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Mówili wiêc m
iêdzy sob¹: «Nie
rozdzierajmy jej, ale rz
uæmy o ni¹ losy
, do kogo
ma nale¿eæ». Ta
k mia³y siê wyp
e³niæ
s³owa Pisma: P
odzielili miêdzy
siebie
szaty moje, a o
moj¹ sukniê rzu
cili losy."
(J 19, 24)

apewne ka¿demu z was Ÿle kojarzy siê s³owo lektura - coœ nudnego,
co trzeba przeczytaæ. Czy tak musi byæ? Oczywiœcie, ¿e nie. Nie jest dobr¹
rzecz¹ chodziæ utartymi œcie¿kami, zgadzaæ siê ze wszystkim, co na talerz
serwuje ¿ycie. Czasem trzeba opuœciæ szlak i zdaæ siê na w³asn¹ intuicjê, aby odkryæ
coœ nowego, co mo¿e byæ tak odmienne od codziennoœci, ¿e a¿ mi³o bêdzie siê
zatrzymaæ i przyjrzeæ siê d³u¿ej. Mo¿e w³aœnie stereotyp wyniesiony ze szko³y nastawia was w jednej chwili na "nie", kiedy przed oczyma widzicie napis "lektury na
stopieñ". Czemu nie moglibyœcie opuœciæ tej utartej œcie¿ki i spróbowaæ poszukaæ
jakiejœ alternatywy? Czy nie mo¿na spróbowaæ? Przecie¿ kto nie gra, nie mo¿e
wygraæ…
W³aœnie na tej wy¿ej wymienionej liœcie znalaz³em ksi¹¿kê "Szata" autorstwa
Lloyda C. Douglasa. Czy zastanawialiœcie siê kiedyœ dok³adnie nad fragmentem
Ewangelii przytoczonym na pocz¹tku? Zapewne jest on wam dobrze znany: oto po
ukrzy¿owaniu Jezusa ¿o³nierze rzymscy podzielili miêdzy siebie Jego szaty, a o tunikê, która by³ tkana, rzucili losy. Mo¿na jeszcze dodaæ, ¿e dzia³o siê to zgodnie z
tym, co by³o zapisane przed wiekami w Psalmie 22. Ale… no w³aœnie, czy ktoœ
pomyœla³, co sta³o siê z tunik¹? Jak dalej potoczy³o siê ¿ycie ¿o³nierza, który wszed³
w jej posiadanie?
Mo¿e jednak zacznê od pocz¹tku. Wszystko dzieje siê na ziemiach podleg³ych Rzymowi, za panowania cesarza Tyberiusza. Po dok³adniejszym zg³êbieniu
tekstu mo¿na w przybli¿eniu okreœliæ czas akcji na lata w pobli¿u 30 r. n.e. Postaci¹
pojawiaj¹c¹ siê od pierwszych do ostatnich stron ksi¹¿ki jest Marcellus Gallio nosz¹cy tytu³ trybuna, syn rzymskiego Senatora. Podczas jednej z uczt przez swoje
zachowanie popada w nie³askê namiestnika cesarskiego, czego konsekwencj¹ jest
objêcie przez Marcellusa komendy w forcie Minoi (Palestyna), ciesz¹cego siê z³¹ s³aw¹ w ca³ym Imperium. Po
wprowadzeniu nowych rygorów przed za³og¹ staje powa¿ne zadanie: pilnowanie porz¹dku w Jerozolimie podczas ¿ydowskich œwi¹t Paschy, w czasie których ma miejsce egzekucja trzech ludzi. Marcellus jako komendant mia³
obowi¹zek dowodziæ wykonaniem kary. Czekaj¹c na
œmieræ skazañców, oficerowie skracali sobie czas, graj¹c
w koœci. Wtedy to Marcellus Gallio wszed³ w posiadanie
tytu³owej szaty. Do kogo ona wczeœniej nale¿a³a i jaki
wp³yw mia³a na ¿ycie trybuna? Na te pytania odpowiedzcie ju¿ sobie sami…

