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Jest taki sen
który wraca
i jest moją bezsprzeczną własnością
budzi mnie krzykiem przerażenia
nie moim głosem z mojej krtani
staram się nadać mu pozytywne znaczenie
skoro musi trwać
niech stanie się przepowiednią odwrotności
gdy sfora zajadłych psów
zapędza mnie w róg
ciemnych wilgotnych lochów
i zaciekle ujada
szczerząc białe kły
gdy uderzają we mnie czerwone wilcze oczy
łagodzę ich spojrzenie
krzykiem
próbuję wzbudzić litość
zaklinam je
podając dłoń go obgryzania
tłumaczę że są moim zwiastunem
dosytu
a po przebudzeniu długo wpatruję się
w spadający sufit
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Czy być, czy nie być? (Oto jest pytanie.)
JAN WIT DOROSZEWSKI
Postawiłem to oparte na słynnych
słowach pytanie w tytule, żeby dać
początek refleksjom nad (moim) codziennym usiłowaniem radzenia sobie z życiem, tj. z samym sobą. Człowiek, a w zasadzie jego (skomplikowana) psychika często gubi się w samym(-ej) sobie i odbity w nim (niej)
obraz świata staje się przez to jeszcze
bardziej zawiły. Rodzą się różne wątpliwości, zniechęcenia, a nawet bunt.
Bunt ten może przybrać rozmiary aż
do woli anihilacji siebie samego, niebytu. Sam osobiście przeżywałem i nadal przeżywam takie stany. Bo czymże jest wolna wola człowieka, skoro
może on tylko albo być dobrym, albo
zostanie potępiony? Spoglądając tak na
swój – jako człowieka – status quo,
można właśnie popaść w bunt przeciwko Bogu. Również w społeczeństwie człowiek jest często wystawiony
na męczenie się z samym sobą. Postawiona tak wyżej kwestia relacji Bóg
– człowiek znajduje także na tym polu swe odzwierciedlenie. Czemu muszę się ożenić, mieć dzieci? Jestem
przecież jakby na to skazany, bo izolowanie się od innych ludzi jest na dłuższą metę zgubne dla mnie samego,
dla mojej natury, moich myśli, mojej
duszy. To znaczy Bóg także tu określa odgórnie człowiekowi zasady, na
jakich ma funkcjonować – jeśli nie
chcesz się integrować, gnij w buncie,
znoś jego udręki, cierp, patrząc jak inni jednak się weselą. Można by tu zapytać – no, ale w takim razie, po co się
w ogóle buntować przeciwko Bogu i
społeczeństwu, nie lepiej po prostu i
dla Boga, i dla innych ludzi być przyjacielem? Właściwie już tylko z punktu widzenia najczystszej racjonalności
i świętego (niezręcznie to słowo tutaj
brzmi) spokoju odpowiedź na to pytanie brzmi: lepiej. Jednakże punkt widzenia Prawdy ponadludzkiej – Bożej
miłości – oświetla promieniście i zdecydowanie bardziej (także według mnie)
przekonywująco ten zagmatwany padół ludzkich poszukiwań i rozczarowań, przenika odmęty naszej samotności i goryczy. W jego pełnej nadziei

perspektywie wszystko może wydać
się na wskroś inne, pomyślniejsze, sensowne. Wątpliwości co do sensu postępowania w życiu w sposób dobry,
religijny, łatwo ulegają rozwianiu. Wątpliwości te są swoją drogą różnorako
determinowane. Ten ukazany przeze
mnie bunt, który powoduje człowiekiem, może być podyktowany przecież jego chorobą, bolesnymi doświadczeniami, sytuacją materialną. Wtedy
człowiek działa i myśli inaczej niż
ktoś, kto ma dobrych przyjaciół, ich
poważanie i ciepło, kto widzi przed
sobą, tak czy siak, więcej radości. A
tu Pan Bóg wyciąga do Ciebie rękę,
pomaga wstać, otrząsnąć się z buntu,
z poniżenia, i obdarza łaską wewnętrznej radości, ukojenia, nadziei. Tak więc
sam też opowiedziałem się za takim
właśnie rozwiązaniem tego problemu
swojej „prywatnej” buntowniczości,
z którym człowiekowi dane jest się
zmierzyć nie raz na przestrzeni swojego życia.
Bycie oznacza zatem, jak wynikałoby z moich rozważań, pójście na pewną ugodę z samym Panem Bogiem.
Niebycie sprowadza się do protestu
– protestu programowego, w którego
centrum stoi niegodzenie się z odgórnym narzucaniem życia i świętości.
Życia ogólnie i życia w społeczeństwie, w którym przecież trzeba się jakoś „umiejscowić”, a takie szukanie
siebie samego w machinie społecznej
jest często sporą pracą nad sobą.
Wszak cóż, jak nie praca nad sobą,
wiedzie nas prosto do Boga i do świętości? Jednak i tu rodzi się pewne pytanie. Otóż jak w ogóle można nie istnieć? Od urodzenia stajemy się, zgodnie z Pismem Świętym, nosicielami
nieśmiertelnego ducha. Więc tenże
duch istnieje też po śmierci. Poprawię
się – napisałem to, jak gdyby wszyscy
w to wierzyli. Zatem tzw. ludzie wierzący podejmują tę żagiew mocy w
sobie i odpalają ją o Boski knot i nie
przekreślają swojego „bycia” buntem.
Czy z kolei buntując się, „gasimy ducha”? Nieistnieniem byłoby tu przeto
chyba tylko „próbowanie” nie istnieć,

bez skutku finalnego w postaci samozagłady i, jak wyżej napisane, z postawą protestu. Tak naprawdę to właściwie dochodzę w tym miejscu moich
przemyśleń do konstatacji, że Bóg nie
da człowiekowi się zatracić, wyrwać.
„Jak orzeł spadasz na zdobycz, ofiarą
jestem ja” – gdy napisałem te słowa
z piosenki zespołu „Armia”, tak mnie
one zreflektowały, że pomyślałem o
Bożym Miłosierdziu dla wszystkich

ludzi – i dla wierzących i dla niewierzących. Choć oficjalnie jest kościelnie
ukonstytuowana prawda o zbawieniu
i potępieniu, to jednak w głębi mam
nadzieję, że Bóg jakoś to urządził, że
jednak owo nieistnienie nie tylko nie
jest możliwe, ale i nawet przez tych
„zbuntowanych” tak naprawdę na serio pożądane.
I niech to będzie końcowa konstatacja. Próbowałem, inspirowany Szek-

spirem, przyjrzeć się ludzkiemu położeniu w kontekście jego woli i nie woli obcowania z Bogiem. Sam stwierdzam, że ta nie wola, jakkolwiek uzasadniona, jest męczeniem się i obrócenie się w stronę Boga jednak przynosi ulgę. Ostatecznie wierzę, że dobry
Bóg ogarnie zarówno tych chcących
istnieć, jak i dążących do unicestwienia jednym objęciem swojej miłości i,
sprawiedliwie, rozda karty.
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Filmy na kasetach wideo i DVD, kosmetyki, zio³a, kawa, słodycze
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