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Czas wi¹teczny
Adam i Ewa opuszczaj¹ Eden. W twarzach, na równi z lêkiem  bezgraniczne zdumienie. A wiêc sta³o siê, na zawsze i nieodwo³alnie. Dokonali szybkiego wyboru i oto
jego konsekwencje. ¯adne z nich nie patrzy ju¿ na wê¿a, nie ogl¹da siê nawet na rajskie roliny. Ponad ich karkami wznosz¹ siê wspania³oci barokowej kazalnicy. Lecz
cz³owiek stoj¹cy na posadzce monumentalnej wi¹tyni tak¿e dostrzega przede wszystkim naturalnej wielkoci, wyrzebione z ciemnego drewna postacie rozpaczaj¹cych
prarodziców i w drugiej dopiero kolejnoci kieruje wzrok na umieszczone wy¿ej wyobra¿enia symboli chrzecijañskich.
Ambona, zaprojektowana w 1699 roku przez snycerza z Antwerpii, a oprócz niej
XVI-wieczny witra¿ przedstawiaj¹cy S¹d Ostateczny, opisywane s¹ w przewodnikach
jako najbardziej godne uwagi zwiedzaj¹cych obiekty w katedrze pod wezwaniem wiêtego Micha³a Archanio³a i wiêtej Guduli, patronów Brukseli.
Mnie za, ilekroæ odwiedzam ten niezape³niony wiernymi Dom Bo¿y, fascynuj¹ barokowe konfesjona³y. Konstrukcjê ka¿dego z nich wspieraj¹ dwa stoj¹ce po bokach
cheruby. Artysta ani razu nie powtórzy³ jednakowych rysów twarzy, nie udrapowa³
szat w podobny sposób. A jednak ka¿da z owych grup rzebiarskich ma do przekazania tê sam¹ ideê: by cz³owiek zbli¿aj¹cy siê do niej uwiadomi³ sobie wszystko to, co
go najg³êbiej dotyczy zarówno rozumem, jak i emocjami. Gdy jeden z anio³ów wskazuje na swoje skupione oblicze, drugi ³agodnym gestem kieruje d³oñ ku sercu. Kiedy
uskrzydlona postaæ z lewej niecierpliwym ruchem wyra¿a burzê uczuæ, ta z prawej ucisza j¹ spokojnym namys³em.
Bo¿onarodzeniowy jarmark na Grand Place  licznym ryneczku, oddalonym od
katedry o parê minut spaceru  cieszy oczy przybranymi wi¹tecznymi drzewkami,
feeri¹ barwnych wiate³, rozradowanym miêdzynarodowym t³umem. By³y ju¿ prezenty
dla dzieci od Saint Nicolas, bêdzie postna Wigilia, rodzinny obiad w samo Bo¿e Narodzenie. Póniej pospieszne dni znamionuj¹ce pocz¹tek karnawa³u. Na Trzech Króli
upiecze siê tradycyjne migda³owe ciasto. Ten, kto znajdzie w swej porcji jeden jedyny
nierozkruszony migda³, zostanie królem wieczoru.
To wszystko minie  jak zawsze  o wiele za prêdko. Nie zdziwi¹ siê tylko m¹dre,
dobre anio³y w opustosza³ej wi¹tyni.
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