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Prolog

Maciej
Żył mąż pewien w ziemi Uz, Hiob mu było na imię. A był mąż ten nienaganny i prawy, bojący się Boga i stroniący od złego. I urodziło mu się siedmiu
synów i trzy córki. Miał w dobytku siedem tysięcy owiec i trzy tysiące wielbłą
dów, pięćset jarzm wołów, pięćset oślic, oraz bardzo wiele czeladzi. Tak był mąż
ten największy ze wszystkich synów Wschodu.
A synowie jego mieli zwyczaj wydawać uczty w swoich domach, każdy
swojego dnia, wzywali też i zapraszali swoje trzy siostry, aby jadły i piły z nimi.
I było tak, że kiedy kończyły się dni ucztowania, przygotowywał się Hiob
i uświęcał ich: wstawał wcześnie rano i składał za każdego z nich całopalenie.
Gdyż mówił Hiob: „Może zgrzeszyłj synowie moi i odrzekli się Boga w sercach
swoich?" Tak czynił Hiob zawsze.
I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyE synowie Boży, aby stawić się
przed Panem, a przybył też i Szatan pośród nich. I rzekł Pan do Szatana: „Skąd
przybywasz?" Odpowiedział Szatan Panu i rzekł: „Z obchodzenia ziemi i wę
drowania po niej''. I rzekł Pan do Szatana: „A czyś baczył na sługę mego Hioba, albowiem nie ma równego mu na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bojący
się Boga i stroniący od złego". I odpowiedział Szatan Panu, i rzekł: „Czy darmo Hiob Boga się boi? Czy nie ogrodziłeś go ze wszystkich stron, razem z jego domem i wszystkim, co ma n aokoło? Dziełom jego rąk pobłogosławiłeś
i dobytek jego rozmnożył się na ziemi . Ale wyciągnij rękę Twoją i dotknij
wszystkiego, co ma, czy nie będzie wtedy w twarz przeklinał Ciebie?" I powiedział Pan do Szatana: „Oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, na niego tylko
nie wyciągaj ręki". I odszedł Szatan sprzed oblicza Pana.
I zdarzyło się pewnego dnia, że synowie i córki jego jedli i pili wino
w domu najstarszego swego brata. A posłaniec przybył do Hioba i rzekł: „Woły orały, a oślice pasły się w pobliżu. I napadli Sabejczycy, i wzięli je, a sługi pobili ostrzem miecza i uszedłem sam jeden, abym tobie oznajmił". Kiedy ten
jeszcze mówił, przybył inny i powiedział: „Ogień Boży spadł z niebios i spalił
owce i sługi , i pochłonął je, i uszedłem sam jeden, abym tobie oznajmił". Kiedy ten jeszcze mówił, przybył inny i powiedział: „Chaldejczycy wystawili trzy
hufce i napadli na wielbłądy, i wz ięli je, a sługi pobili ostrzem miecza i uszedłem
sam jeden, abym tobie oznajmił" . Kiedy ten jeszcze mówił, przybył inny i powiedział : „Twoi synowie i twoje córki jedli i pili w domu swego najstarszego brata. I oto wielki wiatr przyszedł od strony pustyni i uderzył w cztery węgły domu,
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tak że upadł na młodych i zginęli, i uszedłem sam jeden, abym tobie oznajmił" .
I wstał Hiob, i rozdarł swój płaszcz i ostrzygł głowę, i padł na ziemię, i złożył
pokłon. I rzekł: „Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Pan dał, Pan
wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione". W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob i nie mówił niedorzecznie przeciw Bogu.
(1, 1-22)

I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby stawić się
przed Panem, a przybył też i Szatan pośród nich, aby stawić się przed Panem.
I rzekł Pan do Szatana: „Skąd przybywasz?" Odpowiedział Szatan Panu i rzekł:
„Z obchodzenia ziemi i wędrowania po niej". I rzekł Pan do Szatana: „A czyś baczył na sługę mego Hioba, albowiem nie ma równego mu na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bojący się Boga i stroniący od złego. Trwa on w nienaganności
swojej, a tyś mnie poduszczył, abym go gubił bez przyczyny''. Odpowiedział
Szatan Panu i rzekł: „Skóra za skórę. Wszystko, co człowiek posiada, odda za
swoje życie. Ale wyciągnij rękę Twoją i dotknij kości jego i ciała jego, czy nie bę
dzie wtedy w twarz przeklinał Ciebie?" I rzekł Pan do Szatana: „Oto jest w twojej mocy, tylko życie jego zachowaj". Odszedł Szatan sprzed obEcza Pana
i uderzył w Hioba wrzodem złośliwym od stopy aż do ciemienia. I wziął ten skorupę, aby s i ę nią skrobać, i siadł w popiele. Rzekła tedy do niego żona: „Ciągle
trwasz w nienaganności swojej? Przeklnij Boga i umrzyj!" A on rzekł do niej:
„Mówisz, jakby jaka szalona mówiła. Dobro przyjęEśmy od Boga, a zła nie przyjmiemy?" W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob usty swoimi.
Usłyszeli trzej przyjaciele Hioba o całym nieszczęściu, jakie na niego
przyszło, i przybyli, każdy z miejsca swojego, Elifaz z Temanu, BiJdad z Szuach
i Sofar z Naama. Bo umówili się, aby pójść razem i pożałować go, i pocieszyć.
A kiedy podnieśli oczy swoje z daleka i nie poznali go, zaczęłj głośno płakać
i rozdarli swoje płaszcze, i ciskali proch ku niebu nad swoje głowy. I siedzieli
przy nim na ziemi siedem dni i siedem nocy, i żaden nie przemówił do niego ani
słowa, gdyż wiedzieli, że jego ból był bardzo wielki.
(2,1-13)
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CZĘŚĆ I.
Preludium
Henryk
w którym się urodziłem, i noc, która powiedziała:
jest mężczyzna".
.
Bodajby dzień ten pozostał mrokiem i nie zapytał o niego Bóg na wysokościach,
nie zaświeciła nad nim jasność.
Bodajby ogarnęła go ciemność i cień śmierci, i położyła się na nim gradowa
chmura, i zatrwożyły go zaćmienia słońca.
Niechby tamtą noc zabrały ciemności i nie było jej między dniami roku, i w liczbę
miesięcy nie weszła.
.
Niechby tamta noc została bezpłodna i nie wszedł w nią krzyk radości.
Bodajby zaćmiły się gwiazdy jej brzasku, żeby nie doczekała świtania 1 rue
zobaczyła powiek rannej zorzy.
Bodajby

przepadł dzień,

„Poczęty

Zdzisław

Doszło do mnie potajemnie słowo i przyjęło moje ucho odgłos jego.
W myślach i widzeniach nocnych, kiedy spada twardy sen na ludzi.
Strach przypadł na mnie i drżenie, wszystkie członki moje struchlały.
Duch mi powiał po twarzy („ .) .
Stał ktoś, nie widziałem twarzy, postać przed mymi oczyma. Cisza - i głos usłyszałem:
„Czy jest człowiek sprawiedliwy przed Bogiem ( . .. )?
Nawet sługom swoim nie ufa, w swoich wysłańcach znajdzie skazę.. . . .
Cóż mieszkańcy domów z gliny, którzy na prochu stoją i deptani są łatw1e1 ruz mole.
Między rankiem i wieczorem są zgnieceni, nikt nie wie kiedy, giną na zawsze.
(. .. )Umierają - a bez mądrości".

(4, 12-21)

Henryk
Nie spoczywałem i nie zaznałem spokoju, i nie wytchnąłem, a przyszło

nieszczęście.

(3,26)

(3,3-7,9)
Dzień

Pierwszy

Marek
Szczęśliwy

jest człowiek, którego karci Bóg! (... )
On zadaje ból i opatruje rany, uderza, ale ręce Jego uzdrawiają.
Od sześciu plag ciebie ocali, a przy siódmej nie dotknie ciebie zło.
W czas głodu uratuje ciebie od śmierci (... ).
Przed biczem języka ciebie uchroni („ .).
( .. .) i nie będziesz się l ękać.
(„.) i zwierzęta ziemi ciebie nie przestraszą.
. .
(... )z kamieniami polnymi zawrzesz przymierze i dzikie zwierzęta będą w przypźru
z tobą.
I będziesz wiedział, że twój namiot jest bezpieczny ( ... ).
I będziesz wiedział, że liczne jest potomstwo twoje, a ród jak trawa ziemi.
W pełni dni swoich zejdziesz do grobu, jak snopy do stodoły idą czasu swego.
(5,17-26)
Gdyż
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Henryk
Jestem niewinny, nie dbam o siebie, obmierzło mi życie.
Wszystko to jedno (.„.), On i niewinnego, i nieprawego zgładza.
( . . .) On natrząsa się z rozpaczy niewinnych.
.
. .
.,
. .
Z iemia jest wydana w ręce bezbożnika. On zakrywa oblicza 1e1 sędz 1ow. Jezeli
nie On, któż to sprawia?
Choćbvm umył się wodą śnieżną i czyścił ręce ługiem,
W bło~ie zanurzysz mnie i będą się mną brzydzić szaty moje.
( ... ) nie jest On człowiekiem, abym Mu odpowiedział, abyśmy razem poszli
przed sąd .
( .. .)bo nie ma winy ze mną.
(9,21-24,30-32,35)
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Dorota, Lena,

Łucja

Bo wyciągnął przeciw Bogu rękę i stawił czoło Wszechmogącemu.
na Niego z hardym karkiem (... ).
Gdyż okryła się twarz jego tłuszczem, a na jego lędźwiach zebrało się sadło.
Będzie mieszkał w miastach spustoszonych, w domach, w których nikt nie
mieszka, które są wydane na ruinę.
ie zachowa bogactwa i ( ... ) nie rozrośnie się, co jego jest na ziemi.
Nie wydostanie się z ciemności (. . .).
Nim nastanie jego dzień, będzie wycięty( ... ).
Bo rzesza niepobożnych zostanie bezpłodna i ogień strawi namioty przekupstwa.
Uderzył

( ... ) Z obchodzenia ziemi i wędrowania po niej.
( ... ) Z obchodzenia ziemi i wędrowania po niej.
(1,7)

Henryk
( ... )nie potępiaj mnie ( . .. ).
Ty przecież wiesz, że nie zawiniłem( ... ).
Twoje ręce ukształtowały i uczyniły mnie całego jakim jestem( ... ).
Pamiętaj, żeś mnie z gliny ulepił i znowu mnie w proch obrócisz.
Czy nie wylałeś mnie jak mleko i jak twaróg nie stężyłeś mnie?
W skórę i ciało mnie oblokłeś, kośćmi i żyłami sprzęgłeś.
Życiem i łaską mnie obdarzyłeś i Twoja opieka strzegła mego tchnienia.
Ale to wszystko ukryłeś w swoim sercu. Wiem, że tak to u Ciebie.
(10,2,7-13)

(15,2-4,6-7,9'12-18,20-30,32,34)

Noc Pierwsza
Marek
Szczęśliwy

Zdzisław

Czy mądry ma odpowiadać pustosłowiem( ... )?
Czy będzie spierać się nierozsądną mową i w słowach, które nie dają pożytku?
Ty, zaiste, niweczysz bogobojność i przeszkadzasz modlitwie przed Bogiem.
Potępiają ciebie twoje usta, a nie ja, własne twoje wargi świadczą przeciw tobie.
Czy jesteś pierwszy człowiek, który się urodził ( ... )?
Cóż to wiesz, czego my nie wiemy, co rozumiesz z tego, co nie dla nas?
Czy za małe dla ciebie są pociechy Boga i słowa, które były dla ciebie łagodne?
Że zwracasz ducha swego przeciw Bogu i takie słowa z ust swoich wypuszczasz?
Czymże jest człowiek, żeby mógł być czysty? Żeby mógł być sprawied]jwy
urodzony z kobiety?
Nawet świętym swoim nie ufa i niebiosa nie są czyste w Jego oczach.
Tym bardziej wstrętny i obrzydły jest mąż, który pije nieprawość jak wodę .
Wytłumaczę ci, słuchaj mnie, co widziałem, oznajmię.
Co mądrzy ludzie opowiedzieli, a nie zataili, co dostali od ojców swoich.
Po wszystkie dni swoje bezbożny się trwoży( ... ).
Szum strasznych wieści w jego uszach ( .. .).
Nie wierzy, by ujść mógł ciemności, i spodziewa się tylko miecza.
Wędruje za chlebem, pytając: „Gdzie?" ( ... )
Straszy go zła dola i troska ( ... ).
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jest człowiek, którego karci Bóg! ( . . .)
Gdyż On zadaje ból i opatruje rany, uderza, ale ręce Jego uzdrawiają.
Od sześciu plag ciebie ocali, a przy siódmej nie dotknie ciebie zło.
W czas głodu uratuje ciebie od śmierci( ... ).
Przed biczem języka ciebie uchroni ( . .. ).
(. .. ) i nie będziesz się lękać .
( .. .)i zwierzęta ziemi ciebie nie przestraszą.
(... )z kamieniami polnymi zawrzesz przymierze i dzikie zwierzęta będą w przyjaźni
z tobą.
I będziesz wiedział, że twój namiot jest bezpieczny( ... ).
I będziesz wiedział, że liczne jest potomstwo twoje, a ród jak trawa ziem i.
W pełni dni swoich zejdziesz do grobu, jak snopy do stodoły idą czasu swego.
(5,1 7-26)

Henryk
Czyż

nie odrobina tylko dni moich? Odstąp ode mnie, abym miał trochę radości!
Zanim odejdę, skąd nie wrócę, do ziemi mroku i cienia śmierci.
Do ziemi, w której jest tylko ciemność i bezład, i cień śmi erci i której światło
jest ciemność.
(10,20-22)

15

Dzień

Dorota, Lena,
( ... )
( ... )

Umierają,
Umierają,

Drugi

Marek

Łucja

a bez
a bez

mądrości.
mądrości.

(4,21)

Henryk
(... ) Odstąp ode mnie, bo nikną dni moje.
Czym jest człowiek, że uświetniasz go i że na niego zważasz?
I nawiedzasz go ( . .. ) w każdej chwili.
Kiedyż wreszcie odwrócisz swój wzrok ode mnie, zan iechasz mnie, abym
przełknął ślinę?
Jeżeli zgrzeszyłem, cóżem

Ci

uczynił, stróżu

ludzi? Czemu

cel, czy jestem Tobie ciężarem?
(... ) Gdyż legnę w prochu, a kiedy mnie poszukasz, mnie

wybrałeś

już

nie

mnie na

będzie.

(7,1 6-21)

Zdzisław

tak przemawiać będziesz? (... )
Alboż Bóg odmienia prawo? Czy Wszechmogący wykrzywia sprawiedliwość?
Gdy Mu twoje dzieci zgrzeszyły, wydał je w moc ich występku.
Ty, jeżeli w porę będziesz szukał Boga i Wszechmogącego błagał,
Jeżeli będziesz niewinny i prawy, czuwać będzie nad tobą i domostwo twoje
sprawiedliwe odnowi.
A choć początki twoje były liche, ostatki świetne będą.
A mówiłeś: „Cóż wie Bóg? Czy przez ciemną chmurę będzie sądzić?
Obłoki zakrywają Go i nie widzi, przechadza się po kręgu niebios".
Nie widzi„ .
(... )

długo

Ja jednak szukałbym Najwyższego, Bogu powierzyłbym moją sprawę.
Który czyni rzeczy wielkie i niezgłębione, cudowne, którym nie masz liczby.
Pojednaj się z Nim i zawrzyj pokój, wtedy pomyślność do ciebie przyjdzie.
Przyjmij z Jego ust naukę i Jego słowa złóż w swoim sercu.
Jeżeli wrócisz do Wszechmogącego, odbudujesz się. ( ... ) krzywdę oddalisz od
swego namiotu.
I będzie Wszechmogący twoim bogactwem, srebrem wysokiego blasku dla ciebie.
Bo wtedy ulubieńcem będziesz Najwyższego i twarz podniesiesz ku Bogu.
Będziesz modlił się do Niego i ciebie usłyszy, i ślubowania swoje wypełnisz.
Postanowisz cokolwiek, i stanie się tobie, a twoje drogi rozjaśni światło.
(5,8-9,22,21 -23,25-28)

Henryk
Zaprawdę, jesteście ludzie znaczni, a razem z wami umrze wasza mądrość.
Ale i ja mam rozum jak wy, anim jest gorszy od was. Komuż te sprawy nie są
wiadome?
Wy jesteście pobielacze kłamstwa, oszukańczy lekarze z was wszystkich.
Gdybyście raczej zamilczeli, poczytane byłoby to wam za mądrość.
Pośmiewiskiem jestem bliźniemu, który wołałem do Boga, i byłem wysłuchany.
Pośmiewiskiem jest sprawiedliwy i czysty.
„Kto upadł, temu pogarda - myśli szczęśliwy - pchnięcie temu, czyja noga się
potknie".

(12,2-3,13,4-5,12,4-5)

Noc Druga
Marek
Szczęśliwy

jest człowiek, którego karci Bóg! (... )
O n zadaje ból i opatruje rany, uderza, ale ręce Jego uzdrawiają.
Od sześci u plag ciebie ocali, a przy siódmej nie dotknie ciebie zło.
W czas głodu uratuje ciebie od śmierci(. „).
Przed biczem języka ciebie uchroni(. „).
( .. .) i nie będziesz się l ękać.
( .. .) i zwierzęta ziemi ciebie nie przestraszą.

(8,2-7,22,13-14)

Gdyż

Dorota, Lena,
Skóra za
Skóra za

Łucja

skórę( ... ).
skó rę( .

„).

(2,4)
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( ... ) z kamieniami polnymi zawrzesz przymierze i dzikie zwierzęta będą
w przyjaźni z tobą.
I będziesz wiedział, że twój namiot jest bezpieczny (. .. ).
I będziesz wiedział, że liczne jest potomstwo twoje, a ród jak trawa ziemi.
W pełni dni swoich zejdziesz do grobu, jak snopy do stodoły idą czasu swego.

Jego losem zdumiewają się ludzie Zachodu i ludzie Wschodu
Takie( . .. ) miejsce tego, który nie zna Boga.

są zdjęci bojaźnią.

(1 8,5-9' 11,13-21)

Henryk

(5, 17-26)

Człowiek

Henryk
Kładąc się

do

pytam, „kiedy

wstanę?",

i dłuży

się

wieczór, i miotam

się aż

świtu.

1

(7,4)

I
Zdzisław

Odsłaniają

niebiosa jego winę i ziemia powstaje przeciw niemu.
Nic nie uszło żarłoczności jego, toteż jego pomyślność trwać nie będzie.
Zaiste, nie zaznał spokoju w sobie i z tego, czego pragnął, nic nie ocali.

z kobiety zrodzony krótkich jest dni i pełen troski.
Jak kwiat wyrasta i więdnie, jak cień umyka i nie ostaje się.
I na takiego Ty otwierasz oczy, iść mnie zmuszasz do sądu z Tobą?
Kto czystość wywiedzie z nieczystości? Nikt.
( ... )wymierzone są jego dni i policzone u Ciebie jego miesiące, wyznaczyłeś mu
kres (. .. ).
Bo drzewo ma nadzieję: jeżeli je zetną, odrodzi się znowu i jego młode pędy
rosnąć nie przestaną.
Choć zestarzeje się korzeń jego w ziemi i pień jego obumrze w prochu,
Na zapach wody wykiełkuje i puści gałązki jak sadzonka.
Ale człowiek słabnie i umiera, a kiedy skona człowiek, gdzież jest?
(14,1-5,7-10)

(20,27,21,20)

Marek
Dzień

Do zgnilizny wołać: „Ojcem moim jesteś'', do robactwa: „Matko i siostro moja".

Trzeci

(17,14)
Zdzisław

Bo światło złych ludzi zgaśnie i nie będzie świecił płomień jego ogniska.
Światło pociemnieje w jego namiocie i jego lampa zgaśnie nad nim.
Skrócą się kroki jego potęgi i strąci go jego własny zamysł.
Bo wpędzają go w sieć jego stopy( .. .).
Za piętę chwyta go sidło (... ).
Strachy go zewsząd trwożą i gonią trop w trop za nim.
Zżera jego ciało choroba, zżera jego członki pierworodny śmierci .
Wyrwany będzie z bezpieczeństwa swego namiotu i zaprowadzony do król
a grozy.
Nie zostanie w jego namiocie nic, co jest jego, siarka zasypie jego siedzibę.
U dołu korzenie jego uschną, u góry zmarnieją jego gałęzie.
Pamięć o nim zginie na ziemi i nie będzie wspomniane na ulicy jego imię.
Wyrzucą go ze światła w ciemność, wypędzą go z okręgu ziemi.
Ani syna, ani wnuka w jego rodzinie i nikt nie zostanie tam, gdzie mieszkał.
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Henryk
Blednie

1
1

obłok

i odchodzi. ( ... )
wody z jeziora, strumień opada i wysycha.
A człowiek kładzie się i nie wstanie więcej, ( . .. )nie ocknie się ( . .. ).
Kiedy umrze człowiek, czy żyć będzie? Przez wszystkie dni służby mo1e1
czekałbym wtedy, aż przyjdzie wyzwolenie.
Uchodzą

(7,9,14,11-12,14)

Noc Trzecia
Dorota, Lena,

Blednie
Blednie

obłok
obłok

Łucja

i odchodzi. (... )
i odchodzi. (.. .)

(7,9)
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Dzień

Dzień Piąty

Czwarty

Henryk

Henryk

Oto ułożyłem już moją sprawę i wiem, że będę usprawiedliwiony.
Kto jest ten, który wygra spór ze mną? Bo wtedy zamilknę i umrę.
Tylko dwóch rzeczy nie czyń mi, Boże, a nie będę krył s i ę przed Twoim obliczem.
Racz rękę Twoją oddalić ode mnie i groza Twoja niech mnie nie trwoży.
Zawołasz wtedy, a ja odpowiem, albo będę mówił, a Ty się odezwiesz.
Ileż to jest nieprawości i grzechów moich? Spraw, abym występki moje
i grzechy poz nał.
(... ) ja jestem człowiek jak miech spróchnia ł y, jak szata zjedzona przez mole.
(13, 18-23,28)

( ... )ziemio, nie zakrywaj mojej krwi i niech nie
(16,18)

będzie

ustanku memu

wołaniu!

Marek
Niech zapomni go łono matki i przysmak ma z ruego robactwo, niech rue
go wi ęcej ( ... ).
(24,20)

wspomną

Eryk
Jacek,

Michał, Paweł

Jeżeli

Ale mądrość, gdzież ją z nal eźć? (... )
Ale mądrość,( ... ) gdzież jest mi ejsce rozumienia?
Ale mądrość, skąd pochodzi? ( .. .)
Rozumienia. Miejsce. Gdzie?
Przepaść

mówi: „Nie ma jej we mnie". Morze mówi: „Nie ma jej przy mnie".
Nie dostać jej w zamian za złoto, nie odważyć jej ceny srebrem.
ie opłaci jej złoto Ofiru ani onyks drogocenny, ni szafir.
Nie dorówna jej złoto ni szkło, mniej są warte dzbany szczerozłote.

Ale mądrość, gdzież ją z naleźć?( ... )
Ale mądrość, (.. .) gdz ież jest miejsce rozumienia?
Ale mądrość, skąd pochodzi? ( ... )
Rozumienia. Miejsce. Gdzie?
Ale mądrość, gdzież ją znaleźć? ( ... )
Ale mądrość, ( ... )gdz ież jest miejsce rozumienia?
Ale m ądrość, skąd pochodzi?( ... )
Rozumienia. Miejsce. Gdzie?
(28, 12,20, 14-1 7)
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przygotujesz serce twoje i wyciągniesz ku Niemu ręce ( ... ) podniesiesz twarz wolną od zmazy i będziesz stały, i nie będziesz się l ękać.
I o swoim nieszczęściu zapomnisz, i będziesz je wspominać jak wody, co
przepłynęły.

wzejdzie życi e, i nawet cień będzie jak poranek.
Możesz ufać, bo jest nadzieja, rozejrzysz s i ę i położysz s i ę bezpiecznie.
Będziesz l eżał, nikt ciebie nie przestraszy( ... ).
(11 ,13,15-19)

I

jaśniej niż południe

Zdzisław

Jakże więc będz ie

sprawiedliwy człowiek u Boga i czysty, kto urodził
( ... ) człowiek, który jest czerw, syn człowieczy, który jest robak.
(25,4,6)

się

z kobiety?

Henryk
Miejcie litość, miejcie litość nade mną, wy, przyjaciele moi ( ... ).
Czemu szarpiecie mnie, jak szarpie mnie Bóg, a nie możecie nasycić

się

ciałem?

Ale ja wiem: Wybawca mój żyje i On ostatni nad prochem stanie.
I kiedy moja skóra już stoczona będzie, u mego ciała sam zobaczę Boga.
Którego ja, ja sam zobaczę przy mnie, na własne oczy ujrzę, nie jak
przeciwnika. ( ... )
(19,21-22,25-27)
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moim

CZĘŚĆ li.
Dzień

Szósry

Sławomir

( ... )Młody jestem w latach, a wy jesteście starzy. Dlatego wstydziłem się, bałem
się wam wyjawić moją wiedzę.
I myślałem: „Wiek przemówi, długie lata oznajmią mądrość".
Ale to duch w człowieku i tchnienie Wszechmogącego roztropnymi czyni.
Nie przez to, że starzy, są mądrzy, nie przez to, Że wiekowi, pojmują, co słuszne .
Dlatego mówię: Słuchajcie mnie, niech i ja wyjawię moją wiedzę!
Oto czekałem na wasze słowa, przysłuchiwałem się was zym rozprawom, aż
swoją rzecz zakończycie.
Uważałem na was i oto nikt z was nie przekonał Hioba ani na wywody jego
odpowiedział.

Nie mówcie: „( ... ) Bóg da mu odpór, nie człowiek".
Zmieszali się, nie odpowiadają( ... ), niedostaje im słów.
Czy mam czekać, kiedy nie mówią, kiedy stoją już bez odpowiedzi?
Odpowiem i ja od siebie( ... ).
Bo napełniony jestem słowami, uciska mnie duch w moim wnętrzu.
Oto wnętrze moje jak wino nie otwierane, jak miechy nowe, które zaraz pękną.
Nie będę miał względu na nikogo i żadnemu człowiekowi nie pochlebię.
(32,6-13,15-19,21)
Jeżeli

potrafisz, odpowiedz mi, gotuj się do rozprawy, broń się.
Tak jak ty stoję przed Bogiem, ja też z gliny jestem dobyty.
( .. .) powiedziałeś do moich uszu i dźwięk słów twoich słyszałem :
„Czysty jestem, nie ma we mnie występku, nieskażony jestem i bez winy.
Ale On znajduje przeciw mnie powody, poczytuje mnie za swego wroga.
Wkłada w dyby nogi moje, śledzi wszystkie ścieżki moje".
W tym nie jesteś sprawiedliwy, odpowiadam. Gdyż Bóg jest większy niż śmiertelny
człowiek.

Dlaczego spierasz się z Nim? Że nie wysłuchuje żadnych słów człowieka?
Bo przemawia Bóg raz i drugi, a człowiek nie zważa.
We śnie, w nocnym widzeniu, kiedy spada mocny sen na ludzi, kiedy śpią na
swoich łożach.
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Wtedy otwiera ludziom uszy i przestrogami trwoży.
Aby odwieść człowieka od czynienia, co zamierzył, i odjąć mężowi pychę.
Tak zachowa jego duszę do grobu, jego życie od przeprawy za rzekę śmierci.
A bywa karcony bólem na swoim łożu i łamaniem bezustannym w kościach.
Że wstrętny jest jego chleb i jego duszy najulubieńsza potrawa.
Chudnie jego ciało aż ledwo je widać, wystają kości przedtem niewidoczne.
Zbliża się dusza jego do grobu i życie jego do zwiastunów śmierci.
Jeżeli jest przy nim anioł-tłumacz, jeden z tysiąca, aby powiedział człowiekowi,
co dla niego prawe,
Zmiłuje się Bóg nad nim i powie: „Wybaw go, aby nie zstąpił do grobu, znalazłem
okup za niego".
Odświeży s i ę ciało jego jak w młodości, powróci do dni swojej siły.
Będzie modlił się Bogu i przyjęty będzie łaskawie, i zobaczy Jego oblicze
z weselem, i oznajmi ludziom Jego sprawiedliwość.
Śpiewać będzie ludziom, mówiąc: „Zgrzeszyłem i wypaczyłem co prawe, ale mi
nie poczytano.
Uwolnił moją duszę od zejścia do grobu, abym żył i oglądał światło".
Oto wszystkiego tego dokonuje Bóg, dwa i trzy razy dla człowieka.
Uważaj, Hiobie, słuchaj mnie, zamilknij i pozwól mi mówić.
Jeżeli masz słowo, odpowiedz, mów( ... ).
Jeżeli nie masz, ( ... ) zamilkni j ( ... ).
(33,5-6,8-29 ,31-33)

Wybierzmy dla siebie, co jest prawe, rozeznajmy między sobą, co jest dobre.
Rzekł bowiem Hiob: „Jestem sprawiedliwy, ale Bóg mi odjął moje prawo.
Choć jestem w moim prawie, za kłamcę jestem uznany, nieuleczalna moja rana,
choć bez winy".
Czy jest mąż taki jak Hiob, który pije urąganie jak wodę?
Który chodzi w towarzystwie złoczyńców i przestaje z ludźmi bezbożnymi?
Bo rzekł: „Nie odniesie pożytku człowiek, kiedy chce podobać się Bogu".
Dlatego słuchajcie mnie, ludzie roztropni: nie przebywa w Bogu zło, nie czyni
Wszechmogący krzywdy.
Bo wedle jego uczynków płaci człowiekowi i wedle jego dróg darzy każdemu.
Zaprawdę, Bóg nie działa przewrotnie, nie wypacza Wszechmogący prawa.
Któż Jemu powierzył ziemię? I kto cały świat ustanowił?
Gdyby dla siebie jednego miał serce, a swoje tchnienie i duszę do siebie ściągnął,
Zginęłoby od razu wszelkie ciało, a człowiek wróciłby do prochu.
Czy mógłby rządzić ten, kto nienawidzi prawa?( . .. )
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Który mówi do króla „nikczemniku!" i „łajdaku!" do książąt.
Który nie ma względu na panów i nie przedkłada bogacza nad biedaka, bo
wszyscy są dziełem rąk Jego.
Nagle umierają, o północy, wstrząśnięci są możni i odchodzą, zniesieni są władcy
bez udziału ludzkiej ręki.
Nie ma ciemności ani cienia śmierci, gdzie mogliby się ukryć czyniący zło.
Dlatego, że odstąpili od pójścia za nim i na żadne Jego drogi nie zważali.
Bo kiedy kto powie do Boga: „Odcierp iałem karę, nie będę błądził więcej,
Czego nie widzę, wskaż mi, jeżeli wyrządziłem krzywdę, przestanę"?
Czy wedle twojej miary On ma odpłacić? Bo przecie tym pogardzasz. ( . .. )
„Hiob nie mając wiedzy przemawia i jego słowom brak rozwagi .
Oby doświadczany był Hiob do końca za to, że przystaje do złych ludzi.
Gdyż dokłada do swego grzechu, niepobożność szerzy pośród nas 1 mnozy
swoje słowa przeciw Bogu".
(34,4-15, 17-20,22,27,31-33,35-37)

(„ .) Mówisz: „Sprawiedliwszy jestem niż Bóg".
Zapytujesz: „Co na tym skorzystam? Co mi przyjdzie z unikania grzechu?"
Spojrzyj ku niebu i patrz, oglądaj obłoki, wyżej są od ciebie.
Jeżeli grzeszysz, co Jemu czynisz? Jeżeli mnożysz swoje występki, w czymże Mu
szkodzisz?
Jeżeli jesteś sprawiedliwy, co Jemu dajesz? Cóż to otrzymuje z twojej ręki?
Człowieka takiego jak ty twoje zło dosięga i syna człowieczego twoja prawość.
Dla wielości uścisków głośno krzyczą, dla przemocy potężnych wzywają ratunku.
Ale żaden nie zapyta: „Gdzie jest Bóg, Stworzyciel mój, zsyłający pieśni w nocy,
Nauczający nas więcej niż naucza zwierzęta ziemi, czyniący nas mądrzejszymi
niż ptactwo nieba?"
Zaiste, Bóg nie słucha pustej mowy, Wszechmogący nie baczy na nią!
I chociaż mówisz, że Go nie widzisz, sprawa twoja przed Nim, Jemu zaufaj.
A teraz, że nie ufasz, Jego gniew karze.( . .. )
Hiob lekkomyślnie otwiera usta i nie mając wiedzy mnoży słowa .
(35,2-3,5-11, 13-16)

Ścierpieć mnie zechciej chwilę, a tobie dowiodę, bo jeszcze słowa mam w obronie
Boga.
Przyniosę moją wiedzę z daleka, mojemu Stwórcy przyznam sprawiedliwość.
Naprawdę nie ma fałszu w moich słowach i człowiek w myślach szczery stoi przed
tobą.
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Oto Bóg jest potężny, a nikim nie pogardzi, potężny siłą rozumienia.
Nie zachowuje przy życiu bezbożnych. I prawo daje uciśnionym.
Nie odwraca od sprawiedliwych oczu swoich. Ale z królami sadza ich na tronie
i zostają tam na wieki, i są wywyższeni.
A jeżeli będą zakuci w łańcuchy, związani pętami nędzy,
Wyjawia im uczynki ich oraz ich występki, bowiem zhardzieli.
Otwiera im uszy dla przestrogi i nakazuje im od zła odstąpić.
Jeżeli usłuchają i służą Mu, skończą dni swoje w szczęściu i lata swoje w rozkoszach.
Jeżeli nie usłuchają, przejdą za rzekę śmierci i umrą nie mając wiedzy.
Bezbożnicy w sercu, zaciekli są w gniewie. Nie wołają o pomoc, kiedy ich związuje.
Ich dusze giną przedwcześnie, ich życie między nierządnikami.
On przez jego nędzę ocala nędzarza, otwiera jego ucho, kiedy jest w niedoli.
A też ciebie wzywa z ucisku na przestwór, gdzie nic nie dolega ( ... ).
Ale pełen jesteś mniemania bezbożnych, a takich sąd i wyrok pojmają.
W gniewie nie daj się skusić możności twojej i bogaty okup ni eh ciebie nie zmyli.
Czy będzie zważał na twoje bogactwo? Za nic mu złoto i wszelka moc twoja.
Nie tęsknij do nocy, aby ludy z ich miejsca porwała.
Bacz, nie nawracaj do złego: gdyż zło wybrałeś, zamiast odcierpieć.
Patrz, Bóg jest wywyższony w swojej potędze. Gdzież jest nauczyciel taki jak On?
Któż Jemu wyznaczy drogę? I któż Mu powie: „Skrzywdziłeś"?
Pamiętaj, masz wywyższać Jego dzieło, o którym ludzie ułożyli pieśni.
Wszyscy ludzie je widzą. Ale człowiek ogląda je tylko z daleka.
Patrz, Bóg jest wielki, poza twoim pojęciem. Liczba Jego lat nieogarniona.
Ściąga w górę krop le wody i odcedza się deszcz z odmętu.
I wylewają deszcz chmury, i spada na Judzi wielu.
A któż pojmie rozpostarcie chmur i grzmienie z Jego namiotu?
Oto roztacza nad nimi swoje światło i głąb morską nim okrywa.
Gdyż mocą ich sądzi ludy, daje im pokarm w obfitości.
Swoje dłonie okrywa błyskawicą i każe jej biec do celu.
Oznajmia o Nim Jego grom i o Jego wielkim gniewie - burza.
(36,2-33)

a ten też widok drży moje serce i wyskakuje z miejsca swego.
Sluchajcie, słuchajcie Jego grzmiącego głosu i pomruku, który z Jego ust idzie!
Rozsyła go pod całe niebo i swoją błyskawicę aż po krańce ziemi.
Za nią głos gromu. Grzmi głosem swego majestatu.lnie wstrzymuje błyskawic,
kiedy Jego głos słychać.
Grzmi Bóg głosem swoich dziwów, wielkie sprawy czyni, dla nas niepojęte .
Śniegowi rozkazuje: „Spadaj na ziemię!" I deszczom i ulewom w Jego mocy.
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Kładzie pieczęć na rękę każdego człowieka, aby wszyscy ludzie znali Jego dzieła.
Zwierz uchodzi do swojej jaskini i w swoich legowiskach zostaje.
Ze swojej komnaty przybywa burza i od wiatrów północnych chłód.
Od tchnienia Bożego mróz jest dany i ścinają się szerokie wody.
Naładowuje gradową chmurę, rozpościera obłoki z błyskawicą.
Które krążą i krążą według Jego poruczeń, aby czynić wszystko, co im rozkaże,
na całym okręgu ziemi.
Jako rózgę karzącą albo na pożytek Jego ziemi, albo na znak miłosierdzia zsyła je.
Nakłoń ucha ku temu, Hiobie, zastanów się, pomyśl o cudach Boga.
Czy wiesz, jak Bóg rozporządza nimi i jak sprawia, że świeci błyskawica Jego
obłoku?

Czy pojmujesz ważenie się chmur, cuda, które On czyni, doskonały w wiedzy?
Ty, któremu w szatach jest gorąco, kiedy ucisza się ziemia od wiatru z południa,
Czy mógłbyś razem z Nim roztoczyć firmament, twardy jak lustro Lite?
Poucz nas, co Mu powiedzieć możemy. Brak nam porządku w słowach
z przyczyny ciemności.
Czy dowie się, jeżeli przemówię? Czy rzekł ktokolwiek, że to Go dosięgnie?
Teraz ludzie nie widzą światła, które błyszczy za chmurami, ale przychodzi wiatr
i oczyszcza niebo.
Od północy idzie złota jasnoś ć. Obleka się Bóg w groźny przepych.
Wszechmogący, dla nas niedosiężny, wielki jest siłą. I sądem, i pełnią
sprawiedliwości; nie krzywdzi nikogo.
Dlatego trwogę czują przed im ludzie. Czyż nie drży przed Nim każdy, kto jest
mądrego serca?
(37,1 -24)

CZĘŚĆ Ili.
Dzień

Dorota, Lena,

Siódmy

Łucja

Któż tu zaciemnia mój zamiar słowami, którym brak wiedzy?
Przepasz jak mąż biodra swoje, zapytam ciebie, a ty mów, niech wiem.
Gdzieżeś był, kiedy zakładałem podwaliny ziemi? Opowiadaj, jeżeli wiesz, jak
zrozumieć.

Kto ustanowił jej miarę, czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy?
a czym wsparte były jej filary i kto jej kamień węgielny położył?
A kto morze zamknął bramą, gdy wyrwało się i wyszło z łona?
Gdy obłok położyłem za jego szatę i mrok za jego pieluchy,
I wyznaczyłem mu jego granicę, i ustawiłem zawory i bramy,
I rzekłem: „Dotąd pójdziesz, a nie dalej, tu zatrzyma się spiętrzenie fal twoich".
Czy choćby raz w życiu sprowadziłeś poranek i pouczyłeś jutrzenkę o miejscu jej,
Aby pochwyciła skraje ziemi i strząśnięci z niej byLi złoczyńcy,
Czy zstąpiłeś do źródeł morza? Czy zbrodziłeś dno przepaści?
Czy otwierały się przed tobą bramy śmierci? Bramy cienia śmi erci, czy oglądałeś?
Czy ogarnąłeś szerokość ziemi? Mów, skoro wiesz to wszystko!
Którędy droga do siedziby św i atła? A ciemność, gdzież jest jej mieszkanie?
Wiesz to, bo już wtedy byłeś urodzony i Liczba twoich lat ogromna!
Czyś doszedł do skarbnic śniegu? I skarbnice gradu czy widziałeś?
Który przechowuję na czas utrapienia, na dzień bitwy i wojny?
Czy ma ojca deszcz? Albo kto porodził krople rosy?
Z czyjego łona wyszedł lód? A szron z nieba, kto go począł?
Niby kamieniem zakryte są wody i oblicze głębiny tężeje.
Czy potrafisz w łańcuszek związać Plejady i rozluźnić sznury Oriona?
Czy możesz gwiazdy Zodiaku wysyłać, kiedy ich czas, i Wielką Niedźwiedzicę
z jej młodymi prowadzić?
Czy znasz ustawy nieba? I czy możesz utwierdzić ich władze na ziemi?
Czy podniesiesz swój głos pod chmury, aż obfitość wód ciebie okryje?
Czy wysyłać możesz błyskawice, aby biegły i mówiły do ciebie: „Jesteśmy"?
(38,2-6,8-13,16-19,21-23,28-35)

Czy wiadoma jest tobie pora, kiedy kozice rodzą? Czy doglądałeś łań, kiedy
Czy porachujesz, ile miesięcy noszą, i będziesz znał czas ich miotu?
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rodziły?

Przyklękają, rodzą, omładzają się,

swoje płody miotają.
przybywa ich dzieciom, rosną w otwartym polu, idą sobie i nie wrócą do nich.
Czy to ty dałeś koniowi dzielność? Czy przybrałeś jego kark w grzywę?
Urąga trwodze i nie straszy się, i nie cofa się przed ostrzem miecza.
Nad nim chrzęści kołczan, błyska włócznia i dziryt.
Drżąc, w zaciekłości pożera ziemię, i nie ustoi na głos trąby.
Czy upolujesz dla lwicy zdobycz? Żarłoczność młodych lwów czy zaspokoisz?
Czy twoim rozumem wzbija się jastrząb i skrzydła rozpościera na południe?
Czy na twój rozkaz szybuje orzeł i ściele wysoko swoje gniazdo?
Mieszka i nocuje na skale, na skalnym zrębie, w twierdzy.
Stamtąd wypatruje żeru, daleko sięgają jego oczy.
Jego młode łykają krew i gdzie są polegli, tam i on.
Sił

(39, 1-4,19,22-24,38,39,39,26-30)

Przepasz jak mąż biodra swoje, będę ciebie pytał, a ty mów, niech wiem.
Przystrój siebie w majestat i chwałę, oblecz się we wzniosłość i wspaniałość.
Rozlej srogość twego gniewu, spójrz na każdą pychę i poniż ją.
Spójrz na każdą pychę i upokórz ją. Podepcz, tam gdzie są, nieprawych.
\X/depcz ich wszystkich razem w proch, twarze ich uwięź w podziemiu.
\X/tedy i ja tobie przyznam, że zbawcza jest twoja prawica.
Oto Behemot, którego jak i ciebie stworzyłem. ( ... )
Patrz, jaka siła w jego lędźwiach i moc w mięśniach jego brzucha.
Pręży swój ogon niby cedr, ści ęgna jego ud są mocno splecione.
Kości jego jak rury z brązu. Żebra jego jak pręty żel azne.
Kiedy rzeka przybiera, nie zrywa się do biegu, bezpieczny, choćby Jordan
wpływał w jego paszczę.
Któż spotka go oko w oko i kolce założy na nozdrza?
( . .. ) Kto go uformował, ma na niego miecz.
Czy na wędkę z ł owisz Lewiatana( . .. )?
( . .. ) albo przedziurawisz hakiem jego szczękę?
Połóż tylko na nim rękę, już o innej bitwie zamyślać nie będziesz .

Z jego paszczy idą pochodnie, wybiegają iskry ogniowe.
Z jego nozdrzy wychodzi dym, jak z kipiącego garnka czy z oparzeliska.
Jego oddech rozżarza węgle, z paszczy dobywa s ię płomień.
\XI jego karku mieszka siła, a przed nim tańczy trwoga.
Serce jego twarde niby kamień, twarde niby dolny kamień młyński.
Kiedy podnosi się, strach pada na mocnych, cofają się wełny morza.
Dosięgnij go mieczem, a miecz nie dotrzyma ani oszczep, ani pika, ani włócznia.
Poczytuje za słomę żelazo i miedź za spróchniałe drewno.
Nie zmusi go do ucieczki strzała z łuku, źdźbłami są dla niego kamienie z procy.
Źdźbłem zdaje mu się maczuga, śmieje się ze świstu dzirytów.
Pod nim niby kocioł kipi głębi a, morze zmienia we wrzącą maź.
Za sobą zostawia l śniącą ścieżkę, myślałbyś, że otchłań osiwiała.
Nie ma jemu równego na ziemi. Utworzony został, aby był bez lęku.
Na wszystko, co wysokie, patrzy z góry, królem jest wszystkich dumnych stworzeń.
( ... ) A któż jest, kto by stanął przede mną?
Kto mnie obdarował, abym mu oddawał? Cokolwiek jest na ziemi, wszystko moje.
(41,5-14, 16-26,2-3)

Henryk
Słyszeniem uszu słyszałem o Tobie, ale teraz moje oko Ciebie ujrzało.
Raz mówiłem i nie ozwę się więcej. Nawet dwa razy, ale już nie będę.
( ... ) Rękę moją położę na ustach.

(42,5,40,5,4)

(40,7,10-18,23-24,19,25-26,32)

Kto podniesie wierzch jego pancerza, w podwójną zbroję, kto przeniknie?
\X/rota jego pyska kto otworzy? Naokoło jego zębów groza.
Jego grzbiet - rzędy tarcz, szczelnie zamkniętych jak pod pieczęcią.
Jedna dotyka drugiej i powietrze nie przechodzi między nimi.
Jedna do drugiej przylega, zachodzą na sieb ie, nierozdzielne.
Jego parskanie miota błyski, oczy jego jak powieki zorzy.
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Ep ilog

Maciej
I Pan odmienił los Hioba( ... ). Rozmnożył Pan wszystko, co był posiaHiob, w dwójnasób. Przyszli do niego wszyscy bracia i wszystkie siostry,
i wszyscy, którzy go znali dawniej, i jedli z nim chleb w jego domu, i żałowali go,
i pocieszali z powodu całego nieszczęścia, które sprowadził Pan na niego.
A każdy z nich dał mu po grudce srebra i po złotym pierścieniu.
Pan pobłogosławił późnym latom Hioba bardziej niż wczesnym, tak że
miał czternaście tysięcy owiec i sześć tysięcy wielbłądów, i tysiąc jarzm wołów
i tysiąc oślic. Miał siedmiu synów i trzy córki. I nazwał pierwszą imieniem Jemima,
drugą imieniem Kesija, trzecią imieniem Keren Happuk. A nie znalazłoby się
kobiet tak pięknych jak córki Hioba w całym kraju. Ich ojciec dał im udział
w dziedzicrwie na równi z ich braćmi. Żył potem Hiob sto czterdzieści lat i oglą
dał swoich synów i synów ich synów, do czwartego pokolenia. I umarł Hiob stary i syty dni.
dał

(42, 10-17)

Jerzy Nowosielski Abflrukq<1, 1956
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VLADIMIR: To co, idziemy?
ESTRAGON : Chodźmy.

Nie ruszaią. się.

Jerzy Nowosielski Abitrakcja, 1995

Samuel Becken Czekając na Godota (En attendanl Godol),
Warszawa 1985 r.
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