Z życia i wiary

Zamyślić się na chwilę
O wiejskim cmentarzu
Jesienne słońce z charakterystycznym dla
siebie kątem padania promieni prześwietla
przerzedzone korony drzew i przywodzi na pamięć wspomnienie pewnej podróży.
Wydawać by się mogło, że tam jestem, że
wciąż oddycham krystalicznym duńskim powietrzem a bryła XII-wiecznego kościoła przecina październikową kolorystykę otoczenia.
Tam, gdzie narodziły się myśli osamotnionego
idealisty, Soerena Kierkegaarda i liczne pieśni
kościelne jego przeciwnika, Nicolaia F.Grundtviga – dotykam ziemi, która wydała na świat
ukochanego przez małych i dorosłych czytelników baśniopisarza. To on, Hans Chrystian
Andersen, nazwał swoją ojczyznę „Łabędzim
Gniazdem”. Niewielki, smukły Półwysep Jutlandzki i gromada wysp, które wyrastają
z pnia Europy w kierunku Półwyspu Skandynawskiego, to rzeczywiście gniazdo uwite na
miedzy dwu mórz - jak można przeczytać w popularnym przewodniku turystycznym. Miedza

ta od prawieków jest mostem łączącym Europę ze Skandynawią.
Stoję na skrawku duńskiej ziemi, gdzie fascynuje mnie prostota życia, funkcjonalizm
i uroda wiejskiego cmentarza. Codziennie,
wczesnym rankiem, spoglądam na kamienie
nagrobne jak na otwartą księgę. Imię i nazwisko, rok narodzin i śmierci, wyspa kwiatów, które wytrzymują do pierwszych przymrozków i murawa. Tak, jakby piękno roślin,
a nie epitafium zmarłego winno skupiać uwagę przechodnia. Wzrok sycę jesienną gamą
barw i zadaję sobie wiele pytań. Jak przeżyli
swe długie życie Eric Nielsen i jego żona Martha, których nagrobek znajduje się przy bocznej furtce cmentarza? Ile bólu uczyniła swym
przedwczesnym odejściem Anna? Dlaczego na
szarym kamieniu brak jej nazwiska? Czy dlatego, że samo imię „Anna” tak wiele znaczy?
Channah … po hebrajsku to łaska. Błąkam się
alejkami cmentarza. Tworzę wyimaginowane obrazy życia. Wiem, że nie poznam odpowiedzi. W uszach brzmi poranna pieśń, której
tłem jest jedyna sensowna odpowiedź na zadane sobie tutaj pytania. Odnajduję je
w Apokalipsie: „Nie wymażę imienia
jego z księgi żywota, i wyznam imię
jego przed moim Ojcem, i przed Jego
aniołami” (Obj 3,5). Nie tak ważne okazują się litery na szarym granicie. Nic
nie wniosą w wieczność najszczytniejsze
pomniki. Istotna jest treść życia, jego jakość w byciu wiernym Bogu. Pan Jezus
powiada: „Każdego, który mnie wyzna
przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem
moim, który jest w niebie” (Mt 10,32).
W cichym miejscu, pośród skromnych
kamieni wiejskiego
cmentarza, na nowo
uświadamiam sobie
tę wieczną prawdę.
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