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ale i w sytuacjach codziennych:
bym 22 lat – żałuje. Kiedy wyw sklepie, urzędzie. Ale kachodzi na przepustki, jedzie do
dra więzienna pomaga im rozrodziny kilkadziesiąt kilomepoznawać potrzeby i deficyty
trów. Ale wcześniej wstępuje
i kieruje nimi tak, by sami pona cmentarz.
trafili je zaspokoić i uzupełnić.
Bywa, że wraca trochę wczeDaje narzędzia. Od woli więźśniej, by przed powrotem do
nia zależy, czy i jak je wykorzyzakładu posiedzieć w kawiarsta. Jan wykorzystuje.
ni czy na rynku i poprzyglądać
– To, że Misterium tak go
się ludziom. Brakowało mu teodmieniło i wciąż odmienia,
go. Pracuje nad odbudowaniem
nie jest kwestią jednorazową –
relacji z braćmi – starszym
wierzy wychowawca. Jan latami
i młodszym – oraz z siostrą.
wypracowywał w sobie grunt,
Kiedy przyjeżdża co drugi

na który padły przeżycia związane z Misterium. To było jedno z pierwszych wyjść w duże skupisko ludzi – oczywiście
z opiekunem. Wcześniej regularnie wychodził z nim na zajęcia sportowe i kulturalno-oświatowe. To, że Misterium
nie oglądał biernie, ale w nim
uczestniczył jako aktor, musiało spowodować w nim głębokie przeżycie. Przecież tam były
dziesiątki tysięcy ludzi.
Po Misterium Jan napisał do
reżysera. Dziękował za zaproszenie i opisywał swoje przeżycia. Pisał o ślubie kościelnym,
chrzcie syna, spowiedzi po latach i Misterium. I o wierze.
Psycholog więzienny Tomasz
Kilarski, ten, który grał w Misterium Judasza, przyznaje że
przemiana Jana jest szczególna. Jan jest jak gąsienica z bajki: zobaczyła motyla i zapytała,
jak to jest. „Kiedyś zobaczysz”
– usłyszała. Zasnęła i śniły jej
się straszne rzeczy. A gdy się
obudziła, była już motylem.

Wyszła z kokonu i spostrzegła, że ma skrzydła. Rozprostowała je i pofrunęła. Wtedy kolejna gąsienica zapytała: „Jak
to jest?”. „Kiedyś zobaczysz” –
odpowiedział motyl. Jan teraz
śni te straszne sny – jest w więzieniu. Ale kiedyś z niego wyjdzie i „zobaczy”.
Psycholog mówi, że tę szczególną przemianę Jana osoba
wierząca nazwałaby nawróceniem.
Jan nie oczekuje wybaczenia. – Wybaczyć może tylko
Bóg, z ludźmi można się tylko
pojednać – mówi. Może i na to
przyjdzie czas? Nie zacznie życia z czystą kartą, bo raz zbrukana, taką pozostanie. I trzeba z tym żyć. Ale pojednanie
się ze światem trzeba zacząć od
pojednania się ze sobą samym.
I Jan jest na dobrej drodze.
Imię bohatera zostało zmienione.
Misterium Męki Pańskiej z udziałem
„Jana” odbędzie się 8 kwietnia
o godz. 20 na Cytadeli Poznańskiej
(Plac pod Dzwonem Pokoju)
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