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Lustro
ROBERT PATELA

I
Mi³ujemy bliźnich? Tak jak siebie
samych? My? Ja mogę mówić, jak
mi³uję swoj¹ rodzinę, jakim to jestem
wspania³omyślnym i dobrym ojcem,
jak potrafię się zatroszczyć o swoich
najbliższych. Ale d³użej (tzn. staranniej) się przygl¹daj¹c wszelkim stosunkom panuj¹cym w rodzinie, relacjom między cz³onkami tej, a jakże,
wspania³ej, katolickiej rodziny, odnoszę wrażenie, że coś jest nie tak, jak
powinno być. Wzorce czerpane od
przodków, tych najbliższych, tkwi¹cych jeszcze w żywej pamięci, od
dziadków i babć, gdzież one się podzia³y? Czy rzeczywiście kieruję się
wzorcami? A może ich unikam? Albo
na swój sposób interpretuję. Mój stosunek do ojca alkoholika, brak rozmów, krytyka wszelkich jego poczynań, czasem wspó³czucie, czasem z³ośliwości – to wszystko, co mogę mu
zaoferować? Choroba alkoholowa niszczy wszystko, stosunki międzyludzkie przede wszystkim. I najgorsze, że
w³asne dzieci zaczynaj¹ dostrzegać,
że coś jest nie tak. Zapewniam je codziennie, że je kocham, że s¹ najważniejsze, że żyć bez nich nie mogę. Jak
postawi¹ w końcu pytanie: tato, a czemu ty z dziadkiem nie rozmawiasz?
Czy ty jego kochasz, czy nie? Co im
odpowiem?
Odpowiem, że tak. Odpowiem, że
tak nie musia³o być, ale jest, że tak
wysz³o. ¯e trudno mi się prze³amać,
że jeszcze trochę czasu musi up³yn¹ć,
żeby by³o normalnie. Tak też można
kochać swoich najbliższych, ale to
pewnie jest dziwny sposób kochania.
I jeszcze wspomnę dzieciom, jak kochali się moi dziadkowie, jak moja
matka rozmawia³a ze swoj¹ mam¹.
Że na tym się wzoruję względem
własnych dzieci. To już będ¹ pewnie
zna³y.
II
Żydzi, masoni, Świadkowie Jehowy, ma³o tego, przeklęci libera³owie,
peda³y, wszyscy agenci, sprzedawczyki, ubecy, TW, komuchy, ach, jeszcze Niemcy, Ukraińcy, a nawet ci, no
szybko, a zreszt¹, jeden diabe³.
A kiedyś arianie, menonici, Bracia
Czescy, luteranie, oni znaleźli schronienie, swoj¹ now¹ ojczyznę w Najjaśniejszej. Mi³ować, chociażby tolerować. Patrzę i patrzę, s³ucham i s³ucham, i nie dowierzam.
Pos³uguję się językiem szyderczym
na co dzień. Pos³uguję się stekiem wyzwisk pod adresem wszystkich mnie
otaczaj¹cych, chociażby odrobinę inaczej myśl¹cych ode mnie. Bo ja mam
tylko na receptę na prawdę. Bo ja mam
kręgos³up moralny prosty jak... (zabrak³o porównania, ale to nieważne).
Bo ja mam monopol na wszystko.
Katolicki kraj, kultywowanie tradycji,
martyrologia, Wojty³a, Pi³sudski, Wyszyński, Wa³ęsa, Bartoszewski, Wielgus, Jaruzelski, Kuroń, Goc³owski, Rakowski, Walentynowicz, Mi³osz, Geremek…
Dlaczego przeklinam wszystkich,
tylko nie siebie samego? Na każdego
coś się znajdzie. Taki Pi³sudski, luteranizmu jeszcze chyba nikt mu nie

wytkn¹³, ale zawsze Berezę Kartusk¹
można przypomnieć. Wojty³a? No,
namaści³ Niemca na papieża.
Wszystkie autorytety mogę podważyć. Łatwo. Tylko w imię czego? Zdobycia w³adzy, chęci, podporz¹dkowania sobie innych. Co zrobi³ takiego
z³ego inny cz³owiek, żeby go aż tak
znienawidzić i upokorzyć? Da³ się z³amać ubekom, donosi³ na innych. To
niech go On os¹dzi. Ja go mam przynajmniej szanować, pokazać mu, że
można inaczej, że potrafię wybaczyć.
Os¹dzać postępowanie ludzi, ich b³ędy, s³abości, ich postawy. Czy wolno
mi? Komu wolno? Czy wszystko, co
robili, by³o z³e? Na pewno by³o coś
dobrego w ich życiu. Os¹dźmy najpierw swoich krewnych, najbliższych.
I zobaczymy, że nie byli tacy święci.
Potem obcych, innych. Nie na odwrót.
Jednak najpierw powinienem siebie.
Mój ojciec by³ z³y. Bo za PRL-u
krad³ ze swojej firmy mięso i kie³basy.
I przynosi³ do domu dla mnie, kilkuletniego dziecka, żebym rós³. I mam
go za to przekreślić, czy być wdzięczny? A może inaczej: by³ bohaterem,
okrada³ system, a to jest usprawiedliwione. Moja matka by³a z³a. Posz³a
do s¹du i ubezw³asnowolni³a swojego męża z powodu jego pijaństwa.
Pewnie go nie kocha³a. A przed Panem mu przyrzeka³a na dobre i na z³e,
i na dodatek aż do śmierci. Kto to widzia³, żeby na męża takie rzeczy opowiadać? Przecież ch³op se może wypić. Albo: Wnuki będ¹ mia³y przez
ciebie problemy, nie dostan¹ się na
studia, bo z dziadkiem posz³aś do s¹du! A tylko chcia³a z życia koszmar
wyrzucić.
„Cz³owiek jest ludzki w ludzkich
warunkach. Uważam za upiorny nonsens naszych czasów próby s¹dzenia
go wed³ug uczynków, jakich dopuści³
się w warunkach nieludzkich” (Herling-Grudziński).
Mam dość!
Teraz ja. Też coś mam na sumieniu,
z mi³ości do pracy. Pracuję w niemieckiej firmie. Z akcentem na „niemieckiej”. I pewnie za dwadzieścia lat znajd¹ się jacyś moralizatorzy i powiedzą,
że źle robi³em, że pracowa³em i budowa³em nie polsk¹ gospodarkę… i zabior¹ mi moje sk³adki emerytalne.
III
Teza 57. Że nie s¹ to skarby doczesne, ³atwo st¹d poznać, że księża tak
szczodrze nimi szafuj¹, ponieważ wiadomo o wielu duchownych, że oni tego
rodzaju skarby (doczesne) raczej pilnie
zbieraj¹, aniżeli pragn¹ rozdawać.
Teza 72. Kto przeciw samowolnym
i k³amliwym s³owom kaznodziei odpustowego występuje niech będzie
b³ogos³awiony!
To ze Średniowiecza. Dopasowuję to
wybiórczo, na w³asny użytek, do czasów obecnych. Czy jestem uprawniony do krytyki? Może bluźnię przeciwko bliźniemu, przeciw Bogu. Ale On
widzi ca³e moje życie, a nie tylko to,
co w tej chwili piszę, co robię, czytam.
Ale tak postrzegam otaczaj¹cy mnie
świat, mimo wychowania w szacunku
do Boga, Stwórcy, Rozumu, Idei, czy
jak sobie Go ludzie nazywaj¹. A przede wszystkim do Cz³owieka.

Czy Stwórca potrzebuje przepychu,
bogactwa tu na ziemi? Świ¹tynie ociekaj¹ce z³otem i kryszta³ami? Ba³wochwalczej hierarchii? Ści¹gaj¹cej haracze zwane ofiar¹? Podporz¹dkowuj¹cej sobie t³umy wyznawców Jedynego, każ¹c im dokonywać jedynie s³usznych wyborów, nie zawsze zgodnych
z w³asnym sumieniem i zrozumia³ych? A w imię Jego szala³a już Inkwizycja, na wojskowych pasach nosili
napis „Gott mit uns”. Bo tak mówi
Tradycja. Tradycja też zabrania³a czytać samodzielnie Biblię. Tradycja zabrania³a, nakazywa³a, uczy³a, także
pewnych wartości. Rozumiem, utrzymanie świ¹tyń kosztuje, jak wszystko
inne we wspó³czesnym świecie. Sam
się do tego dok³adam, co niedzielę. Bo
jest mi świ¹tynia potrzebna. Tylko czy
wszystkim jest potrzebna do przeżywania spotkania z Bogiem?
W³asnym dzieciom będę w stanie
pokazać tylko piękno architektury tych
świ¹tyń. I wyt³umaczyć, sk¹d się wzię³y na tym świecie takie miejsca. A czuję się jednak inaczej obcuj¹c z Naj-

wyższym w świ¹tyni. Ale tylko wtedy, gdy taka budowla ma ducha – fara
w moim mieście, kośció³ gimnazjalny. A gdyby cz³owiek nie zacz¹³ ich
kiedyś budować? I ci¹gle nowych budować. Gdyby ca³kiem inaczej zinterpretować s³owa Chrystusa o budowie
świ¹tyni po wypędzeniu z niej handlarzy? Gdyby rodzice przekazali mi
równie wielowiekow¹ tradycję czczenia Boga tylko np. w zakolu rzeki. Potrafi³bym też ogarn¹ć wszystkie te myśli? Czasem g³ębiej zajrzę w siebie we
w³asnym domu, w pasiece, oddaj¹c się
mojemu hobby, niż w ceglanej, albo
odlanej z betonu katedrze, przy plebanii, przy której stoi rz¹d niepojęcie drogich limuzyn. Gdzież tu powaga, ubóstwo, skromność. Gdzież mi³ość bliźniego, ubogiego? G³os wo³aj¹cy z ambony (także rozbrzmiewaj¹cy w eterze) o opamiętanie się, o wyrzekanie
się uciech, o mi³ość do brata i siostry.
Informacja, że po nabożeństwie odbędzie się spotkanie sympatyków i ofiarodawców w salce na plebanii. A przy
okazji ciekawy wyk³ad jakiegoś na-

ukowca na temat historii, sprzedaj¹cego swoje wydawnictwa podważaj¹ce istnienie Holocaustu, lub jego usprawiedliwienie. Czy Bóg tak¹ posługę przyjmuje na swoj¹ chwa³ę? Czy
tak wygl¹da czynienie dobra? Do tego s³uż¹ kościo³y? Potrzebne s¹ do
chwa³y Bożej uczelnie wyk³adaj¹ce
demagogię, perswazję i manipulację?
Do tego s³uży pos³uga kap³ańska?
Wiem, dlaczego nast¹pi³ roz³am w
Kościele. Wymknę³y się wolne umys³y ze zmonopolizowanych przez średniowieczny kośció³ uczelni. Ludzki
umys³ dostrzeg³ w końcu, że jest manipulowany, ograniczany. Mój też.
Kupuj¹c sobie odpust, kieruj¹c się
spisanymi ludzk¹ ręka kodeksami
kościelnymi, wyznaj¹c w³asne grzechy przez uszy kap³ana, nie kieruję się
w³asnym rozumem. Pytam sam siebie:
dlaczego tak robię? Moje dzieci będ¹
inaczej już postrzega³y takie sprawy
duchowe. Jeśli ja sam zmierzam do
rozumowania na swój sposób, to one
posun¹ się jeszcze dalej. Byleby nie
za bardzo.

Tańczący płomyk
ANNA BARANOWSKA

Od zawsze fascynowa³ mnie p³omień świecy, ma³e migoc¹ce świate³ko tańcz¹ce na wysmuk³ej parafinowej nóżce. P³omienny strój, harmonia
ruchu, wspania³a choreografia przedstawienia wprowadza³a mnie w nastrój zadumy, spokoju i nadziei. Przez
ca³e lata zamiast świat³a elektrycznego
zapala³am świecę. Uczy³am się przy
świecach, malowa³am przy świecach,
wszystko by³o wspania³e w³aśnie
wtedy, gdy pali³y się świece. Nawet
ślub by³ przy świecach, ślub, na który
który ksi¹dz spóźni³ się ca³¹ godzinę,
a ja nie mia³am do niego żalu, ponieważ nastrój stworzony przez ogromn¹ ilość świecowych p³omieni tak zafascynowa³ wszystkich gości, że odebrali spóźnienie księdza jako specjalnie zaaranżowane dzia³anie. Świat jest
taki piękny, kolorowy i romantyczny,
gdy migocz¹ dooko³a parafinowe ogniki. Obecnie często korzystam z dobrodziejstw szklanych kulek, ale kiedy
tylko jest możliwe zapalam świece.
Szkoda, że wszyscy ulegli czarowi
elektryczności.

Kiedy jestem w kościele i widzę przerażaj¹c¹ ilość świat³a elektrycznego,
w bogatych oprawach, często kryszta³owych, to zastanawiam się, gdzie
jestem – w kościele czy w teatrze. Kiedyś na prostych metalowych świecznikach tańczy³y pomarańczowe ogniki, tak by³o w kośció³ku w mojej ma³ej miejscowości, nigdy nie zapomnę
tamtych pięknych dni.
Fascynacja świat³em wzros³a z chwil¹, kiedy w moim domu zamieszka³
wspania³y, siedmioramienny świecznik, przypominaj¹cy menorę, jedn¹
z największych świętości ludu Izraela,
drzewo życia, symbol pe³ni i doskona³ości. Jeden przedmiot i aż tyle wspania³ości wesz³o razem z nim do mojego domu i życia. Siedem ramion, siedem p³omieni, zgaszę jedno – świeci
sześć pozosta³ych, tworzy się harmonia i jedność. Środkowy kieruje się ku
górze, a boczne świec¹ ku środkowi,
lewe p³omyki kieruj¹ się w praw¹ stronę, a prawe w lew¹, co za dyscyplina
i jedność. Kiedy tak bez końca obserwuję tę wspania³¹ grę świat³a, odno-

szę wrażenie jakbym by³a części¹ menory, szczególnie jej centrum, do którego zamiast p³omieni tuli się moja
rodzina. Cóż za wspania³e uczucie,
nie wyobrażam sobie dnia bez świat³a menory. Każdy kto gości w moim
domu jest zafascynowany urokiem
świecznika i jego p³omieni i każdy
z nich wywo³uje dyskusję na temat
menory i Żydów.
Menora sprawi³a, że bardzo zainteresowa³am się, wręcz zafascynowa³a
mnie kultura żydowska. Przy wspania³ym p³omieniu świat³a menory s³ucham muzyki, maluję obrazy i czytam o historii narodu żydowskiego.
Niesamowite, że wszystko to dzieje
się za spraw¹ ma³ego p³omienia świecy.

