
POMSTYCHTIVOSŤ, ako dôsledok zákona: 

“Oko za oko, zub za zub“ - 2.časť 

 

V tomto čase sa vrátil do osady muž, ktorý pred mnohými rokmi, ešte ako 12-ročný chlapec 

z nej odišiel preč, aby sa priučil múdrosti  u iných národov a v iných spoločenstvách ľudí. 

Judita bola presvedčená, že svojou nevšednou a výnimočnou krásou očarí aj tohto muža a aj 

on bude po nej túžiť rovnako ako ostatní mladí muži a tak sa aj on stane jej milencom. 

Judita sa potom sama pre seba rozhodla, že tento muž  sa stane jej manželom. Avšak nič z toho 

sa nestalo, pretože tohto muža vôbec neočarila krása  pyšnej  a namyslenej Judity a ako ženu si ju 

vôbec nevšímal.  

Tento mladý muž sa hneď po svojom návrate do osady stretol pri studni s mladou ženou,  ktorá 

tam práve naberala vodu. Poprosil ju, či by mu dala sa napiť a ona mu podala mech s čerstvou vodou 

zo studne. A stačil jediný pohľad, keď sa obidvom mladým ľuďom stretli ich oči a obidvaja sa do 

seba zamilovali. Touto mladou ženou bola Miriam, ktorá  v čase, keď tento muž, ešte ako chlapec 

odišiel preč z osady, nebola na svete a narodila sa rok po jeho odchode. Miriam oplývala krásou 

rovnako ako Judita, ale na rozdiel od nej bola veľmi láskavá, nežná, starostlivá, pracovitá a skromná 

mladá žena. Netrvalo dlho a Miriam sa vydala za  tohto muža a stala sa jeho manželkou. 

Judita ešte viacej začala na Miriam žiarliť a v svojej pýche a  nesmiernom hneve na Miriam 

sa rozhodla, že urobí čokoľvek pre to, aby dosiahla zrušenie ich manželstva a aby sa ona sama potom  

mohla stať manželkou jej manžela.  

Judita vedome zviedla mladšieho brata tohto muža, ktorý bol v tom čase už ženatý a mal svoju 

rodinu - manželku a dve deti a stala sa jeho milenkou.  

Tento mladší brat sa rovnako hneval na Miriam, pretože on sám sa ešte pred návratom svojho 

staršieho brata o ňu uchádzal a chcel, aby sa zaňho vydala a stala sa jeho manželkou, ale ona ho 

odmietla, čo on vnímal ako svoje poníženie a sám sebe prisahal, že toto Miriam ešte oľutuje.  

Judita využila hnev svojho milenca na Miriam a presvedčila ho, že spoločne sa jej môžu 

pomstiť tým,  že  pošpinia jej dobré meno v celom spoločenstve a presvedčia ostatných ľudí, že keď 

vstupovala do manželstva, tak vôbec nebola panna a potom dosiahnu anulovanie  jej sobáša s mužom, 

ktorého chcela Judita získať sama pre seba a dohodli sa, že to urobia tak, aby o tom rozhodlo 

zasadnutie rodinnej rady. 

Rodinná rada  v tých dobách bola  tvorená  výlučne z mužských predstaviteľov jednotlivých 

rodín, ktoré  boli súčasťou  rodu a ženy do nej nemali prístup, pretože nemali právo rozhodovať.  

Každý člen rodu, bol potom povinný podriadiť sa a rešpektovať rozhodnutie rodinnej rady, 

ktoré v danej veci  vyriekla. 



Juditin milenec v tom čase už bol členom rodinnej rady a tak jej prisľúbil, že keď ona nájde 

presvedčivé dôkazy proti Miriam, že v čase uzatvorenia manželstva už nebola panna, tak on 

zabezpečí, aby rodinná rada schválila anulovanie sobáša Miriam s jeho starším bratom.  

Zároveň dal Judite sľub, že ju podporí a urobí všetko pre to, aby rodinná rada potom 

odsúhlasila, že práve ona sa stane  manželkou muža, ktorý bol predtým manželom Miriam.  

Judite vôbec nedalo veľa práce získať falošné dôkazy a svedectvá  proti Miriam, pretože ona 

veľmi ľahko presvedčila svojich predchádzajúcich milencov, aby všetci svedčili proti Miriam, že ona 

bola ich milenkou.  

Dokonca sa s jedným zo svojich dlhoročných milencov dohodla na tom, že on bude pred 

rodinnou radou tvrdiť, že mu Miriam ako milenka porodila syna. 

Judita spolu so svojím milencom počkali na čas, keď manžel Miriam musel kvôli svojim iným 

povinnostiam odísť preč z osady a iniciovali stretnutie a zasadnutie rodinnej rady na základe 

mnohých falošných a fiktívnych obvinení Miriam o nehodnosti toho, aby sa stala manželkou svojho 

manžela a tak chceli dosiahnuť anulovanie ich sobáša, rodinnou radou. 

Miriam sa na tomto zinscenovanom zasadnutí rodinnej rady bránila a tvrdila, že nič z toho, čo 

tí muži o nej hovoria nie je pravda, že ona ich nikdy v živote nevidela a nikdy sa s nimi nestretla. 

Potom predstúpila pred rodinnú radu Judita a sebavedomo obvinila Miriam, z toho, že ona 

bola svedkom toho, ako Miriam tajne porodila dieťa  nejakému mužovi a potom ešte dodala, že ona 

toho muža pozná a môže im povedať,  kto je ten muž. Rodinná rada potom nechala tohto muža 

predvolať a on potvrdil všetko to, čo im Judita povedala. 

Miriam rozhorčene na toho muža kričala: : „Čo si to ty ku mne dovoľuješ, Ty niktoš.“  

Avšak ten muž sa len zasmial a povedal: „Ja môžem všetkým týmto mužom dokázať, že si 

bola mojou milenkou“. 

Miriam povedala: „Tak to by som chcela vedieť, ako to dokážeš, keď je to bohapustá lož!“ 

Ten muž sa na Miriam  škodoradostne  vyškieral a povedal : „Ja vám teraz všetkým opíšem  

aké má ona znamienka na svojich intímnych miestach.“  

Muž ďalej pokračoval: „A je vám všetkým jasné, že keby nebola mojou milenkou, tak by som  

o týchto znamienkach na jej intímnych miestach vôbec nič nevedel.“   

Avšak pravda bola taká, že tomu mužovi to všetko o Miriam,  povedala práve Judita, ktorá 

bola jeho dlhoročnou milenkou.   

Miriam sa táto situácia veľmi hlboko dotkla a ponížilo ju to ako ženu. Skutočnosť, že tento 

úplne cudzí muž vie o tom aké má ona znamienka na intímnych miestach, bol pre ňu obrovský šok a 

jej to úplne zobralo reč. Vôbec sa nedokázala a nevedela voči týmto tvrdeniam nijako brániť, pretože 

ani netušila, ako ten muž  môže vedieť o jej znamienkach na intímnych miestach. 



Ten muž potom víťazoslávne povedal mužom, ktorý sedeli v rodinnej rade: „A táto žena mi 

porodila syna“  a ukázal prstom na Miriam. 

Miriam bola z toho čo ten muž povedal v šoku a nezmohla sa na jediné slovo.  

Muž, ktorý predsedal rodinnej rade sa ho potom spýtal: „Kde je ten syn teraz“ a chcel, aby im 

ho ukázal. 

Ten muž im povedal, že jeho syn žiaľ  už nežije a nemôže im ho ukázať, lebo jeho matka sa 

po pôrode o svoje dieťa poriadne nestarala a jeho syn krátko po svojom narodení zomrel. 

  A potom ešte dodal:  „Ale ja som čestný muž a nikdy by o svojom synovi neklamal, takže mi 

musíte veriť, že ten syn sa narodil.“ 

 A muži v rodinnej rade uverili všetkým klamstvám, ktoré im ten muž o Miriam povedal, 

pretože slovo muža bolo  v tých časoch dôležitejšie ako slovo ženy. 

Miriam  nebola schopná povedať jediné slovo na svoju obhajobu, ledva stála na nohách a 

a celá sa chvela z poníženia, ktoré práve zažila.  

Našťastie na slová  toho muža zareagovala iná mladá žena, ktorá  sedela v dave, ktorý tomuto 

zinscenovanému procesu prihliadal a vykríkla: „Áno to je pravda, že on mal syna, ale porodila mu ho 

iná žena a nebola to  Miriam.“   

Tieto slová mladej ženy, pomohli Miriam, aby sa spamätala a vrátila sa jej reč a tak  dokázala 

povedať mužom v rodinnej rade : „Tento muž klame a to čo povedal, je čistá lož. Ja som so žiadnym 

mužom okrem svojho manžela nelíhala. A bola som panna, keď som sa stala jeho  manželkou 

a môžete sa na to spýtať priamo môjho manžela. Ja vôbec nechápem, čo sa tu vlastne deje a prečo tu 

nie je prítomný môj manžel.“ 

Nejaký muž z  rodinnej rady sa spýtal: „A kto teda bola tá žena, ktorá tomuto mužovi porodila 

jeho syna?“ 

Mladá žena, ktorá sedela v dave ľudí, sa postavila a nahlas, nebojácne, rozhodne a úplne 

jednoznačne povedala: „Tou ženou bola Judita!“ 

Miriam potom na svoju obhajobu povedala: „A bola to Judita,  kto povedal tomuto mužovi, 

kde mám na intímnych miestach znamienka, pretože ona bola jeho milenkou a nie ja. A ona vyrastala 

v našom dome, ako naša nevlastná sestra, aj keď ona bola len obyčajný nalezenec a preto vedela 

o mojich znamienkach.“ 

Tento muž sa potom otočil k Judite a k jej milencovi a nahnevane im povedal : „Najprv si 

zistite všetky okolnosti a overte si dôkazy, keď chcete niekoho z rodiny takto obviniť.“ 

Tento muž sa postavil  a povedal, že ukončuje toto zasadnutie rodinnej rady a odchádzal preč 

a za ním vstávali a odchádzali aj ostatní muži, ale nikto z tých mužov  sa Miriam  nijakým spôsobom 

neospravedlnil a všetci muži odišli preč bez jediného slova ospravedlnenia. 


