Z życia i wiary

Okruchy sztuki
Dom Chleba
– droga do Betlejem
Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu
i oglądajmy to, co się ﬆało
i co nam objawił Pan.
Ew. Łukasza, 2,15
W tym roku po raz pierwszy byłam w Izrælu.
Było to niezapomniane doświadenie i na pewno
nie była to zwykła podróż. Starałam się nie ytać
ped wyjazdem zbyt wielu opisów, womnień,
opinii i doświadeń innych podróżnych. Nie
chciałam być ani zbyt pozytywnie naﬆawiona, ani
też upedzona. Chciałam odkrywać Ziemię Świętą
po swojemu, odkrywać i wszyﬆkiemu się dziwić,
a powodów do zdziwienia nie brakowało…
Już pierwszy dzień doﬆarył mi (niezaznajomionej z kulturą oodoksyjnych Żydów) zagadkowych doświadeń. Wychodząc na pierwszy acer,
poułam zapach ogniska, a raej wielu ognisk,
zapach, który towayszy ęﬆo jesiennym poądkom w ogrodach. Tutaj wprawdzie był kwiecień,
prawie 30˚C i środek miaﬆa, ale wszyﬆkie ulice
owijały smugi dymu. W pierwszej chwili pomyślałam o pożae, potem o grillu... Tymasem
zauważyłam, że niemal na każdej ulicy ludzie
ubrani w tradycyjne, arne ﬆroje, z kapeluszami
na głowach, kątają się wokół płonących ﬆosów
egoś, co trudno było mi określić. W końcu znalazłam odpowiedź – w każdym z tych miniognisk
znajdowały się kawałki chleba. Wtedy zrozumiałam, że to zaynające się akurat święto Paschy
(Pesah) nakazywało oodoksyjnym Żydom alić
wszelkie znajdujące się w domu pieywo. Później
dowiedziałam się, że zwyaj ten sięga tradycji
ﬆaroteﬆamentowej i odwołuje się do wyzwolenia

Izrælitów z niewoli egipskiej. Pascha, jako najﬆarsze i najważniejsze święto żydowskie, obchodzona
jeﬆ do dziś. Obchody zwykle trwają siedem dni,
a popedza je właśnie rytualne alenie chleba,
które ma na celu oyszenie domoﬆw z nieyﬆego zakwasu (chamec), który utożsamiany jeﬆ
właśnie z niewolą egipską. Obchody rozpoyna
uroyﬆa kolacja zwana wieeą sederową, podas której (jak i pez całe święto) należy się powﬆymać od ożywania wszelkich produktów,
które mogą zawierać chamec (m.in. żyto, pszenica,
orkisz, jęmień, ryż, proso, owies, kukurydza, rośliny ﬆrąkowe). Spożywa się więc tylko produkty
koszerne, a głównym pożywieniem jeﬆ chleb paśny yli maca pyądzana tylko z mąki i wody,
py ym zgodnie z tradycją, aby pieywo to było
całkowicie wolne od zakwasu, należy je pyądzać w ecjalnie określony osób.
Pascha utrudniła nam nieco zwiedzanie Jerozolimy – niemal wszyﬆkie obiekty, muzea, galerie
były nieynne, a w sklepach ęść produktów była
niedoﬆępna. Teba pyznać, że jedzenie pez tydzień macy jako dania głównego lub dodatku do
każdej prawie potrawy także było orym wyzwaniem. Tymasem chleb miał się jesze pojawić
w asie mojej podróży i to w mniej dosłownej
poﬆaci, a to za rawą kolejnego punktu na trasie
zwiedzania – Betlejem, co z hebrajskiego Bê Leem,
tłumaymy dosłownie jako Dom Chleba.

Graffiti iluﬆrujące Betlejem otoone
betonowym murem

Pozoﬆałość po alonym pieywie
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To niewielkie miaﬆeko, które wszyscy pewnie kojaymy ze świętami Bożego Narodzenia,
jeﬆ zresztą obowiązkowym punktem zwiedzania.
Głównym, jeśli nie jedynym, celem wycieek jeﬆ
Bazylika Narodzenia Pańskiego – świątynia niemiłosiernie zatłoona mieszanką turyﬆów i pielgymów różnych wyznań. Zwykle podróżują oni
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Za tym murem jeﬆ Betlejem

wynajętymi autokarami, które dowożą ich
pod samą świątynię,
a zwiedzanie ogrania się do kupienia pamiątek na ﬆraganach,
których mnóﬆwo jeﬆ
wszędzie wokół. My
jednak
podróżowaliśmy
samodzielnie,
wynajętym w Jerozolimie
samochodem.
Upedzono
nas jednak, że wjazd
tym izrælskim samochodem do Betlejem
może być ryzykowny
i nie obejmuje go nasze ubezpieenie, ponieważ miaﬆeko leży na terytorium Autonomii
Paleﬆyńskiej. Zdecydowaliśmy się więc pójść pieszo od granicy aż do świątyni. Chcieliśmy zobayć
prawdziwe Betlejem, w którym płynie normalne
życie zwykłych mieszkańców. Ale był też inny powód – chcieliśmy zobayć z bliska słynny mur.
Poąwszy od 2006 roku, miaﬆo ogrodzone
jeﬆ (od ﬆrony północnej i zachodniej) kilkukilometrowym murem o wysokości 8 metrów, ale jeﬆ
to tylko fragment większej całości. Bariera zwana
„murem bezpieeńﬆwa” powﬆaje od 2002 roku
z inicjatywy ądu Izræla i ma na celu oddzielenie
www.parafiajawoe.pl

terenów izrælskich od Autonomii Paleﬆyńskiej
i zabezpieenie obywateli izrælskich ped atakami terroryﬆynymi. Do tej pory powﬆało już
kilkaset kilometrów muru,a planowana długość
to prawie 1000 km. Zgodnie z deklaracjami ądu
ma on służyć poprawie bezpieeńﬆwa obywateli
izrælskich, jednak pyynia się także do pogłębiania różnic i koniktów ołenych, a peciwko
jego budowie wyﬆępują line organizacje międzynarodowe m.in. UE, ONZ i Międzynarodowy
Trybunał Sprawiedliwości. Sam mur z kolei ﬆaje
się gigantyną platformą komunikacji, gdzie swoje ślady w poﬆaci napisów, tablic i murali zoﬆawiają zarówno zwykli paleﬆyńscy obywatele, jak
i światowej sławy ayści.
Podróż do Domu Chleba była trudnym doświadeniem, na pewno bardzo dalekim od
wszelkich wyobrażeń, jakie pielęgnuje się w naszej
tradycji bożonarodzeniowej. Nie ma małej mieściny, nie ma maleńkiej ﬆajenki i choć zadbano
o to, by ełniały się wyobrażenia turyﬆów i pielgymów, to jednak, muszę pyznać, nie były to
moje oekiwania. Bazylika Narodzenia Pańskiego
była zatłoona jak dwoec, samo miaﬆo – puﬆe,
zniszone, zubożałe i ogrodzone ciągnącym się aż
po horyzont murem. Jednak gdyby ktoś zapytał, y było wao,
powiedziałabym „na pewno”, bo
żadna podróż do tej pory nie pozoﬆawiła tylu pytań.
Małgoata Łuyna
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