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Czas początków i powrotów

Katalońska kultura ma w Polsce wielu entuzjastów wśród miłośni
ków sztuki, architektury, teatru, filozofii i literatury; wśród tłumaczy 
i specjalistów. Jednak jej znajomość jest wybiórcza, a obieg ograni
cza się do niskonakładowych wydawnictw, tekstów specjalistycznych 
i pojedynczych utworów rozproszonych w ulotnych publikacjach, któ
re giną w ogólnym chaosie informacyjnym. Stąd wziął się pomysł ze
brania w jednym tomie esejów przedstawiających katalońską kulturę 
jako zbiorową pamięć o tradycjach, obyczajach i symbolach, od któ
rych przetrwania zależy zachowanie ciągłości historycznej. Naród bez 
państwa na kultywowaniu tradycji buduje własną tożsamość; do niej 
się odwołuje, tworząc nową rzeczywistość i nowe formy artystyczne, 
teatralne i literackie. To właśnie dzięki oryginalnej, wyrafinowanej 
kulturze Katalończycy wyraźnie zaznaczyli swoją obecność w Eu
ropie narodów, czego potwierdzeniem jest wpisanie przez UNESCO 
na listę światowego dziedzictwa kultury Pieśni Sybilli i Misterium 
z Elx oraz zaproszenie Katalonii w charakterze gościa honorowego na 
Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie w 2007 roku. 

Z zebranych w tym tomie esejów wyłania się obraz kultury 
zdeterminowanej przez burzliwą historię, w której zmieszało się 
dziedzictwo chrześcijańskie (misteria, sanktuaria, święci) z mu
zułmańskim (islamski mistycyzm, orientalizm) i żydowskim (ka- 
talońsko-żydowska paralela wygnańcza). Pluralizm kulturowy wy
nika również z wewnętrzych różnic między trzema katalońskimi 
krainami - Balearami (Majorka)1, Walencją (Elx)2 i Pryncypatem 
(Montserrat)3, z Barceloną jako największym skupiskiem ludności 
katalońskojęzycznej. Wynika także z mniejszościowego charakteru 
kultury katalońskiej jako kultury dwujęzycznej4, która ciągle musi

1 Rozdziały Szaleństwa miłości błogosławionego Rajmunda i „Pieśń Sybilli" 
na Majorce. 

1 Rozdział „ Misterium z Elx ".
3 Rozdział Polscy pątnicy odkrywają Montserrat.
4 Rozdział Literatura w środowisku dwujęzycznym.
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się odnosić do dominującej na Półwyspie Iberyjskim cywilizacji ka- 
stylijskiej.

Wymienione wyżej problemy to tytułowe rozdroża kultury kata
lońskiej. Nie pretendując do wyczerpania poruszanych tematów, sta
rałam się pokazać, skąd wychodzą rozwidlające się drogi, jaki był 
czas początków katalońskiej cywilizacji i co po sobie pozostawił - ja
kie wartości i jakie konflikty. Zebrane teksty dokumentują również 
moją osobistą fascynację Katalonią. Teksty powstawały w ciągu kil
ku lat, przy różnych okazjach, a teraz zostały zaktualizowane, przere
dagowane bądź rozwinięte, dając w efekcie obecny zbiór, w którym 
dominuje czas początków - kultura przeszłości i kultura powrotów.

Polscy pątnicy odkrywają Montserrat5 6 to subiektywny, bo z pol
skiej perspektywy przedstawiony zarys dziejów najstarszego kataloń- 
skiego sanktuarium i ważnego ośrodka kultury narodowej, w którym 
jak w zwierciadle odbija się historia Katalonii - od jej narodzin do 
pełnych sprzeczności czasów powojennych, kiedy benedyktyńskie 
opactwo udzielało poparcia opozycji walczącej z ustrojem, który de
klarował obronę wartości chrześcijańskich.

5 Tekst oryginalny, niepublikowany.
6 Tekst opracowany na podstawie: A. Sawicka, Ramon Llull, poeta szalony 

z miłości, [w:] R. LI ul 1, Księga Przyjaciela i Umiłowanego. Brewiarz mi
styczny, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003, s. 5-42. W obecnej wersji 
została wykorzystana nowa bibliografia oraz mój niepublikowany przekład 
Vida coetània Ramona Llulla. Cytaty z Księgi Przyjaciela i Umiłowanego 
uzupełniono w przypisach wersją oryginalną tekstu.

7 Bibliografia została przygotowana jako materiał uzupełniający referat o pol
skiej recepcji Ramona Llulla, który został przedstawiony w Béziers na kon
gresie 11 Colloqui Europeu d’Estudis Catalans (19-21 1 2006), w sekcji La 
recepció de la literatura medieval catalana a Europa.

Rozdział Szaleństwa miłości błogosławionego Rajmunda^ wprowadza 
czytelnika w świat kultury średniowiecznej na Majorce. Jest to czas począt
ków literatury katalońskiej, a także wywodzącego się z orientalnej kultury 
mistycyzmu; czas uniwersalnej kultury łacińskiej i asymilacji ciągle jesz
cze obecnej na wyspie kultury arabskiej. Uzupełnieniem tego rozdziału jest 
bibliografia7 polskich przekładów i publikacji na temat Ramona Llulla.
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Kolejne dwa rozdziały poświęcone są najstarszym katalońskim 
misteriom - jedno zachowało się w ojczyźnie Ramona Llulla, na 
Majorce - to wigilijna Pieśń Sybilli*, drugie wystawiane jest pod
czas święta Matki Boskiej Zielnej w pobliżu Walencji - to Misterium 
z Elx8 9 10. Oba zasługują na szczególną uwagę nie tylko jako relikt prze
szłości, ale również ze względu na rolę, ludyczną oraz integracyjną, 
jaką odgrywają we współczesnej kulturze. Należą jednocześnie i do 
erudycyjnej kultury wysokiej, i do miejscowego folkloru.

8 Podstawą tego tekstu był artykuł: A. S a w i c k a, Pieśń Sybilli w średniowiecz
nej Hiszpanii: wersja kastylijska, galicyjska i katalońska, [w:] Dawne litera
tury romańskie. Specyfika - związki - dziedzictwo, red. M. Abramowicz, 
P. Matyaszewski, Redakcja Wydawnictwa KUL, Lublin 2002, s. 161-185. 
Z tego artykułu wykorzystane zostały wątki katalońskie, do których opraco
wania posłużyła zaktualizowana bibliografía.

’ Podstawą tego tekstu był artykuł: A. Sawicka, Misterium z Elx - teatr wiel
ki jak świat, „Studia Iberystyczne”, nr 3, red. T. Eminowicz-Jaśkowska, 
E. Nawrocka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, s. 11-40. Zmiany 
w tekście polegają na wprowadzeniu kilku poprawek stylistycznych.

10 Podstawą tego tekstu był artykuł: A. Sawicka, Wina, kara, oczyszczenie 
w poemacie „Skóra byka" („Lapell de brau") Salvadora Espriu, „Prace Ko
misji Neofilologicznej”, t. 11, red. R. Bochenek-Franczakowa, O. Do- 
bijanka-Witczakowa, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2001. 
Wprowadzono w przypisach oryginalną wersję cytatów z poematu oraz zak
tualizowaną bibliografię.

Rozdział zatytułowany Wina, kara, oczyszczenie w poemacie 
„Skóra byka” Salvadora Espriu'0 też odnosi się do czasu początków 
- do substratu żydowskiego w kulturze katalońskiej. Ten esej bardziej 
niż poprzednie osadzony jest w historii współczesnej - inspiracją 
poematu Salvadora Espriu stały się przemyślenia, do jakich sprowo
kowała go wojna domowa.

Tak się złożyło, że we wszystkich wymienionych tekstach waż
ną rolę odgrywa sacrum - poczynając od sanktuarium Morenety na 
świętej górze Katalończyków w Montserracie, poprzez dwa liturgicz
ne misteria, mistycyzm błogosławionego Rajmunda, aż po poemat 
agnostyka Salvadora Espriu, który napisał Skórę byka w obronie 
podstawowych wartości składających się na sacrum życia we wspól
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nocie. Przyświecał mu cel nadrzędny wobec jakichkolwiek partyku- 
laryzmów - pojednanie po bratobójczej, wojennej i powojennej kon
frontacji.

O skomplikowanej sytuacji pisarzy żyjących w Katalonii trak
tuje rozdział Literatura w środowisku dwujęzycznym" - tu również 
głos decydujący ma historia, razem z polityką i ideologią określająca 
niełatwe wybory twórców katalońskiej literatury. W tym eseju jest 
również mowa o trudnościach z klasyfikacją powstającej na terenie 
Katalonii literatury pisanej w języku hiszpańskim.

Ostatnia część - Bibliografia polsko-katalońska'2 - zawiera prze
gląd polskiej recepcji literatury katalońskiej. Do przedstawionej 
w nim dokumentacji chciałam w tym miejscu dołączyć kilka słów 
komentarza.

" Podstawą tego tekstu był artykuł: A. Sawicka, Czy pisarz kataloński tworzy 
katalońską literaturę, czyli: co jest oryginałem a co przekładem w środowi
sku dwujęzycznym?, „Między Oryginałem a Przekładem”, V, red. M. FiIi- 
powicz-Rudek [etal.J, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, s. 251-262. 
Tekst został opracowany na nowo.

12 Bibliografia została opracowana na podstawie bibliografii internetowej moje
go autorstwa (www.filg.uj.edu.pl/~as/bibliografia/), która nigdy nie była pub
likowana w tej wersji. Wykorzystana została częściowo w moim artykule Polacs 
ipolonesos. Traducció literaria catalá-polonés ipolonés-catalá, „Quadems. Re
vista de traducció” (Barcelona) 2004, nr 11, s. 11 -27. Jej omówienie zawie
ra również mój artykuł Powojenna recepcja literatury katalońskiej w Polsce. 
Kilka uwag na marginesie „Bibliografiipolsko-katalońskiej", „Między Orygi
nałem a Przekładem”, XI, red. M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna- 
-Twardzikowa, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, s. 95-109.

13 C. Arenas, S. Śkrabec, La literatura catalana i la traducció en un món glo- 
balitzat / Catalan Literaturę and Translation in a Globalized World, Barcelona 
2006, s. 24-25.

Jeśli posłużylibyśmy się w interpretacji zamieszczonej tu Biblio
grafii... listą rankingową opracowaną na podstawie ilości przekładów, 
jakie się ukazały w Europie w latach 1998 i 2003”, okazałoby się, że 
z dziesięciu pisarzy, którzy w tym okresie cieszyli się największą po
pularnością za granicą, w Polsce zaistniało sześciu: Blai Bonet, Merce 
Rodoreda, Ramon Llull, Quim Monzó, Pere Calders i Joanot Martorell. 

http://www.filg.uj.edu.pl/%7Eas/bibliografia/
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Gwoli ścisłości trzeba dodać, że trzech ostatnich z wymienionych au
torów poznaliśmy tylko dzięki publikacjom prasowym. Nie byli u nas 
tłumaczeni ani nawet komentowani w literaturze krytycznej pozostali 
pisarze: Maria Antonia Oliver, Carles Duarte i Sergi Pámies. Czwarty, 
Baltasar Porcel, zainteresował w roku 1975 Elżbietę Komornicką, ale 
skończyło się na krótkiej wzmiance w „Literaturze na Świecie”. Na 
tej samej zasadzie - tylko w literaturze krytycznej - zaistnieli u nas 
również tacy klasycy, jak Valenti Almirall, Agusti Bartra, Manuel de 
Pedrolo, Carles Soldevila, Llorenę Villalonga oraz pisarze współcześ
ni, jak Enríe Casasses czy Montserrat Roig.

Możemy się natomiast pochwalić umiarkowanym zainteresowa
niem eseistyką, która jest gatunkiem najsłabiej reprezentowanym 
w międzynarodowej recepcji katalońskiej literatury. Najpierw opubli
kowany został krótki fragment eseju Mentre parłem Enrica Sorii, póź
niej większa całość - słynna rozprawa filozofa Josepa Ferratera Mory 
na temat roli specyficznie pojmowanego rozsądku jako formy kataloń- 
skiego sposobu bycia. W literaturze krytycznej można znaleźć omówie
nie twórczości jeszcze jednego katalońskiego eseisty, Joana Fustera.

Mimo dość długiej listy przekładanych autorów, obecność litera
cka Katalonii w naszym kraju jest raczej trudno dostrzegalna z powo
du rozproszenia. Na przykład - żeby prześledzić historię przekładów 
Salvadora Espriu na nasz język, trzeba sięgnąć do dziewięciu nume
rów sześciu różnych czasopism, jednej antologii i jednego artykułu 
w prasie specjalistycznej, gdzie aż jedenastu tłumaczy przetłumaczy
ło w sumie jedną jednoaktówkę i trzydzieści cztery wiersze z siedmiu 
tomików poetyckich.

W Polsce mogliśmy się zapoznać z twórczością trzydziestu pi
sarzy katalońskich, wliczając do tego grona jednego Katalończy- 
ka, który nie pisał w języku ojczystym (Salvador Dali), trubadurów 
z XII wieku, posługujących się skatalanizowaną wersją języka pro- 
wansalskiego (Guillem de Cabestany i Guillem de Cervera), a także 
dwóch bardów współczesnych, śpiewających własną poezję (Raimon 
i Lluis Llach). Literaturę klasyczną reprezentuje u nas osiem nazwisk, 
z czego trzy średniowieczne (Ramon Llull, Joanot Martorell, Ausiás 
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March), a pięć z przełomu XIX i XX wieku (Rubió i Ors, Balagucr, 
Verdaguer, Guimerà, Rusińol).

Dla porównania: w języku katalońskim dostępna jest w tej chwili 
twórczość dwudziestu polskich autorów, a więc zdecydowanie mniej 
niż u nas Katalończyków, ale za to ich znajomość nie jest tak frag
mentaryczna, jak w przypadku literatury katalońskiej w Polsce: na 
język kataloński zostało przetłumaczonych ponad czterdzieści ksią
żek, natomiast na nasz język przełożono dotychczas o połowę mniej 
katalońskich utworów.

Z tych przekładów jeden pochodzi z XVI wieku (Desiderosus), 
jeden z wieku XIX (Balaguer), a najwięcej - aż siedemnaście - 
z ostatnich siedmiu lat (1999-2006). Trzeba w tym miejscu zazna
czyć, że ilość przetłumaczonych tytułów i opublikowanych książek 
nie jest zbieżna. Różnice wynikają z dwu przyczyn. Po pierwsze, 
niektóre sztuki katalońskie wystawiane ostatnio na polskich scenach 
nie zostały wydane drukiem (Belbel). Po drugie, kilka utworów, cha
rakteryzujących się niewielką objętością, zamieszczonych zostało 
w prasie lub w antologiach (Balaguer, Benet i Jomet, Belbel, Espriu, 
Llull, March, Sirera). Tylko dziewięciu katalońskich pisarzy może się 
poszczycić tym, że któreś z ich dzieł ukazało się w Polsce jako osob
na publikacja książkowa. Są to: Sergi Belbel, Xavier Benguercl, Blai 
Bonet, Joan Brossa, Ramon Folch i Camarasa, Ramon Llull, Jesus 
Moncada, Merce Rodoreda i Albert Sanchez Pińol.

Jakie zdanie na temat literatury katalońskiej może sobie wyrobić 
polski czytelnik na podstawie przekładów? Przede wszystkim, że do
minują w niej poeci, autorzy opowiadań i dramaturdzy. To zachwia
nie proporcji gatunkowych wynika ze specyfiki literatury skazanej na 
publikacje niesamodzielne.

Dużo dla popularyzacji literatury katalońskiej zrobiła prasa. Nie spo
sób przecenić znaczenia, jakie w jej promocji miały prasowe publi
kacje o charakterze monograficznym, grupujące w jednym numerze 
pisma przekłady kilku autorów, jak na przykład kwietniowy numer 
„Dialogu” z 1999 roku z dwoma utworami katalońskich dramaturgów 
- Sergi Belbela oraz jego starszego kolegi Beneta i Jometa. Najwięcej 
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takich quasi-monografu katalońskich ukazało się w „Literaturze na 
Świecie”: numer 341 z grudnia 1999 roku, prezentujący czytelnikom 
polskim jednocześnie poetę Joana Brossę i prozaika Pere Caldersa; 
podwójny numer 348-349 z roku 2000, z wierszami Brossy i frag
mentem powieści Rodoredy, a później jeszcze wiosenny numer 382- 
-383 tego pisma z roku 2003, zawierający wybór opowiadań Rodo
redy, Monzó, Caldersa, Riery i Moncady oraz fragment zapowiada
jący przekład monumentalnego romansu rycerskiego katalońskiego 
klasyka Joanota Martorella, Tiranta Białego. Najnowsze inicjatywy 
tego typu to dział Katalonia w poznańskim „Czasie Kultury” z 2004 
roku oraz złożony do druku szósty tom krakowskich „Studiów Ibe- 
rystycznych”, pomyślany jako Almanach kataloński. W obu tych 
publikacjach przekładom towarzyszą artykuły krytyczne, osadzające 
pojedyncze utwory w szerszym kontekście.

Dopiero od niedawna zaczęły się interesować katalońską powieś
cią duże wydawnictwa, które najpierw kupują prawa autorskie, czy to 
na międzynarodowych targach, czy kierując się listami rankingowymi 
popularnych na świecie nowości, a dopiero później szukają kompeten
tnego tłumacza14. Tak się stało w przypadku wydawnictwa Noir sur 
Blanc, wydawcy Chłodnego dotyku Sancheza Pińola. Opublikowane 
w tym samym 2006 roku Historie z lewej ręki Jesusa Moncady to przy
kład stosowanej u nas dotychczas odwrotnej kolejności postępowania 
- inicjatywa wydania książki wyszła od zafascynowanego tym utwo
rem tłumacza, Witolda J. Maciejewskiego, który znalazł w Poznaniu 
otwarte na propozycje katalonistów wydawnictwo Biblioteka Telgte 
i skłonił je do podjęcia ryzyka opublikowania nieznanego w Polsce au
tora. Do odważnych wydawców należy również krakowska Księgarnia 
Akademicka, która zdecydowała się nawet otworzyć odrębną serię te
matyczną Z barretiną, poświęconą literaturze katalońskiej.

14 Taką praktykę stosują teatry: Teatr Polski w Poznaniu czy Teatr Wybrzeże 
w Gdańsku, które zamówiły przekłady dramatów Belbela. Krew (2002) dla 
Teatru Polskiego przełożyła z hiszpańskiego Marzena Mętrak-Gottesman; 
Czułostki (2003) dla Teatru Wybrzeże przełożyły Grażyna Kania i Anna 
Schiller, z francuskiego i niemieckiego. Oba teksty nie zostały opublikowane.
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Wędrówka po drogach i rozdrożach kultury katalońskiej rozpo
czyna się w odległym Montserracie, a kończy w Polsce, z którą pomi
mo zewnętrznych różnic łączy Katalonię przywiązanie do symboli, 
wierzeń i obyczajów. Jednakże wyrażająca się w specyficznych for
mach tradycja, niejednoznaczne symbole oraz odmienne uwarunko
wania historyczne sprawiają, że Katalonia postrzegana z naszej per
spektywy może się wydawać niezrozumiała. Wyruszamy z pątnikami 
szukającymi w Katalonii tego, co egzotyczne; wracamy z wędrówki 
w towarzystwie tłumaczy przyswajających naszej kulturze wartości 
uniwersalne.

Taki jest również cel tej książki - przybliżenie tego, co w kataloń- 
skim czasie początków najciekawsze, do czego warto wracać, co war
to odkryć. Podążając splątanymi drogami za legendarnym Garynem 
i historyczną Rikildą, błogosławionym Rajmundem czy refleksyjnym 
poetą Salvadorem Espriu, odkrywamy bogactwo jednej z najciekaw
szych kultur Półwyspu Iberyjskiego - kultury katalońskiej jako kul
tury pamięci.



I. Polscy pątnicy odkrywają Montserrat

Kilka relacji z podróży

Montserrat od wieków przyciągał uwagę przybyszów z Polski, 
wędrujących po Półwyspie Iberyjskim. Katalońskie sanktuarium 
maryjne, odwiedzane przy okazji dłuższej wyprawy za Pireneje, 
wywołało silne wrażenie na kilku wybitnych podróżnikach, którzy 
opisali wizytę w tym szczególnym miejscu w swoich relacjach z po
dróży do Hiszpanii1. Odwołując się do sześciu tekstów, proponuję 
czytelnikowi wspólną wyprawę tropem ich autorów do katalońskiej 
Częstochowy. Interesujące jest samo porównanie różnych punktów 
widzenia sześciu osób - Anonima2, który odwiedził Montserrat 
w roku 1595, Teodora Tripplina3, w latach 1837-18404, Józefa Pel-

1 Na temat polskich relacji z podróży por. P. Sawicki, Polacy a Hiszpanie.
Ludzie, podróże, opinie/Los polacos y los españoles. Hombres, viajes, ideas, 
Wrocław 1995 oraz Hiszpania malowniczo-historyczna. Zapirenejskie wę
drówki Polaków w latach 1838-1930, red. idem, Wrocław 1996.

2 Anonima Diariusz peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej, portugalskiej (1595), 
Wydał J. Czubek. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1925, s. 72-74. Do 
tego i pozostałych tekstów źródłowych cytowanych w artykule odsyłają numery 
stron w nawiasach okrągłych po cytatach. Tekst Anonima w cytatach oznaczony 
będzie literą A. Nawiasy kwadratowe będą stosowane do wprowadzenia nie
zbędnych uzupełnień w cytowanych tekstach.

3 T. Tripplin, Wspomnienia z podróży po Danii, Norwegii, Anglii, Portuga
lii, Hiszpanii i Państwie Marokańskim, t. IX, druk w drukami „Gazety Co
dziennej”, Warszawa 1853, s. 195-210. Tekst tego autora oznaczony będzie 
w cytatach inicjałami TT.

4 P. Sawicki na podstawie analizy Wspomnień... Tripplina ustalił lata 1838- 
-1840 jako daty hiszpańskiego etapu zagranicznych peregrynacji tego autora 
- a więc w tych granicach czasowych musiałaby się zmieścić jego wizyta 
w Monsterrat. Z aluzji historycznych, jakie pojawiają się w rozdziale poświę
conym klasztorowi wynika, że autor odwiedził Montserrat w tym samym 
czasie, gdy oddziały karlistów pod wodzą generała Cabrery oblegały Madryt 
(TT, 211), czyli w 1837 roku. Do tych bezpośrednich wskazówek należy jed
nak podchodzić z rezerwą, pamiętając, że autor spisywał swoje wspomnienia 
kilka lat później i często się mylił, nawet podając dokładne daty wydarzeń,
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czara5, w roku 1889, Aleksandra Hirschberga6, prawdopodobnie 
w roku 18957, Stanisława Witkowskiego8, w roku 1925 i Andrzeja 
Wielowieyskiego9, w roku 1977. Od najstarszej podróży upłynęło po
nad czterysta lat; od ostatniej - trzydzieści. Równie ciekawe jak po
czynione obserwacje są niedopowiedzenia i przeoczenia - u każdego 
autora inne, zawsze jakoś uzasadnione czy zdeterminowane wcześ
niejszymi oczekiwaniami, stereotypami czy zwykłą niewiedzą. Ce
lem obecnej prezentacji jest takie ich uzupełnienie, by złożyły się na 
spójny obraz benedyktyńskiego opactwa jako szczególnego miejsca 
w panoramie kultury katalońskiej.

np. kasacja majątku klasztoru według niego została przeprowadzona w 1826 
roku (TT, 205), a naprawdę miała miejsce dwukrotnie - w roku 1820 i 1835. 
Por. Hiszpania malowniczo-historyczna..., s. 11.

5 J. Pelczar, Wspomnienia z pielgrzymki do Komposteli, druk Wł. L. Anczyca 
i Spółki, Kraków 1890, s. 69-84. Na podstawie „Przeglądu Powszechnego” 
1890, V1I-IX, t. 27, s. 26-40. Wykorzystuję pełniejszą wersję Wspomnień, 
wspomnianą nadbitkę, która ukazała się w roku 1890 w Krakowie jako osobna 
publikacja. Różni się ona w kilku miejscach od wersji zamieszczonej w „Prze
glądzie Powszechnym”, posiada też inną numerację stron. Tekst tego autora 
oznaczony będzie w cytatach inicjałami JP.

6 A. Hirschberg, Hiszpania. Wspomnienia z podróży (1896), Mado, Toruń 
2003, s. 36-53. Wstęp i opracowanie C. Taracha, na podstawie wydania 
lwowskiego z 1896 roku, nakładem Jakubowskiego i Zadurowicza; druk 
w drukami „Słowa Polskiego”. Tekst tego autora oznaczony będzie w cytatach 
inicjałami AH.

7 Tak datuje tę podróż wydawca tekstu, Cezary Taracha (AH, 18).
“ S. Witkowski, Z podróży do Hiszpanii i Portugalii. Hiszpania dziś a przed laty 

dwudziestu, Nakładem Księgami Gubrynowicza i Syna, Lwów 1928, s. 28-30; 
druk w drukami „Czasu” w Krakowie. Odbitka z „Przeglądu Współczesnego” 
1928, nr 70-74. Odbitka nie różni się zawartością ani paginacją od pierwodruku. 
Tekst tego autora oznaczony będzie w cytatach inicjałami SW.

9 A. Wielowieyski, Odkrycie Katalonii, „Tygodnik Powszechny” 1977, 
nr 37, s. 1-2. Tekst tego autora oznaczony będzie w cytatach inicjałami AW.

O pierwszej relacji - jest mĄAnonima Diariusz peregrynacji wło
skiej, hiszpańskiej, portugalskiej - wiadomo że pochodzi z roku 1595 
(opublikowana została dopiero w roku 1925), natomiast tożsamość 
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jej autora do dziś pozostaje zagadką10. Tekst poświęcony wizycie 
w Montserracie jest krótki - liczy tylko dwie strony - ale bardzo istot
ny ze względu na jego wartość historyczną.

10 O nieznanym autorze tej relacji pisali m.in.: C. Back vis. Le journal de voyage 
d un Polonais dans l'Italie et l’Espagne de 1595, „Le Flambeau” (Bruxelles) 1953, 
nr 3-4; H. Barycz, Rewizja rewizji, czyli o przedwczesnym pasowaniu jezuity 
Fryderyka Szembeka na autora anonimowego diariusza podróży wiosko—iberyj
skiej z roku /595, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1977, t. XXII; T. F. Hahn, 
Anonima diariusz peregtynacji włoskiej, hiszpańskiej i portugalskiej, druk 
A. Gojawiczyńskiego, Lwów 1935; K. Hartleb, Polski Cyriakz Ankony. Nie
znany peregrynat na Maltę, do Hiszpanii i Portugalii, „Kwartalnik History
czny” 1935,nr 1-2; W.M agnuszew ski, O autorze dzienników podróży po Wło
szech, Malcie, Hiszpanii i Portugalii w 1595 r, „Odrodzenie i Reformacja w Pol
sce” 1974, t. XIX oraz idem, Ilineraria wlosko-maltańsko-iberyjskie w świetle 
krytyki i źródeł, „Przegląd Historyczny” 1981, nr 5.

Drugim podróżnikiem był Teodor Tripplin (1813-1881) - powieś- 
ciopisarz i lekarz, który gruntownie poznał Półwysep Iberyjski podczas 
pierwszej wojny karlistowskiej (1833-1840), zwanej przez Kataloń- 
czyków „wojną siedmioletnią”. Do Hiszpanii wrócił jeszcze w 1843 
roku, przygotowując tekst do druku, by uzupełnić notatki z wcześniej
szego pobytu. Jego wielotomowe wspomnienia zaczęły się ukazywać 
w roku 1844, a tom IX, z rozdziałem poświęconym Montserratowi, 
opublikowany został w roku 1853. Tripplin, który z niejednego cudzo
ziemskiego pieca jadł chleb podczas swoich podróży, zwiedziwszy Da
nię, Norwegię, Anglię, Portugalię, Hiszpanię i Państwo Marokańskie, 
rozpływał się z zachwytu, wspominając krajobrazy Montserratu:

Wiele widziałem w życiu mojem partii fantastycznych, na przykład 
sławne owe kamienie Adersbachu w Szlązku, labirynt ów skalisty 
w Gros-Skal w Czechach, piaskowe owe niezmierne głazy Bastam 
w Szwajcarji Czeskiej, straszliwe owe masy granitowe ciemnego Bo- 
dentalu w Harzu, - w górach Norweskich owe okropne widma ka
mienne sięgające nieba, lub też na wyspach Lofodach owe olbrzymy 
jak wieże wysokie, wyskakujące z nurtów morza, - widziałem i prze
rażający Trochask w górnej Szkocji i mamiące postacie marmurowe 
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Torkalu pod AntequerTą; - ale prawdziwie - wszystko to jest niczem, 
dziecinnem bawidełkiem w porównaniu z kapryśnemi masami kamienia, 
piętrzącemi się w Montserracie ponad obłoki (TT, 200)".

Trzeci pątnik to przyszły biskup przemyski, profesor teologii pa
storalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i kanonik Kapituły krakow
skiej, błogosławiony Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), który 
odwiedził Hiszpanię w 1889 roku, udając się do grobu świętego Ja
kuba. Przy okazji warto odnotować pewną prawidłowość. Pomimo 
że Montserrat nie leżał na szlaku jakubowym, jednak wielu pielgrzy
mów odwiedziło to sanktuarium właśnie przy okazji wyprawy do 
Santiago de Compostela, na przykład w drodze powrotnej z Galicji, 
podobnie jak ksiądz Pelczar. Parę miesięcy po tej podróży kanonik 
Kapituły krakowskiej opublikował w „Przeglądzie Powszechnym” 
swoje Wspomnienia z pielgrzymki do Komposteli, w których osob
ną, wcale obszerną część (szesnaście stron) zajmuje dokładny opis 
klasztoru w Montserracie, oparty nie tylko na bezpośrednich obser
wacjach, ale też na wiedzy zaczerpniętej z literatury podróżniczej* 12. 
On też, podobnie jak wcześniej Tripplin, gotów był zaliczyć Montser
rat do siedmiu cudów świata:

" W cytatach z J. Pelczara oraz T. Tripplina została uwspółcześniona tylko pol
ska ortografía (nie gramatyka); przytoczenia z języków obcych nie zostały 
skorygowane, np. nie zostały dopisane brakujące akcenty.

12 Ksiądz Pelczar powołuje się na dwa źródła, jedno hiszpańskie, El amigo del 
viajero en Montserrat obrita que el santuario ofrece a los que visitan la Santa 
Imagen para que sin necesidad de consultar a nadie puedan saber cuanto les 
interese (wyd. pierwsze: Barcelona 1865, wyd. drugie: Manresa 1876), dru
gie niemieckie - H. Zschokke, Reise-Erinnerungen aus Spanien (Ausburg ok. 
1890). Cezary Taracha przypomina, że znał on również polskie publikacje na 
temat historii Hiszpanii, przydatne w tej podróży, przede wszystkim Hiszpanię 
(1881) Adolfa Pawińskiego. Por. C. Taracha, Hiszpańska podróż ks. Józefa 
Sebastiana Pelczara w 1889 r., „Rocznik Przemyski” 1997, R. XXXIII, z. 3, s. 53.

Prawdziwie, góra to święta i dziwnie piękna, jakby Syon hiszpański, go
dzien ze wszechmiar widzenia. Ktokolwiek tedy wybiera się za Pireneje, 
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niech nie mija Montserratu, a jeżeli jest czcicielem Najświętszej Panny, 
dozna tam, przed jednym z Jej tronów, nader słodkich uczuć, - jeżeli 
jest miłośnikiem natury, znajdzie tam widoki, które napełnią duszę za
chwytem. Na mnie przynajmniej wywarł Montserrat silniejszy urok, niż 
Rigi-Kulm w Szwajcarii, a podobny nieco, jak Tabor w Ziemi świętej; 
toż jeszcze ze stacji Monistrol i z okien pociągu, idącego do Barcelony, 
śledziłem go oczyma, dopóki zębate jego szczyty nie skryły się za inną 
górą(JP, 84).

W przeciwieństwie do galicyjskiego ośrodka, Montserrat nigdy 
nie stanowił osobnego celu wyjazdu. Jednakże kolejny polski podróż
nik, pochodzący ze zasymilowanej w Galicji urzędniczej rodziny nie
mieckiej, lwowski historyk Aleksander Hirschberg (1847-1907) nie 
zgodziłby się zapewne z opinią, jakoby Montserrat miał być mniej 
znany niż grób świętego Jakuba w Komposteli - on sam nie zaplano
wał wyprawy do Galicji w trakcie wakacyjnego pobytu w Hiszpanii 
w roku 189513, kiedy odwiedził katalońskie sanktuarium, natomiast 
przypominał, że były czasy (XV wiek), kiedy Montserrat przyćmie
wał sławą galicyjski ośrodek pielgrzymkowy (AH, 39).

13 Poza Montserratem odwiedził wtedy Barcelonę, Saragossę, Madryt, Toledo 
i Eskurial.

Kolejny, dość zdawkowy opis pobytu w sanktuarium, zamiesz
czony w relacji Z podróży do Hiszpanii i Portugalii. Hiszpania dziś 
a przed laty dwudziestu, opublikowany został w „Przeglądzie Współ
czesnym” w 1928 roku. Zawdzięczamy go profesorowi filologii kla
sycznej Uniwersytetu Lwowskiego, Stanisławowi Józefowi Witkow
skiemu (1866-1950), który poznał Montserrat podczas swojej drugiej 
podróży do Hiszpanii, w roku 1925, przy okazji pobytu w Barcelonie. 
„Przejeżdżać przez Barcelonę, a nie zobaczyć Montserratu, to tak, 
jak być w Rzymie, a papieża nie widzieć” (SW, 29) - tak zaczyna 
Witkowski swoją relację.

Bardzo cenna jest jeszcze jedna krótka wzmianka o wizycie 
w sanktuarium pochodząca z czasów nam bliższych, zamieszczona 
w „Tygodniku Powszechnym” z 1977 roku, pod znamiennym tytu
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łem Odkrycie Katalonii. Sporządził ją senator Andrzej Wielowieyski 
(ur. 1927), który udał się w tamte strony na spotkanie Akcji Katolickiej 
Studentów ze studencką frakcją międzynarodowej organizacji Pax Ro
mana, zaproszony przez jej ówczesnego prezesa, Feliksa Marti.

Położenie klasztoru

Wielu pobożnych pielgrzymów udawało się do Montserratu 
z nadzieją na cudowną pomoc tamtejszej Madonny, ale pierwszy cud, 
jakiego doznaje każdy podróżny zbliżający się do sanktuarium, nie
zależnie od przekonań religijnych, to oczarowanie wyjątkowym kraj
obrazem. Nie bez powodu na tym terenie powstał w 1987 rokn lokal
ny rezerwat przyrody (pare natural). Jak to trafnie opisał Witkowski, 
masyw górski, gdzie znajduje się klasztor, nagle „strzela ku niebu” 
(SW, 29) w zupełnie płaskiej okolicy. Woda strumieni u podnóża gór 
jednemu z podróżników, Tripplinowi, mogła nasunąć skojarzenie 
z fosą fortecy i dlatego zapewne umieścił taki właśnie obraz w opisie:

Montserrat jest potężnym na 5000 stóp wysokim kopcem, wznosi się 
z łona najpiękniejszych pól, jak zamczysko olbrzymie, odosobniony 
i żadnym łańcuchem do żadnego pasma gór nieprzyczepiony. Obwodu 
u stóp swych ma mil jeograficznych pięć, a pławi je w trzech czystych 
strumieniach: w Besos, Llobregat i Noya (TT, 197).

Na niewielkiej przestrzeni, zajmującej dziesięć kilometrów dłu
gości i pięć kilometrów szerokości, wznoszą się białe wapienne góry, 
z których najwyższy szczyt, Sant Jeroni (czyli Góra Świętego Hie
ronima) ma 1236 metrów wysokości. Erozja nadała im fantastyczne 
kształty, a ludzie - pomysłowe nazwy. Są wśród nich na przykład: 
La Mómia („mumia”), La Pantxa del Bisbe („brzuch biskupa”), La 
trompa dc 1’Elefant („trąba słonia”), Cavall Bernat („koń Bernat”). 
Tripplin nazwał je „pałacami Tellury” (TT, 195) i „skrzepłymi snami 
gorączkowymi” (TT, 200). Aleksander Hirschberg na ich widok zro
zumiał, skąd w Montserracie tyle różnych legend:
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Następnie przechodziliśmy koło skał o szczególnej konfiguracji. Przy
pominały one albo niektóre zwierzęta, albo też ludzkie postacie. Dziwne 
ich kształty, podniecające fantazję ludową, były zapewne głównym źród
łem przeróżnych legend, które opowiadają o nich mieszkańcy wiosek 
okolicznych (AH, 52).

Samo usytuowanie położonego na górskim zboczu, na wysokości 
723 metrów n.p.m. klasztoru wywiera ogromne wrażenie na podróż
nikach, którzy z reguły poświęcają sporo uwagi szczególnej geogra
fii tego miejsca. W oczach Witkowskiego jawi się sanktuarium jako 
„gniazdo jaskółcze”, tulące się „do zbocza góry na jednej z teras, 
w oddaleniu jednej trzeciej od szczytu” (SW, 29). Malowniczy opis 
znajdujemy w relacji księdza Pelczara, który porównuje klasztor 
z orlim gniazdem:

Wystawmy sobie półkoliste pasmo gór o czterech milach w okręgu, 
wznoszące się z pośród doliny katalońskiej do wysokości 1408 '/2 me
trów ponad poziom morza, u stóp swoich oblane z jednej strony wodami 
wartkiego Llobregatu, na stokach pokryte winogradem, drzewami i krze
winą, u szczytu zaś zakończone nagiemi skałami, mającemi przeróżne 
kształty, to stożków i piramid, to baszt i wieżyc, to olbrzymich grzybów 
lub mnichów. Dodajmy do tego dziwną grę kolorów, bo od szarej barwy 
skał dziwnie odbija zieleń drzew i czerwonawa ziemia pól, - a będziemy 
mieli słaby obraz Montserratu, któremu jednak najwięcej krasy dodaje 
ta okoliczność, że tu Najśw. Panna założyła jedną ze swoich stolic. Toż 
każdy chrześcijanin wierzący, a cóż dopiero pielgrzym z obczyzny, wita 
z daleka Jej kościółek, przyczepiony, niby gniazdo orle, do stromej ścia
ny (JP, 69-70. Podkreślenie moje - AS).

Montserrat położony jest w odległości 35 km od Barcelony. Jest to 
odległość, którą przy odrobinie dobrej woli i silnej motywacji można 
pokonać pieszo w krótkim czasie, co ciągle jest praktykowane przez 
wytrwałych pątników. Oczywiście obecnie na samą górę można rów
nież dojechać, siedząc wygodnie w samochodzie, autobusie bądź po
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ciągu, z którego trzeba się przesiąść na kolejkę linową lub szynową 
w Monistrol. Z dawnych relacji wynika, że kiedyś sama podróż mo
gła być niezwykłą przygodą. Najstarszy z pątników, Anonim, dotarł 
do klasztoru, idąc z Barcelony pieszo, jak na prawdziwego pielgrzy
ma przystało. Poświęcił na tę wędrówkę całą noc z 26 na 27 sierpnia 
1595 roku, a kiedy znalazł się u stóp góry, złapała go ulewa:

W sobotę po obiedzie o 10 godzinie z piącią Hiszpanów, którzy mi się 
trafili z Niderlandu, vota odprawować swoje wyszedłem z Barceloniej 
do Monserratu, a rzeczy swe dałem na wóz, który szedł do Saragossy. 
Wieczorem odpoczynąwszy trochę a S. Philippo [w S. Filipo], trzy go
dziny w noc ruszyliśmy się z karczmy i szliśmy całą noc, naprzód milę 
do ś[więtego] Andrzeja, pół mile przez rzekę Lobregat, pół mile przez 
Martorel, trzy mile Sparaguewa, mila jedna Salvator, miasteczko.
Godzin 2 na dzień w niedzielę przybyliśmy pod górę do miasteczka Salva
tor. Tu zaraz w bramę wszedszy, gościniec idzie na górę śfwiętąj. W tym 
deszcz uderzył wielki barzo, że drogą, którąśmy szli, zalewała nas woda, 
co z góry biegła, do pół goleni. Hiszpan jeden od chodu i trudu omdlał, 
aż się trafili ludzie, co z góry szli; ci go winem otrzyźwili. Drudzy też to
warzysze postali, jam przecię chwała Bogu był trwalszy z nich i biegłem, 
com mógł, i przyszedłem przed nimi, alem jednak mszy zamieszkał, już 
było po służbie Bożej. Szedłem do kaplice, gdzie obraz Panny Najświęt
szej, i podziękowawszy P. Bogu za łaskę jego ś[więtą]., że mi dał widzieć 
to miejsce swe ś[więte]., szedłem do klasztoru. Tam mi dano jeść i zaraz 
w kuchni przy ogniu ususzyłem się, bom był bardzo zmókł (A, 72-73).

Podróżujący w 1925 roku profesor Witkowski dojechał najpierw 
pociągiem do Monistrol, a stamtąd do klasztoru „koleją zębową”14, 
czyli szynową. Polscy wędrowcy mieli pecha do nowych środków 
transportu, jakie sukcesywnie wprowadzano na tej trasie, ułatwiając 
dojazd podróżnym. Tripplin był w Montserracie, zanim przeprowa
dzono na tamtej trasie linię kolejową - najpierw tylko do Martorell, 

14 W taki sposób autor przetłumaczył nazwę cremallera, dosł. „zamek błyska
wiczny”.
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w latach pięćdziesiątych (1857), a wkrótce potem do Manresy, przez 
Monistrol. Tak więc w końcu lat trzydziestych XIX wieku do położonej 
w pobliżu Montserratu Esparraguery Tripplin rnusiał dojechać z Bar
celony dyliżansem, a dalej szedł pieszo (TT, 197). Gdyby Witkowski 
poczekał z odwiedzeniem klasztoru pięć lat, mógłby dostać się na górę 
w pięć minut, wjeżdżając uruchomioną wtedy kolejką linową (Aeri lub 
Telefćrić), która funkcjonuje nieprzerwanie od 1930 roku do chwili 
obecnej. Ksiądz Pelczar mógłby skorzystać z tej samej kolejki szyno
wej co profesor Witkowski, gdyby wybrał się na pielgrzymkę trzy lata 
później - cremallera została uruchomiona w roku 1892. Nie wiadomo 
dlaczego nie wsiadł do niej podróżujący w 1895 roku Hirschberg, który 
opowiada szczegółowo o zajmującej trzy godziny podróży omnibusem 
(AH, 44). Wielowieyski, podróżując w roku 1977, znów miał ograni
czony wybór środków transportu - w latach 1957-2003 kolejka szyno
wa nie działała - ale na szczęście dysponował własnym samochodem. 
Ksiądz Pelczar w 1889 roku w Monistrol przesiadł się z pociągu do 
dyliżansu, na ostatnie czternaście kilometrów:

Na stacji Monistrol czekał na nas ogromny dyliżans o sześciu mocnych 
mułach, które w krótkim stosunkowo czasie zawiozły nas do miasteczka 
Monistrol, leżącego w kotlinie nad Llobregatem, a stąd po skromnym 
obiedzie na górę do klasztoru; ale bo też mayoral nie szczędził im słów 
zachęty, a leniwszych częstował batem i ostremi kamykami (JP, 70).

Nagrodą za pokonanie tej skomplikowanej trasy jest wspaniała 
panorama widokowa, roztaczająca się z góry. Niestety, nie wszystkim 
udało się ją zobaczyć. Surowe warunki klimatyczne w Montserracie 
niejednemu przybyszowi sprawiły niemiłą niespodziankę. Tripplin 
narzekał na zimno (TT, 203); Anonim, jak już wiemy, przybył w stru
gach deszczu, dlatego też zachował wspomnienie klasztoru wyłania
jącego się z mgły:

Monserrato, Mons Serratus, jest góra barzo wielka i barzo wysoka, 
w tym miejscu, gdzie klasztor ten Panny Najświętszej, skalista i zbyt 
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wysoka, tak, że sam klasztor rzadko kiedy niema obłoków pod sobą. Tu 
w klasztorze bywa często pogoda wielka, a pod nim w polach dżdże 
wielkie... (A, 73).

Również Witkowski nie miał szczęścia do górskiego pejzażu:

Ze szczytu Montserratu widok ma być wspaniały, jeszcze rozleglejszy, 
niż z Tibidabo. Niestety, ciężkie chmury deszczowe zasłoniły całe niebo, 
tumany mgieł kłębią się pomiędzy urwiskami i bastionami skalnemi. Na 
liściach drzew pomarańczowych i oliwnych osiadł śnieg. Trzeba było 
zrzec się widoku i wracać do Barcelony. Jeszcze przed powrotem śnieg roz- 
tajał i spomiędzy smug mgieł zaczął się pokazywać szafir nieba (SW, 30).

Natomiast ksiądz Pelczar mógł z powodzeniem porównywać 
góry Montserratu z Tatrami, a to dzięki temu, że nie żałował czasu 
na zwiedzanie okolic, przeznaczając na wizytę w klasztorze, zgodnie 
z tamtejszą tradycją, trzy dni, podczas których cieszył się piękną po
godą i kilkakrotnie oglądał z góry wspaniałe widoki:

Za klasztorem jest ogród z wielką cysterną, a za nim cmentarz z kaplicz
ką i taras, ozdobiony posągami Apostołów. Widok stamtąd imponują
cy, bo tuż nad głową piętrzą się prostopadłe skały z ruinami pustelni 
na wierzchu; u stóp otwiera się głęboka przepaść, której dno przepływa 
bystry Llobregat; dalej zaś ciągnie się szeroka dolina aż do morza i aż do 
Pirenejów (JP, 79-80).

I dalej:

Z tego miejsca, zwanego Miranda, przecudny roztacza się widok: 
z jednej strony na przepaścisty jar, z Llobregatem u spodu - z drugiej na 
klasztor i sterczące nad nim skały (JP, 81).

Pelczar najchętniej obejrzałby Montserrat z lotu ptaka, ale niestety 
rnusiał mierzyć zamiary na siły i możliwości, nad czym ubolewał:
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Brała też ochota zwiedzić pustelnię San Geronimo, wzniesioną na sa
mym szczycie góry, ale na to potrzeba było dłuższego czasu i biegłego 
przewodnika. Widok stamtąd, a zwłaszcza z miejsca, zwanego Tabor, 
gdzie pierw była kaplica de Santa Maria la mas alta15, ma być zachwy
cający i tak rozległy, że ogarnia nie tylko Katalonię, Aragonię i Walencję, 
ale sięga aż do Francji i do wysp Balearskich (JP, 84).

15 W przypisie ksiądz Pelczar podaję wersję katalońską: Mare de Deu mes alta.
16 Por. P. Sawicki, Polacy a Hiszpanie..., s. 55.
17 W roku 2006 Montserrat odwiedziło 2350 tysięcy osób. Jest to trzecie w ran

kingu popularności miejsce przyciągające turystów - wyprzedza je tylko Bar
celona i lokalny Disneyland - Port Aventura pod Tarragoną.

Tylko Tripplin, wytrawny turysta, który jako pierwszy Polak 
zdobył Pico Veleta (3392 m n.p.m.) w andaluzyjskim masywie Sier
ra Nevada16, w Montserracie wspiął się na najwyższy szczyt, Górę 
Świętego Hieronima, która kusiła księdza Pelczara. Prawdopodobnie 
jednak umieścił w swojej relacji więcej, niż faktycznie mógł zoba
czyć, co sugerować może nieco egzaltowany ton opisu:

Widzę całą Katalonię, widzę Śródziemne morze, część Walencji i Arago- 

nii, a z północy sterczą srebrne Pireneje i na olbrzymim Canigou opiera 
się kopuła nieba jak na Atlasie. Więcej jak to - wpatrzysz się dobrze 
w stronę południowo-wschodnią Oceanu - a zoczysz za modremi woda
mi czarne pasmo gór Majorki (TT, 209).

Zanim przekroczymy wraz z pątnikami bramę klasztoru, musimy 
uświadomić sobie, że tak atrakcyjne, położone w bliskiej odległości od 
Barcelony miejsce było od lat nie tylko celem pielgrzymów, ale również 
turystów17 i alpinistów, którzy chętnie trenują wspinaczkę na miejsco
wych skałkach. Z tego zróżnicowania zdawał sobie sprawę Hirschberg:

Rocznie zwiedza je [góry Montserratu] około 60.000 pielgrzymów i tury
stów; tych ostatnich przybywa tym więcej, że jest to niewątpliwie jedna z naj
ciekawszych wycieczek, jakie można przedsięwziąć w Hiszpanii (AH, 42).
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W XIX wieku często odwiedzały Montserrat zorganizowane 
katalońskie grupy wycieczkowe, należące do utworzonego w roku 
1876 patriotyczno-etnograficznego ruchu Associació Catalanista 
d’Excursions Científiques (Katalońskie Towarzystwo Wycieczek Na
ukowych), utworzonego w celu „wędrowania po całym terytorium 
Katalonii po to, by ją lepiej poznać, wzniecić miłość do ziemi oj
czystej, badać jej skarby i ocalić wszystko, co przedstawia wartość 
przyrodniczą, historyczną, artystyczną czy literacką, jak również 
folklorystyczną i obyczajową”18. W 1890 roku wszystkie grupy kra
joznawcze zjednoczyły się w jedną organizację pod nazwą Centre 
Excursionista de Catalunya (Katalońskie Centrum Wycieczkowe), 
która istnieje do dziś, aczkolwiek pod nieco zmienioną nazwą, jako 
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). Zasługą 
owych dziewiętnastowiecznych lokalnych patriotów było skatalogo
wanie zapomnianych i rozproszonych w zapadłych zakątkach pro
wincji zabytków, które dzięki ich inicjatywie odzywskiwały dawną 
świetność, takich jak na przykład klasztor w Ripoll, odrestaurowany 
w 1886 roku, do którego należało sanktuarium maryjne w Montser
racie. O tej tradycji przypomina współczesnym pielgrzymom stała 
obecność skautów w sanktuarium, z młodzieżowej sekcji FEEC, peł
niących tam służbę porządkową.

J. Dolcet, A. Moga, Símbols de Catalunya, Barcelona 1996, s. 96.

Benedyktyni - zamożni i gościnni

Kiedy zdrożony i zmoczony deszczem Anonim dotarł do klaszto
ru, na mszę było już za późno, dlatego udał się prosto do klasztornej 
kuchni, gdzie nie tylko mógł osuszyć ubranie przy ogniu, ale też zo
stał nakarmiony. Mimo że sam skorzystał z benedyktyńskiej gościn
ności, skrytykował ją później jako przesadną rozrzutność:

Klasztor jest w pół góry przy skale czarnych benedyktynów, mnichów, 
bogaty barzo; kożdemu pielgrzymowi wedle stanu jego trzy dni powinni 



Polscy pątnicy odbywają Montserrat 27

dać wczesny dostatek i dają złożenie także wedle kondycyi kożdego19. 
A cały rok się też tam nigdy ciżba nic przebierze; dziwna rzecz barzo, 
jako staje intraty na taki rozchód (A, 73).

19 Nie było to zgodne z Regułą zakonu, według której największą trosk
liwością należy przyjmować ubogich i pielgrzymów, ponieważ w nich to 
przede wszystkim przyjmujemy Chrystusa. Ludziom bogatym sama ich 
pozycja zapewnia zawsze szacunek” (R. 53: „O przyjmowaniu gości”). 
www.bencdyktyni.pl/regula/regula.htm.

20 Por. A. M. Albareda, Historia de Montserrat, Barcelona 2005, s. 147.
21 To oznacza, że zakonnicy nie przejmowali się benedyktyńską Regułą, według któ

rej: gośćmi (...) nikt nie może bez pozwolenia przestawać ani rozmawiać. Brat,
który kogoś z nich spotka lub zobaczy, niechaj pozdrowi pokornie (...), a popro
siwszy o błogosławieństwo, odejdzie mówiąc, że nie wolno mu z gośćmi rozma
wiać” (R. 53: „O przyjmowaniu gości”), www.benedyktyni.pl/regula/regula.htm.

Z zachowanych dokumentów wynika, że już w XIII i XIV wieku 
klasztor oferował zwykłym pielgrzymom nie tylko dach nad głową, 
ale również chleb, wino, ser i sól, a rycerzom i szlachcie również 
mięso i pozostałe produkty żywnościowe. Ci księża i zakonnicy, któ
rzy przybyli do klasztoru pieszo, otrzymywali takie same racje żyw
nościowe jak ich gospodarze. Żebrakom i wszystkim potrzebującym 
wydzielano trzy posiłki dziennie - śniadanie o siódmej rano, obiad 
o wpół do jedenastej i kolację o szóstej po południu20. Granicą owej 
gościnności było rygorystycznie przestrzegane ograniczenie pobytu 
w klasztorze do trzech dni, które w zupełności wystarczały i na od
poczynek po podróży, i na zaspokojenie potrzeb duchowych. Tylko 
w wyjątkowych przypadkach benedyktyni przyjmowali pod swój 
dach na dziewięć dni szczególnych gości, na przykład katalońskich 
monarchów, jeśli chcieli u nich odprawić nowennę. Zwykle po jej za
kończeniu klasztor otrzymywał od możnych penitentów bogate dary.

Z gościnności (i to jakiej!) skorzystał również Tripplin i jego towa
rzysze. Zabłądzili podczas wspinaczki, a gdy zmarznięci i wystrasze
ni dotarli wreszcie do klasztoru, było już ciemno. Zakonnicy najpierw 
udzielili lekkomyślnym wędrowcom reprymendy, a następnie dotrzy
mali im towarzystwa21 do późnej nocy przy suto zastawionym stole:

http://www.bencdyktyni.pl/regula/regula.htm
http://www.benedyktyni.pl/regula/regula.htm
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Zaprowadzono nas do sklepionego pokoju, gdzie tęgi tlał ogień w komi
nie i gdzie nas służący czekali z ogromną wazą ponczu, z pieczeniami, 
jajami, chlebem i masłem. Zaprosiliśmy wielebnych panów, - oni po na
leżnych wzdryganiach się, przyjmują i po bratersku pomagają wypróżnić 
wazę. Uwarzono tedy drugą. Punkt o 12-ej, poczciwi księża wstali, utarli 
sobie usta, życzyli nam dobrej nocy i śpiewając „Boże prostuj ścieżki 
nasze!” poszli do kościoła odmówić północne pacierze (TT, 203).

Relacja o radosnej biesiadzie w towarzystwie zakonników nie 
jest w pełni wiarygodna. Tripplin odwiedził klasztor w czasie dzie
więcioletniej przerwy w historii kultu, gdy opuścili go benedyktyni. 
Wspomina o ośmiu księżach świeckich, którzy uzyskali zgodę za
mieszkiwania w klasztorze, gdzie się urządzili „na stopę dawnych za
konników” (TT, 205) i to z nimi zapewne Tripplin i jego towarzysze 
opróżnili dwie wazy ponczu.

Ciągle jeszcze w Montserracie obowiązuje tradycja, oparta na 
wskazaniach Reguły założyciela zakonu, by zapraszać pielgrzymów 
do wspólnej modlitwy i wspólnego stołu. W obecnych czasach jest to 
jednak przede wszystkim stół eucharystyczny. Ksiądz Pelczar słyszał 
o benedyktyńskiej gościnności, ale na nią nic liczył (nie przybył do 
klasztoru pieszo!), zachowując się jak typowy, przeciętnie zamożny, 
anonimowy przybysz. Informuje w swojej relacji o dobrej koordyna
cji obsługi pielgrzymów - instytucja w rodzaju dzisiejszej informacji 
turystycznej kontrolowała całą bazę noclegową:

Pod wrażeniem tych wspomnień zajechaliśmy na plac obszerny, otoczo
ny z jednej strony murem, z drugiej wysokimi budynkami, a mający nad 
sobą skalną ścianę o fantastycznych kształtach. (...) Zaledwie dyliżans 
stanął, już się zjawił służący klasztorny, by nas zaprowadzić do Despa
cho de aposentos, gdzie nam w gospodzie Santa Teresa przeznaczono 
obszerny pokój o trzech przedziałach z wygodnemi łóżkami. Takich go
spód (aposentos) jest kilkanaście22; prócz tego istnieje osobny dom dla 

22 Autor w tym miejscu wymienia w przypisie ich nazwy - imiona świętych 
patronów.
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ubogich (casa de los pobres\ Według reguły Benedyktynów, każdy kto 
zapuka do ich furty, ma prawo do trzydniowej gościnności; ponieważ 
jednak niepodobna wyżywić tylu pielgrzymów, - bo wszakże od maja do 
3 września było ich przeszło 6.000 - przeto założono osobną kawiarnię 
i restauracyę (fonda), gdzie stół dosyć tani i dobry. Rodziny mogą mieć 
własną kuchnię w gospodach; są tu także dwie studnie z wyborną wodą, 
sklepik z żywnością (despacho de comestibles), poczta (correo), trafika 
(estanco nacional) i apteczka w klasztorze (JP, 77).

Hirschberg nie wiedział o przywilejach, jakimi niegdyś cieszyli 
się pielgrzymi w Montserracie, podziwiał natomiast różnorodność 
wszelkiego rodzaju oferowanych przybyszom kwater, w których było 
dwa tysiące miejsc noclegowych (AH, 45). Ten sam autor opisał tak
że dokładnie, jakie miał warunki bytowe:

Mieszkanie moje było dość obszerną celą klasztorną, z prześlicznym wi
dokiem na doliny i wzgórza otaczające. Urządzenie jej było nad wszelki 
wyraz skromne; całe umeblowanie składało się z łóżka, dwóch krzeseł, 
małego stoliczka i umywalni, jednak wszystko to, a zwłaszcza pościel 
odznaczała się idealną czystością. Nad łóżkiem był wielki czarny krzyż, 
na drzwiach porządek nabożeństw codziennych (AH, 46).

Skarby Montserratu

Gościnność, z jakiej udało się skorzystać Anonimowi, dawno 
przeszła do historii, wraz z przejęciem dóbr zakonnych przez pań
stwo, na mocy kolejnych decyzji dziewiętnastowiecznych liberałów, 
którzy dwukrotnie (w latach 1820 i 1835) położyli rękę na majątku 
klasztornym - niedługo po tym, jak budynki klasztorne (z wyjątkiem 
kościoła) zostały zniszczone podczas wojen napoleońskich.

Część dochodów sanktuarium pochodziła z zagranicznych domów 
zakonnych, ale one z czasem uniezależniły się od klasztoru założy
cielskiego. Montserrat bardzo długo prowadził działalność misyjną. 
Kierował reformą monastyczną w Portugalii w XVI wieku; w na
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stępnym stuleciu zakładał kongregacje benedyktyńskie w Europie 
(w Austrii i Czechach) i w Ameryce (zwłaszcza w Meksyku i Peru). 
Nawet w Polsce w Bardzie Śląskim powstało sanktuarium pod we
zwaniem Matki Bożej z Montserratu. Anonim miał szczęście odwie
dzić klasztor w czasie, gdy domy zakonne działające w Nowym Świe
cie23 regularnie napełniały szybko opróżniający się skarbiec - dlatego 
zakonnicy mogli go przyjąć po ojcowsku.

23 J. Pelczar przypomina, że pierwszym patriarchą Indii Zachodnich był Ber
nard Boil, zakonnik z Montserratu (JP, 75).

Józef Pelczar także pozostawał pod wrażeniem zamożności klasz
toru, informując polskiego czytelnika szczegółowo o wartości mate
rialnej różnych przedsięwzięć artystycznych i gromadzonych przez 
długie lata w sanktuarium darów, które później zostały zagrabione 
podczas inwazji napoleońskiej - dlatego informacja o nich sformuło
wana jest w czasie przeszłym:

Wspaniałą była stolica Najśw. Panny na Montserracie: wewnątrz lśniła 
od złota, a w jej skarbcu mieściły się drogocenne dary, które tu królowie 
i możni słali na wyścigi (JP, 75).

Dalej dowiadujemy się, że świątynia gotycka została wzniesio
na kosztem dwustu tysięcy dukatów; retabulum w ołtarzu głównym, 
dzieło mistrza z Valladolid Stefana Jordana kosztowało króla Filipa II 
dwadzieścia dziewięć tysięcy dukatów; a jedna z bogatszych, złotych 
koron Najśw. Panny oszacowana została na pięćdziesiąt tysięcy duka
tów. Nawet Tripplin, który odwiedził klasztor w najtrudniejszym dla 
tamtejszej kongregacji okresie, też kojarzył to miejsce z zamożnością 
(„słynny z swego położenia i bogactwa klasztor Benedyktynów na 
Mont-Serrat”, TT, 203. Podkreślenie moje - AS).

Czasy się zmieniły, ale klasztor w Montserracie nadal może po
szczycić się wielkim majątkiem. Współczesnym odpowiednikiem 
dawnego skarbca jest muzealna kolekcja dzieł sztuki i zbiorów ar
cheologicznych. Powstała dzięki wspaniałomyślności prywatnych
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kolekcjonerów, którzy podobnie jak dawni monarchowie stali się 
dobrodziejami klasztoru, decydując się złożyć gromadzone przez 
całe życie skarby kultury w miejscu, gdzie mogą je podziwiać rzesze 
pątników i turystów. Dar złożony w roku 1829 przez kanonika Se
bastiana Iglesiasa dał początek Pinakotece Sztuki Dawnej i kolekcji 
Starożytności Biblijnych (z Mezopotamii, Egiptu i Palestyny); zbiory 
innego hojnego darczyńcy (José Sala Ardiz) stanowiły zalążek za
inaugurowanego w 1982 roku Muzeum Współczesnego Malarstwa 
Katalońskiego24, wzbogacanego stale o dary i depozyty kolejnych 
kolekcjonerów oraz samych artystów25. Dzięki ich hojności można 
tam podziwiać nie tylko obrazy katalońskich realistów (Maria For
tuny) i modernistów (Santiago Rusiñol, Ramon Casas, Isidre Nonell, 
Joaquim Mir, Anglada Camarassa), ale również dzieła luźniej zwią
zanych z Katalonią artystów o międzynarodowej sławie, jak Salvador 
Dalí, Pablo Picasso, Dario Regoyos, Joaquín Sorolla czy Ignacio Zu- 
loaga. W zbiorach muzeum reprezentowana jest również rzeźba ka- 
talońska, a osobną kolekcję pod nazwą „Nigra sum” stanowią dzieła 
sztuki zainspirowane Montserratem i jego patronką.

24 Obie te kolekcje, Współczesnego Malarstwa Katalońskiego oraz Sztuki Dawnej 
i Starożytności Biblijnych, połączone razem utworzyły jedno muzeum w 1996 
roku.

25 Czasami zdarzają się dary kłopotliwe. Dwadzieścia lat spędził w magazy
nie obraz, jaki podarował klasztorowi malarz-skandalista z Barcelony, José 
Ocaña (1947-1983). Latem 2006 roku płótno zostało włączone do kolekcji 
„Nigra sum”, a nagabywany przez dziennikarzy dyrektor muzeum, ojciec Jo- 
sep Laplana stwierdził, że z pewnością nie jest to obraz dewocyjny, ale też nie 
heretycki. Por. „Avui” 2006, 10 VIII.

Tylko jeden z polskich podróżników zwrócił uwagę na prawdziwy 
skarb klasztoru - jego bibliotekę. Tripplin żałował, że właśnie ona 
padła ofiarą wojny napoleońskiej:

Księgozbiór jednakże od dawnych czasów tu nagromadzany i słynny na 
świat cały, stał się ofiarą nieubłaganego barbarzyństwa wyuzdanego żoł- 
dactwa francuskiego (TT, 205).
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Trzeba pamiętać, że Monsterrat był i jest centrum kultury, co 
wynika z intelektualnego profilu zakonu benedyktynów, uznanych 
teologów, biblistów i filologów. W końcu XVIII wieku, przed wo
jenną pożogą, klasztor posiadał drugi co do wielkości i znaczenia 
księgozbiór w Katalonii, składający się z 8500 tomów, 158 inkuna
bułów, 322 rękopisów26. W bibliotece znajdowały się m.in. teksty 
przepisywane w klasztornym skryptorium i książki drukowane we 
własnej drukami.

26 Por. B. Dalmau i Ribalta, El monestirde Montserrat, León 1988, s. 31.
27 Por. F. X. Altes i Aguiló, J. Massot i Muntaner, J. Fauli, Cinc-cents 

anys de Publicacions de l 'Abadia de Montserrat, Barcelona 2005.

Tej właśnie drukami warto poświęcić chwilę uwagi. W roku 
1999 minęło pięćset lat27 od momentu, kiedy spod prasy drukarskiej 
w Montserracie wyszły pierwsze książki opatrzone klasztornym eks
librisem. Drukarnię założył opat z Kastylii, García Jiménez de Cis- 
neros (1493-1510). Pierwszym drukarzem pracującym w klasztorze 
w latach 1499-1500 był Joan Luscher, a w latach 1518-1521 i 1523- 
-1524 kolejny opat, Pedro de Burgos (1512-1536) zatrudnił następ
nego drukarza, Joana Rosenbacha, zlecając mu wydawanie tekstów 
liturgicznych i dewocyjnych (m.in. bulli odpustowych).

Klasztor nadal prowadzi działalność wydawniczą. Dysponuje 
własnym wydawnictwem (Publicacions de L’Abadía de Montserrat: 
PAMSA), które od 1948 roku opublikowało ponad trzy tysiące tytu
łów książek z różnych dziedzin, takich jak historia, sztuka, eseistyka, 
filologia, muzykologia, religia, publikacje krajoznawcze, podręczniki 
do języka katalońskiego, literatura dziecięca i młodzieżowa. Wiele 
zawdzięcza temu wydawnictwu katalońska humanistyka, rozumiana 
w szerokim zakresie, dla której PAMSA jest prawdziwym mecena
sem - podejmuje ryzyko publikacji książek niedochodowych i nie 
niszczy niesprzedanych egzemplarzy, które można zamawiać nawet 
po kilku latach, aż do wyczerpania nakładu. Wydaje też pisma o cha
rakterze religijnym (np. „Qüestions de vida cristiana”, od 1958 roku) 
i kulturalnym (np. „Serra d’Or”, od 1959 roku). Miesięcznik „Serra 
d’Or” (czyli: „złota piła”, herb klasztoru) odegrał bardzo ważną rolę 
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w okresie frankistowskim, kiedy było jedynym organem prasowym 
przypominającym o obecności języka i kultury katalońskiej.

Pozostaje jeszcze uzupełnić podane wcześniej informacje na temat 
benedyktyńskiego księgozbioru. Obecnie w bibliotece klasztornej 
znajduje się trzysta trzydzieści tysięcy woluminów, w tym czterysta 
inkunabułów i trzy tysiące osiemset książek wydanych w XVI wieku, 
dwieście dwadzieścia papirusów egipskich, tysiąc pięćset rękopisów, 
bogate zbiory kartograficzne oraz osiemnaście tysięcy grafik28. Klasz
tor posiada również cenne archiwum, a w nim sześć tysięcy pergami
nów, dziesięć tysięcy dokumentów z okresu od XIII do XVII wieku 
i dwadzieścia osiem tysięcy z XVIII i XIX wieku.

28 Wśród nich są dzieła Rembrandta, Diirera, Goyi i artystów miejscowych 
(Maria Fortuny). Ostatnio pojawiła się w prasie informacja o udostępnieniu 
zbiorów graficznych z XX wieku w intemecie - chodzi o dwieście grafik 
takich artystów, jak Salvador Dali, Joan Miro, Pablo Picasso, Josep Grau Gar- 
riga czy Antoni Tapies. Por. „Avui” 2006, 22 XII.

29 Przy terminach łacińskich podaję w nawiasach kwadratowych ich polskie 
odpowiedniki za wydawcą tekstu, Janem Czubkiem.

Góra zębata czy spiłowana?

Zbliżając się do celu wędrówki, podróżnicy zastanawiali się nad 
nazwą tego urokliwego miejsca. Co znaczy „Montserrat”? Anonim, 
znający świetnie łacinę, nie ma najmniejszych wątpliwości co do właś
ciwej etymologii, natomiast po pokonaniu trudnej trasy gotów jest na
zwanie góry „zębatą” uzasadniać niedostępnością miejsca. Czytamy:

Monserrato, Mons Serratus, jest góra barzo wielka i barzo wysoka (...); 
była przedtem inhabitata [niezamieszkana]29 i trudna barzo do praktyko
wania, dlaczego też i Serratus mons [góra zębata] nazwana jest (A, 73).

Jan Czubek, wydawca tekstu, tłumacząc serratus woni jako „górę 
zębatą”, a nie „spiłowaną”, utrafi! w obecnie przyjmowaną inter
pretację tej nazwy, którą potwierdzają panoramiczne zdjęcia całego 
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masywu - wierzchołki najwyższych skał ustawione w jednej linii wy- 
glądająjak „grzebień koguci” (TT, 197) lub postrzępione ostrze piły. 
Podobnie odczytał tę nazwę Hirschberg:

W odległości czterech do pięciu kilometrów wznosiła się przed nami 
prawie prostopadła ściana skalista, którą z dołu tylko, mniej więcej do 
trzeciej części jej wysokości, otaczają winnice i gaje oliwne. Konfigu
racja jej jest nad wszelki wyraz niezwykła. Zdawałoby się nawet, że nie 
utworzyły jej ślepe siły przyrody, lecz że zbudowali ją cyklopi, piętrząc 
bryły olbrzymich rozmiarów. U góry mają one kształt wielkich stożków 
kamiennych, tak iż grzbiet Montserratu z dala wygląda jakby piła ogrom
na i stąd też pochodzi jej nazwisko (AH, 43-44).

Tymczasem Witkowski przypomina, że Montserrat to dziki i ta
jemniczy „Montsalwat” (mons silvaticus) romantyków i że tam 
właśnie Wagner umieścił kryjówkę świętego Graala (tak naprawdę 
w Persifalu, a nie w Lohengrinie, jakby wynikało z tekstu Witkow
skiego). Idąc za jego myślą, warto w tym miejscu przypomnieć, że 
w wieku XIX sanktuarium katalońskie było symbolem wewnętrz
nego skupienia i pokoju dla romantyków niemieckich i francuskich. 
Pisali o nim Karl Wilhelm von Humbolt (odwiedził sanktuarium 
w 1800 roku), Goethe i Schiller, a Francuz Alexandre Laborde, autor 
Podróży malowniczej i historycznej po Hiszpanii ( Voyage pittoresque 
et historique de l'Espagne, 1806), sporządził znakomitą dokumenta
cję graficzną współczesnej sobie architektury sanktuarium.

Wróćmy jednak do etymologii, która pozwoliła księdzu Pelczaro
wi, pobłażliwie nastawionemu do wierzeń ludowych, przypomnieć 
piękne, nabożne tradycje. Oto one:

Ale skądże się wzięła sama nazwa? Oto stąd, że te skały wyglądają tak, 
jak gdyby były piłąpoprzerzynane: mons serratusi0. Miano je także zwać 30 

30 „Na tej podstawie opat z Montserratu ma w herbie piłę, przerzynającą góry”, 
dodaje ksiądz Pelczar w przypisie.
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Mont-estorcil (mons quasi tortus), a to dlatego, że - według ludowej le
gendy - popękały z bólu, kiedy na Kalwarii krzyżowano Zbawiciela. 
Nadto pobożność ludu widzi w tych górach podobieństwo do okrętu, iż 
na nich osiadła Najśw. Panna, jakby łódź mistyczna, przewożąca ludz
kość do portu niebieskiego. Arabi nazwali je Gius-taus, tj. skały ciągle 
czuwające, a Karol Wielki MontsiaC, - ale utrzymała się pierwsza nazwa 
(JP, 70).

Legenda Garyna

Po wyjaśnieniu etymologii czas na historię - historię sanktuarium 
i historię wizerunku Madonny. Zacznijmy od tej pierwszej. Anonim 
ogranicza się do przypomnienia legendy, w której znajduje niezbędną 
dawkę cudowności. Według jego wersji:

Najpierwszy, który drogę na nią [na górę] otworzył, był niejaki Joan
nes Guido, który pustelnikiem tam był. Ten violata (fraude et instinctu 
diaboli) comitis Barchinonensis fdia [zgwałciwszy (skuszony od złego 
ducha) córkę hrabiego barcelońskiego] do Rzymu chodził na pokutę 
i zaś wróciwszy się, w tejże górze kilkanaście lat był; potym znaleziony 
cudownie i grzechów odpuszczenie otrzymał i córkę książęciu wrócił 
i ten obraz Panny Najświętszej, który i teraz wielkie barzo cuda czyni, 
znalazł (A, 73).

Ksiądz Pelczar też słyszał tę legendę. Traktuje jąz dużą, choć - jak 
zobaczymy - niewystarczającą dozą sceptycyzmu:

O tym pustelniku, jego upadku i niezwykłej pokucie dziwne rzeczy głosi 
legenda ludowa; ale ta opowieść, użyta za kanwę do ballad i romansów 
katalońskich, nie wytrzyma pobłażliwej nawet krytyki (JP, 73).

Mimo powyższych zastrzeżeń, próbuje połączyć imiona bohate
rów z historią klasztoru, nie całkiem trafnie:



36 Drogi i rozdroża kultury katalońskiej

Tyle wiemy z dziejów, że około r. 896 Wifrid, hrabia barceloński, zbu
dował klasztor na Montserracie i wprowadził doń z San Pedro de las 
Puellas w Barcelonie Benedyktynki, których pierwszą ksienią została 
jego córka Rikwilda, podczas gdy Gari aż do swej śmierci w r. 898 pełnił 
tamże wszelakie posługi (JP, 73-74).

Później ksiądz Pelczar odwiedził grotę Jana Garyna, a widok tego 
miejsca sprawił, że łaskawszym okiem spojrzał na historię legendar
nego pustelnika, którą postarał się uwiarygodnić datami:

...tu tenże pustelnik pokutował i tu w r. 898 został pochowany; - ale 
już w r. 905 kazała ksieni Rikwilda złożyć jego zwłoki w kościółku 
N. Panny Maryi. W r. 1755, kiedy ten kościółek ustąpił miejsca klasz
torowi, przeniesiono popioły Jana Gari do jednej z szaf zakrystii, skąd 
je snadź wyrzucili Francuzi, bo od r. 1811 ślad ich zaginął. Dzisiejsza 
grota, odgrodzona kratą i zasypana w części kamykami, nie ma żadnych 
ozdób, prócz kamiennego posągu pustelnika, przedstawiającego go w tej 
chwili, kiedy się modli przed małą statuą Najśw. Panny i wpatruje się 
w trupią głowę. Statua ta ma pochodzić z VI wieku, i jak się zdaje, zosta
ła tu przyniesioną przez Benedyktynów (JP, 82).

Również Aleksander Hirschberg przytacza in extenso legendę 
o fundacji klasztoru, a następnie wyciąga z niej wniosek, że cudowne 
ocalenie Rikildy stało się magnesem przyciągającym do Montserratu 
pierwszych pielgrzymów (AH, 39).

Zanim ustalimy, kim była historyczna Rikilda, warto zrobić małą 
dygresję, by przypomnieć niektóre wątki opowieści o Joanic Gari 
(w wersji hiszpańskiej: Juan Garin), bohaterze jednego z pierwszych 
utworów literackich, jaki poświęcono sanktuarium. Już w końcu XVI 
wieku powstał religijny poemat epicki opisujący dzieje klasztoru 
i tego anachorety, zatytułowany El Monserrate (Madryt, 1588 i Me
diolan, 1602). Autorem owego dzieła był pochodzący z Walencji 
Cristóbal de Virués. Nie była to pierwsza w literaturze wzmianka 
o klasztorze. Wcześniej przyczynił się do spopularyzowania sanktu
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arium król Alfons X, zwany Mądrym, poświęcając u schyłku XIII 
wieku w kancjonarzu Cantigas de Santa Maria kilka pieśni opisowi 
cudów dokonanych za pośrednictwem Madonny z Montserratu.

Legenda przedstawia Garyna jako pobożnego pustelnika, który 
miał dar rady i leczenia chorych. Dlatego zwrócił się do niego o po
moc hrabia Barcelony, kiedy zachorowała jego córka Rikilda. Garyn 
uleczył dziewczynę, wypędzając z niej diabła, ale wtedy szatan, który 
w jednej z jaskiń Monsterratu miał swoją siedzibę31, opętał pustelni
ka, wodząc go na pokuszenie. Opamiętał się dopiero, gdy zakopał 
zgwałconą i zamordowaną przez siebie hrabiankę. Skruszony, udał 
się na pielgrzymkę do Rzymu,

31 Jaskinia Collbató tradycyjnie nazywana jest „grotą diabła” lub „diabelską 
studnią”.

...gdzie mu Ojciec św. ogłosił, jak niegdyś Daniel Nabuchodonozorowi, że 
ma odtąd chodzić na czworakach, nie spojrzeć nigdy w niebo, nie obracać 
się wstecz, nie mówić ani słowa i żywić się trawą, aż mu Pan Bóg obja
wi, że wina jego została darowaną. Tak też Gari uczynił, - i już sześć lat 
trwała pokuta, kiedy w r. 804 myśliwi, polując z hrabią Wifridem w jarach 
Montserratu, spostrzegli w gęstwinie jakieś monstrum, podobne niby do 
człowieka, ale porosłe włosami i chodzące na czworakach. Schwyciwszy 
takowe, przywiedli na łańcuchu do Barcelony i przykuli do schodów pała
cu hrabiego, ku podziwieniu całego miasta (JP, 73).

Ta umoralniająca historia ma dobre zakończenie, poprzedzone 
suspensem. Oto na widok Garyna przemówiło niemowlę, najmłodszy 
syn hrabiego, a wypowiedziane przezeń magiczne słowa: „Powstań, 
Janie Gari, Bóg ci przebaczył” (JP, 73), przywróciły ludzką postawę 
skruszonemu grzesznikowi, złowionemu przez myśliwych w górach 
Montserratu. Naprawił krzywdę wyrządzoną rodzinie, wskazując 
miejsce pochówku zamordowanej hrabianki. Po otwarciu grobu zna
leziono Rikildę całą i zdrową. Cudownie odzyskane życie hrabianka 
poświęciła Bogu wstępując do klasztoru, który ufundował jej ojciec.

Zastanówmy się teraz, skąd się wzięła ta opowieść.
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Garyn i jego następcy

Legenda o pustelniku Joanie Gan, dzikim człowieku, oddaje 
specyfikę Montserratu, w którym pierwszymi miejscami kultu były 
pustelnie. Ich mieszkańcy bardzo długo stanowili nieodłączną część 
zakonnej wspólnoty jako ci, którzy dosłownie pojmowali monastycz
ną zasadę: beata solitudo, sola beatitudo (błogosławiona samotność 
- jedyne błogosławieństwo). Pozostałe motywy legendy podsunęła 
zbiorowa wyobraźnia, fantazjująca już to na temat niebezpieczeństw 
związanych z życiem samotnym, takich jak zdziwaczenie czy zdzi
czenie, już to na temat pokus, jakie przeżywał człowiek dobrowolnie 
rezygnujący z kontaktu z ludźmi, gdy nagle rnusiał udzielić pomocy 
młodej panience („Gari, starzec wyschły od postów i wieku, zbyt so
bie zaufał, bo na prośbę ojca zatrzymał Rikildę przez kilka dni w swej 
grocie”-JP, 73).

Legenda zakładała, zgodnie z potocznym wyobrażeniem, że życie 
w pustelni jest prymitywne, a jego istotą jest ubóstwo. Tak to sobie 
wyobrażał Tripplin i nawet opisał ze szczegółami domniemane przy
czyny porzucenia życia pustelniczego w coraz bardziej zmaterializo
wanym, egoistycznym świecie. Jego zdaniem pustelnicy po prostu 
wyginęli, jak rzadki gatunek w przyrodzie:

Mieszkańcy tych przytułków [pustelni] raz tu osiedli nie opuszczali 
ich nigdy, żyli jedynie z jałmużny, przynoszonej im przez miłosiernych 
chrześcijan z niebezpieczeństwem własnego życia, bo piąć się trzeba 
było po śliskich skałach nad okropnemi przepaściami. Zapał religijny 
przedtem wystarczał na utrzymanie tych pustelników za grzechy żału
jących przy życiu, ale potem egoizm owionął całą ludzkość, ostygły 
pod jego zimnym powiewem szlachetne i miłosierne uczucia, - kilku 
pustelników umarło z głodu w zimie, gdy nikt do nich dostąpić nie mógł, 
i w lecie, gdy się nikomu nie chciało wystawiać na niebezpieczeństwo 
dla przyjemności dawania jałmużny i karmienia żałujących za grzechy 
chrześcijan. Dziś już ani jednego nie zoczysz pustelnika na twardym 
Montserracie (TT, 207-208).
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Być może to legenda o Garynie spowodowała, że Tripplin wyob
rażał sobie pustelników jako ascetycznych, nawróconych grzeszni
ków odprawiających pokutę. Tymczasem pustelnicy, którzy do końca 
osiemnastego wieku zajmowali trzynaście32 położonych w okolicz
nych górach pustelni, w rzeczywistości byli zakonną elitą. W hierar
chii zakonnej ustanowionej przez Regułę wymienieni są dopiero na 
drugim miejscu, za cenobitami, ale stawiane im wymagania określają 
wyjątkowy status tej grupy:

32 Ich nazwy pochodziły od imion świętych: Sant Jeroni, Santa Maria Magda
lena, Sant Onofre, Sant Joan, Santa Caterina, Montserrat, Sant Jaume, Sant 
Antoni, Sant Salvador, Sant Benet, Santa Anna, Santissima Trinitat, Santa 
Creu, Sant Dimes. Por. A. M. Albareda, op. cit., s. 192-194.

33 R. 1: „O różnych rodzajach mnichów”, www.benedyktyni.pl/regula/regula.htm.

Drugi [rodzaj mnichów] to anachoreci, tzn. pustelnicy. Oni to nie 
w pierwszym porywie zachwytu nad życiem mniszym, lecz przechodząc 
długą próbę w klasztorze, od wielu uczyli się, jak należy walczyć z dia
błem, a dobrze przygotowani w szeregach braci do samotnej walki na 
pustyni i dość już silni, by obejść się bez pomocy bliźniego, są w stanie, 
z pomocą Bożą, zmagać się w pojedynkę ze złem czającym się w ciele 
i w myślach33.

Pustelnicy w Montserracie musieli najpierw odbyć siedmioletni 
nowicjat w klasztorze, a potem czekać cierpliwie, aż zwolni się któryś 
z eremów. Kiedy jednak przyszła ich kolej, dostawali do dyspozycji 
całkiem wygodne lokum. Zwykle oszczędny w słowach Anonim tym 
razem nie szczędzi szczegółów, o które zapewne dokładnie wypytał 
miejscowych:

Nad klasztorem po skałach są pobudowane chędogie i wczesne barzo 
eremitorio [pustelnie] 12, gdzie z zakonu tegoż, ba i inni, kto chce cho
dzą, P. Bogu ofiarując tam żywot swój. Mają tam swoje commoditates 
[wygody], ksiąg, mają oratoria [modlitewnie], musaeola [małe muzea], 

http://www.benedyktyni.pl/regula/regula.htm
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dormitoria [sypialnie], saleczki, ganeczki, wirydytarze i kaplice z osob
na, gdzie kożdy sobie msze święte odprawuje. Suppellectilem i victum 
[sprzęt i pożywienie], bo nigdy już na dół nie schodzą, mają z klasztora, 
a mają osły tak ćwiczone, że gdy [w] czas jedzenia w kuchni nakładą 
kożdemu z osobna obiad na osła i wypchną, to ona bestya z dzwonkiem 
drogą zwyczajną chodzi od eremitarza do drugiego (A, 73-74).

Hirschberg zwiedził zrekonstruowaną pustelnię świętego Hieroni
ma. Opisuje ją jako mieszkanie składające się z:

...maleńkiego przedpokoiku, nieco większej celi, która była głównym 
mieszkaniem, kuchni, cysterny, wreszcie drugiej, trochę wyższej cel- 
ki, noszącej miano kapliczki. Jedna z nich miała nawet most zwodzony 
i zupełnie urządzona była jakby mała warownia. W pustelni tej najdłużej 
też bronili się powstańcy przeciw wojskom francuskim (AH, 51).

Ksiądz Pelczar, który wybrał się na wycieczkę, by obejrzeć oko
lice dawnych pustelni, opisuje przy okazji ich historię. Warto przyto
czyć w tym miejscu nieco dłuższy cytat z jego relacji:

Po południu wybrałem się z tymże towarzyszem [ks. Krementowski] 
w góry, by zwiedzić bliższe pustelnie. (...) Cisza zaległa dokoła, bo nie 
ma tu szałasów, jak w Tatrach, a pielgrzym lub turysta rzadko tu zabłą
dzi; cicho też i uroczyście zrobiło się w duszy, zwłaszcza, że na pamięć 
przyszli ci mężowie święci, którzy tu, jakby pszczółki Boże, porobili 
sobie ule, by wyrabiać miód bogomyślności.
Już w VII wieku niektórzy Benedyktyni, żądni życia pustelniczego, usunęli 
się pomiędzy skały i groty Montserratu, a liczba ich wzrosła, kiedy Maurowie 
zburzyli klasztor (Monasteriolum), u spodu założony. Miłośników samotno
ści nie brakło i później, gdy już stanął klasztor Benedyktynów na górze; ale 
dopiero w r. 1320 przeor Jan pobudował im pustelnie według pewnego planu 
i nadał ściślejszą organizację. Odtąd pustelnicy odbywali najpierw nowicjat 
w klasztorze, i składali profesję, wskutek czego zostawali zawsze w zależności 
od klasztoru, a natomiast odbierali od niego duchowną i materialną pomoc.
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Dla lepszego nadzoru, postanowiono nad nimi kapłana, z tytułem: Vica
rio del Abad y Vicario de la montaña, i osadzono go obok kaplicy św. 
Anny, uważanej niejako za parafię pustelników. Raz w tydzień zaopatry
wano ich w skromną żywność, którą sobie sami przyrządzali; jeżeli zaś 
który zachorował, przenoszono go do klasztoru. Pustelnicy przez cały 
rok, nie wyjąwszy nawet słabości, nie jedli mięsa; prócz tego mieli suro
wy post od 13 września aż do Wielkanocy. Ich domki, w liczbie 13, obej
mowały izbę mieszkalną, kuchenkę i kaplicę; ich życie, ujęte w ścisłe 
karby, dzieliło się między modlitwę, pokutę, czytanie duchowne i pracę 
ręczną. Zawsze samotni i milczący, tylko w dni święte schodzili się do 
kaplicy św. Anny, gdzie ojciec wikariusz odprawiał dla nich Mszę św., 
słuchał ich spowiedzi, dawał im Ciało Pańskie i udzielał potrzebnych 
nauk. Tu odprawiali nawet procesje - i był to zapewne śliczny widok, 
kiedy trzynastu „Aniołów ziemskich” krążyło po górach ze świecami 
w ręku, podczas gdy ich śpiew głośnem echem odbijał się o skały. Do dziś 
dnia pokazują miejsce, skąd brzmiała pieśń Salve Regina. Nadto czte
ry lub pięć razy zstępowali do klasztoru, by wraz z braćmi mieć udział 
w większych uroczystościach. Była to zatem jakby miniatura Tebaidy, 
której, niestety, koniec położył najazd napoleoński. Ponieważ niektóre 
pustelnie służyły Hiszpanom za warownie, przeto Francuzi zburzyli je 
w r. 1811 pociskami z dział; inne zniszczały później same, kiedy ponad 
Hiszpanią przeleciał wicher rewolucji (JP, 82-83).

Inwazja napoleońska położyła kres tradycji pustelniczej. Okazało 
się wtedy, jak niebezpieczne może być przebywanie w odosobnionym 
miejscu w górach w niespokojnych czasach. Ale nie tylko pustelni
cy musieli wykazać się odwagą podczas wojny francuskiej. Mury 
nie uchroniły przed zniszczeniem zabudowań zespołu klasztornego. 
O tym, jak doszło do tej tragedii, szczegółowo opowiedział w swojej 
relacji Hirschberg:

Gdy Francuzi zajęli Katalonię, wybrał się generał Desveaux z oddzia
łem wojska do Montserratu i zażąda, dostarczenia żywności. Lecz opat 
tamtejszy nie uczynił zadość temu wezwaniu, a natomiast na odgłos 
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dzwonów klasztornych skały okoliczne wkrótce zajęły oddziały ze 
wszystkich stron nadciągających powstańców. Z powodu ich sił prze- 
magających cofnęli się Francuzi do Barcelony, Hiszpanie zaś, upojeni 
łatwym zwycięstwem, postanowili obwarować tak klasztor, jak góry go 
otaczające. Na wszystkich punktach ważniejszych usypano baterie, na 
wysokich skałach znajdujące się pustelnie zamieniono w forty, w samym 
klasztorze umieszczono stałą załogę, a nadto urządzono w nim wielkie 
składy żywności, broni i amunicji. Zakonnicy opuściwszy mury klasz
torne przebiegali kraj okoliczny, zagrzewając lud do powstania, a nawet 
na czele oddziałów zbrojnych rzucali się na patrole francuskie. Wobec 
takiego postępowania podjęli Francuzi nową wyprawę do Montserratu, 
tym razem już celem zgniecenia tego ogniska ruchu powstańczego (AH, 
40-41).

Tripplin opowiada, jakimi metodami posługiwała się w walce 
z Francuzami miejscowa ludność, wykorzystując naturalne warunki 
górskiej okolicy:

Spiżu i żelaza zawlec nie mogli Katalończycy na skały, ale zawlekli tam 
pnie drzewa w środku wydrążone, obręczami opasane i z tych impro
wizowanych armat, kulami kamiennemi zaokrąglonemi tarciem, walili 
bardzo celnie i ze wszech stron na nieprzyjaciół. Później jednakże, regu- 
lamem oblężeniem zmuszono milicję do poddania się (TT, 199).

Klasztor, jako ufortyfikowana budowla w górach, odegrał podob
ną rolę jak Somosierra pod Madrytem34. Zapłacił za swoje korzystne 
strategicznie położenie najwyższą cenę - ograbiony i spalony, zo
stał prawie doszczętnie zburzony przez najeźdźców35. Ten sam los 

34 Tripplin przypomina, że wtedy „milicja wiejska opanowała punkt ten i przez 
długi czas nie dała wojsku cesarskiemu przejść do Barcelony” (TT, 198).

35 Ksiądz Pelczar wyraża nadzieję, że wśród szturmujących Montserrat nic było 
Polaków, chociaż pewności nie ma, ponieważ „pod dowództwem jen. Su
chot zostawała także Legia nadwiślańska, i staczała w północnej Hiszpanii, 
a zwłaszcza pod Saragossą, nader krwawe boje” (JP, 76).
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podzieliły pustelnie. Ocalały kościelne mury, wypalone w środku. 
W dziejowej zawierusze przepadło cenne archiwum, które mogłoby do
starczyć cennych informacji na temat zagadkowej tożsamości Anonima36.

36 W tej sprawie pisał do opata klasztoru w 1932 roku Tadeusz Feliks Hahn. Por. 
M. Adamczyk, Diario de una peregrinación por España, 1595. Introduc
ción, „Hispania” 1985, R. XLV, nr 160, s. 390.

37 Por. A. M. Albareda, op. cit., s. 205.

Nic grożą podobne niebezpieczeństwa w obecnych czasach lu
dziom, którzy wybierają samotność w górach Montserratu jako spo
sób na życie, podtrzymując w ten sposób tradycję dawnych anacho- 
retów. Współcześni pustelnicy (i pustelniczki), zakonni lub świeccy, 
nie podlegają jurysdykcji klasztoru37, w którym obecnie przebywają 
tylko cenobici.

Czy Rikilda jest postacią historyczną?

Po dziejach legendarnego Garyna i jego bohaterskich następców 
pora na Rikildę, której imię znajdujemy na kartach historii w powiąza
niu z Montserratem, u zarania dziejów Katalonii. W tym celu musimy 
cofnąć się do czasów rekonkwisty, kiedy stworzona przez Franków 
strefa buforowa, Marchia Hiszpańska, powoli zaczęła uniezależniać 
się od karolińskich monarchów jako tzw. Stara Katalonia.

Masyw górski, w którym znajdowały się eremy, w latach 875-876 
został odbity z rąk Arabów. Wspomniany przez Pelczara Wifrid Kę
dzierzawy, Guifré el Pilós (po hiszpańsku Vifredo el Velloso), hrabia 
Barcelony w latach 878-897, któremu podlegały te tereny, uważany 
jest za pierwszego katalońskiego suwerena, mimo że formalnie nie 
wymówił zależności feudalnej Karolingom. Wielowieyski nie wiedział 
zapewne o związkach Wifrida z Montserratem, ale zainteresował się 
tą postacią na poły legendarną, na poły historyczną w swoim artykule 
i przytoczył związaną z nim legendę o barwach narodowych Katalonii:

Mimo odebrania Barcelony Arabom przez Karola Wielkiego (około 800 
roku), nacisk niewiernych trwał. W jednej z bitew ok. 50 lat później od
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znaczył się męstwem rycerz Guifre, zwany el Pilos czyli kędzierzawy. 
Ciężko rannego rycerza wnuk Karola Wielkiego, pierwszy król Francji 
Karol Łysy38, uczynił na polu bitwy hrabią Barcelony. Nadał mu rów
nocześnie herb, umoczywszy w jego ranie palce, którymi przeciągnął 
cztery czerwone pasy na pozłacanej tarczy rycerza (AW, 1).

38 W rzeczywistości Karol Łysy nie brał udziału w bitwie, w której poległ Wi- 
frid, a barwy narodowe - cztery czerwone pasy na żółtym tle - rozpowszech
niły się dopiero w XII wieku.

” To germańskie imię było bardzo popularne w tamtych czasach. Nosiła je 
również druga żona hrabiego Sunyera.

40 Jest to jedyna kaplica, która zachowała się do naszych czasów.
41 „Wifrid (...) zbudował na Montserracie klasztor dla Benedyktynek, do które

go Rikwilda wstąpiła, a przy którym Gari pełnił wszelkie posługi aż do swej 
śmierci w r. 898” (JP, 73-74).

Ten właśnie władca przekazał w 888 roku pustelnic wraz z górami, 
w których się znajdowały, pod zarząd benedyktyńskiego opactwa w Ri- 
poll, które powstało dziesięć lat wcześniej, też z jego nadania (w 879 
roku). To pierwsza zachowana na piśmie wzmianka o Montserracie jako 
miejscu kultu. Zaraz potem pojawia się historyczna hrabina Rikilda39, 
jako protektorka konkurencyjnego klasztoru pod wezwaniem św. Cecy
lii, który starał się przejąć nadzór nad tym rodzącym się dopiero ośrod
kiem religinym. Kiedy w roku 933 spór między dwoma klasztorami 
roszczącymi sobie prawa do Montserratu rozstrzygnął na korzyść Ripoll 
kolejny suweren z Barcelony, syn Wifrida, hrabia Sunyer, potwierdzając 
wcześniejszą donację, w akcie prawnym wymienione są już nie skromne 
pustelnie, ale cztery kaplice: pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, 
św. Acyjusza (po katalońsku: Sant Iście)40, św. Piotra i św. Marcina.

W 1025 roku Oliba (1023-1046), ówczesny opat klasztoru w Ri
poll i biskup diecezji Vic, zakłada w Montserracie wspólnotę bene
dyktyńską przy kaplicy pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. 
Od razu rozpoczęła się budowa klasztoru i kościoła, który powstał na 
miejscu dawnej kaplicy. Pelczar tak bardzo przywiązał się do wersji 
uprawdopodabniającej legendę Rikildy41, w której istotną rolę od
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grywają zakonnice42, że w swojej dość dokładnej panoramie dziejów 
klasztoru, w której wymienia z nazwiska kilku opatów43, ani słowem 
nie wspomina o Olibie, czyli o faktycznym założycielu klasztoru, 
w którym było zawsze zgromadzenie męskie44.

42 Pelczar podaję nawet, kiedy nastąpiła w Montserracie wymiana zakonu żeńskie
go na męski - miało to być w roku 986.

43 Są to: Marc de Vilalba (1409-1439), Giuliano della Rovere, późniejszy papież 
Juliusz II (1472-1483), García Jimenez de Cisneros (1493-1510), Bartomeu 
Garriga (1559-1562). Por. JP, 74. Nazwiska opatów zostały skorygowane 
i uzupełnione o daty według A. M. Albareda, op. cit., s. 319-320.

44 Również Tripplin poznał taką wersję historii klasztoru, która zaczyna się od 
zgromadzenia żeńskiego (TT, 204).

45 Na ten temat powstała praca zbiorowa La imatge de la Marę de Deu de 
Montserrat, red. F. X. Altes i Aguiló [et al.J, Barcelona 2003.

Od nadzoru Ripoll uniezależnił się Montserrat w czasie wielkiej 
schizmy zachodniej, w roku 1409, stając się opactwem z nadania an- 
typapieża obediencji awiniońskiej, Benedykta XIII - Aragończyka 
Pero Martinesa de Luna, zwanego w Hiszpanii „księżycowym papie
żem” (Papa Luna). Opactwo cieszyło się niezależnością przez blisko 
sto lat, do momentu, gdy Królowie Katoliccy w 1493 roku powierzy
li pieczę nad podupadającą wspólnotą benedyktynom z Valladolid. 
Ta zależność od kongregacji w Starej Kastylii, wyłączająca klasztor 
z miejscowej diecezji tarragońskiej, obowiązywała do roku 1835, 
a więc również w okresie inwazji napoleońskiej.

Nigra sum

Osobną historię ma cudowny wizerunek Czarnej Madonny45, 
czczony w sanktuarium, ale zanim do niej przejdziemy, ustalmy naj
pierw, jak wygląda sam obiekt kultu. Może wprowadzić w błąd re
lacja Anonima, w której czytamy: „Szedłem do kaplice, gdzie obraz 
Panny Najświętszej... (s. 37, podkreślenie moje - AS)”. O ile Wit
kowskiego możemy podejrzewać na podstawie jego uwag o tłumie 
pielgrzymów, że zachował się jak wybredny turysta i nie próbował 
docisnąć się do ołtarza, nie jest prawdopodobne, by pominął okazję 
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adoracji Madonny tak pobożny pątnik, jakim był Anonim, a jednak 
jego relacja wygląda na nieścisłą. W Montserracie czczony jest nie 
obraz, lecz figura Matki Bożej! Jeśli zinterpretujemy słowa Anonima 
w dobrej wierze, biorąc poprawkę na jego polsko-łaciński styl i słow
nictwo, możemy uznać, że miał na myśli nie „obraz” - malowidło, 
lecz „obraz” - wizerunek (łac. ejjigies).

Niestety, takiej interpretacji nie da się zastosować do relacji 
Tripplina, który kilkakrotnie dobitnie powtarza, że w Montserracie 
czczony jest obraz (TT, 203-204). Wystarczy jednak zwrócić uwa
gę na przybliżone daty hiszpańskiej podróży tego autora: 1838-1840. 
Jak już zostało powiedziane, w tym okresie Moreneta była ukrywana 
poza klasztorem. Autentyczną figurę najprawdopobniej zastępowała 
wtedy jakaś kopia, może obraz.

Nawet jeśli nie tymczasowo umieszczony w ołtarzu obraz, a au
tentyczną figurę przybysze wzięli za płaskie malowidło, na ich uspra
wiedliwienie trzeba wyjaśnić, że mogli mieć uzasadnione problemy 
z właściwą oceną świadectwa własnych oczu. Nie dość, że drewnia
na statuetka przedstawiająca Madonnę w pozycji siedzącej, z dzie
ciątkiem na kolanach, umieszczona była wysoko ponad ołtarzem, nie 
dość, że była niewielkich rozmiarów - miała tylko 95 centymetrów - 
to na dodatek ukryta była pod „sukienkami”, spod których wystawała 
tylko niewielka część figury. Rozpowszechniona w całej Hiszpanii 
tradycja „ubierania” świętych została zarzucona w Montserracie do
piero w 1939 roku. Widoczne elementy rzeźby, twarz i dłonie, były 
ciemne - jak się wydaje, z inspiracji Pieśni nad pieśniami, w której 
padają słowa: Nigra sum sedformosa („śniada jestem, lecz piękna”). 
Właśnie ze względu na ciemną karnację patronka Montserratu nazy
wana została Czarną Madonną (Madona Bruna) lub, mniej oficjalnie, 
„Czarnulką” (La Moreneta). Choć według legendy odnaleziona zo
stała w 880 roku (i na taką datę powołuje się Pelczar), tak naprawdę 
drewniana rzeźba pochodzi najprawdopodobniej z końca XII lub po
czątku XIII wieku, a więc z okresu, kiedy ukończona została pierw
sza romańska świątynia. Najdokładniejszy opis swojego spotkania 
z Morenetą przedstawił ksiądz Pelczar. Oto jego relacja:
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Jeden z zakonników otwiera nam drzwi, zapaliwszy świece, i oto znaj
dujemy się tuż za statuą Najśw. Panny, w tak zwanem Camarin. Sama 
statua jest drewniana (z jednego kawałka), pozłocona i pomalowana, 
a przedstawia Najśw. Pannę, siedzącą na tronie z Dzieciątkiem Jezus na 
ręku, które trzyma świat w swej dłoni; ale nic z niej nie widać, prócz 
czarniawych rąk i twarzy o nader miłym wyrazie; resztę pokrywają dro
gie szaty, na głowach zaś błyszczą złote diademy, ozdobione drogimi 
kamieniami. Według zwyczaju ucałowaliśmy ze czcią rączkę Najśw. 
Panny, obwieszoną różańcami. Powiadają, że zakonnik trzyma niektó
rych pielgrzymów za rękę i patrzy bacznie na ich usta, aby snadź któryś 
z wielkiej pobożności nie odgryzł jakiego klejnotu; ale nas ten zaszczyt 
nie spotkał (JP, 79).

Dodatkowe informacje o rytuale adoracji Czarnej Madonny Znaj
dziemy w relacji Hirschberga:

Ponad wielkim ołtarzem, w osobnej kapliczce, znajduje się ów cudowny 
posąg Matki Boskiej, przebrany w kosztowne szaty, a według podania 
będący dziełem św. Łukasza. Przystęp doń dozwolony tylko w niektóre 
dni w roku. Dzieje się to w sposób nader uroczysty; wówczas na czele 
procesji postępuje kościelny, śpiewając pieśni nabożne, a zbliżywszy się 
do posągu Najświętszej Panny, podnosi okrywającąją zasłonę, po czym 
wierni po kolei całują prawą jej rękę i wychodzą drugimi drzwiami ka
pliczki (AH, 48).

Wróćmy jeszcze na chwilę do lapidarnego sprawozdania Anonima, 
który piszę, że przed „obrazem” NMP modlił się w kaplicy. Może to 
być cenna wskazówka interpretacyjna na temat świątyni, jeśli założy
my, że tym razem autor wyraził się nieco precyzyjniej niż poprzednio. 
Otóż Anonim odwiedził Montserrat w bardzo ciekawym momencie, 
tuż po wyświęceniu w 1592 roku nowego, gotycko-renesansowego 
kościoła. Konserwatywnie nastawiona część zakonników broniła tra
dycji, według której stary kościół został wzniesiony na miejscu zna
lezienia cudownego wizerunku. Nie pozwalali oni na jego przeniesie
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nie przez siedem lat. Uroczysty ingres Madonny do nowego kościoła, 
w obecności króla Filipa III, odbył się dopiero w 1599 roku. Do tego 
czasu w dużej, przestronnej świątyni miejsce w ołtarzu przeznaczone 
dla patronki zajmowała kopia, a pielgrzymi modlili się gdzie indziej, 
przed autentycznym wizerunkiem. Anonim też najprawdopodobniej 
tam się udał, a stary kościół, z powodu mniejszych rozmiarów, mógł 
nazwać „kaplicą”.

Równie fascynujący ze względu na wartość dokumentalnąjest opis 
kościoła, jaki zostawił w swoich wspomnieniach Tripplin. Wiadomo, 
że autor odwiedził sanktuarium nie wcześniej niż w roku 1837 i nic 
później niż w roku 1843, a więc dokładnie wtedy, kiedy zamarło tam 
życie - zakonnicy opuścili w 1835 roku klasztor zrujnowany przez 
Francuzów i dwukrotnie splądrowany podczas rządów hiszpańskich 
liberałów, a wrócili dopiero w roku 1944. W tym czasie w sanktu
arium przebywał jeden zakonnik, brat Josep Campderrós z pomoc
nikiem40, a ich zadaniem było pilnowanie opustoszałych budynków, 
już dwukrotnie splądrowanych przez okoliczną ludność. Taki właś
nie stan powinien był tam zastać Tripplin. Nie było benedyktynów 
w gościnnej kompanii, z którą on i jego przyjaciele opróżnili dwie 
wazy ponczu. Tripplin wspomnina, że jeden z braci był Irlandczykiem 
(TT, 203). Może byli to jacyś samozwańczy pustelnicy? Nie wiemy 
dokładnie, kogo tak naprawdę tam spotkał. Nieprecyzyjny jest też 
opis kościoła, w którym nie zgadza się jeden istotny szczegół - ilość 
naw. Kościół w Montserracie jest jednonawowy, a Tripplin mówi 
o trzech nawach. Być może wnioskował na podstawie zewnętrznych 
oględzin. W tym okresie świątynia była nieczynna, natomiast przy 
prowizorycznym ołtarzu podczas wielkich świąt odprawiał mszę dla 
grupki wiernych zapraszany na tę okazję obcy kapłan46 47.

46 Por. A. M. Albareda, op. cit., s. 104.
47 Ibidem, s. 105.

Jeden rzut oka na wysoką, wspaniałą a w prostym stylu wzniesioną fa
cjatę przekona, że ta pyszna budowla dziełem jest za Filipa II stawianem. 
Tę mu bowiem trzeba oddać sprawiedliwość, że smak wyjawił wyborny 
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we wszystkich jego groszem dźwigniętych i uposażonych budynkach. 
Klasztor składa się z trzech okazałych, w wielkich sześcianów granitu 
wzniesionych części, zawierających w swym obrębie dziedziniec tafla
mi marmuru wyłożony. - Strona na wschód wychodząca mieści w sobie 
kościół, z trzech wysokich surowego stylu naw złożony. Polerowanym 
marmurem czarnym i białym wykryto te nawy, tak jak kościół Eskurialu (...). 
W obu częściach właściwego klasztoru, jeszcze dotąd w gruzach leżą
cego od pożaru 1814 roku, mieści się 100 cel gankiem ozdobnych. Na 
facjacie, ku południowi patrzącej, ośm jest piętr i 55 ganków. Ta impo
nująca masa, na takiej wysokości w miejscu tak niedostępnem wznie
siona, wrażenie sprawia uderzające. Na skrzydle północnem pnie się ku 
obłokom i chwyta je swym krzyżem wieża ośmioboczna, okazała lecz 
nadzwyczaj prostej budowy (TT, 206. Podkreślenie moje - AS).

Odbudowa kościoła rozpoczęła się w 1858 roku. Ciekawe jest po
równanie dwu różnych opisów jej wnętrza, pochodzących od podróż
ników, którzy widzieli bazylikę mniej więcej w tym samym czasie 
- Hirschberg w roku 1895, Pelczar - w roku 1889. Nic wiadomo, czy 
kościół spodobał się księdzu Pelczarowi - ograniczył się do poda
nia suchych danych o wysokości (33,25 m) i szerokości (21,50 m), 
które uzupełnimy tu o jeszcze jeden wymiar - długość (63,32 m)48. 
Hirschbergowi najwyraźniej czegoś brakowało w przestronnym bu
dynku:

48 Por.B.Dalmau i Ribalta, op. cit., s. 16.

Z dawnego kościoła pozostała tylko wspaniała brama w stylu bizan
tyńskim, z klasztoru zaś część kolumnady gotyckiej, odznaczającej się 
lekkością i smakiem wytwornym. Natomiast nierównie skromniej przed
stawia się nowy kościół, wybudowany przed kilkudziesięciu laty. Składa 
się tylko z jednej wielkiej nawy, którą z obydwu stron otaczają szeregi 
kaplic. W ogóle uderza w nim brak ornamentyki, tak dalece, iż spra
wia prawie wrażenie budowli nieukończonej. Jedyny wyjątek pod tym 
względem stanowi wcale piękna absyda (AH, 47).



50 Drogi i rozdroża kultury katalońskiej

Istotnie, dopiero na przełomie XIX i XX wieku, kiedy opatem zo
stał Josep Deas (1885-1912), rozpoczął się okres systematycznego 
upiększania bazyliki49 przez najwybitniejszych artystów tamtych cza
sów. Niestety, brak ogólnej wizji i dobrej koordynacji prac sprawił, 
że świątynia ma piękne elementy, ale jako całość sprawia wrażenie 
choinki, w której każdy mógł zawiesić swoją bombkę - i architekci 
(m.in. Antoni Gaudi i Josep Puig i Cadafalch), i rzeźbiarze (Josep 
Llimona, Josep M. Subirachs i in.), i malarze (Joan Llimona, Josep 
Obiols, Montserrat Gudiol i in.). Jeszcze jedna właściwość świątyni 
mogła zdezorientować przygodnych obserwatorów - słabe oświetle
nie. Na panujące w środku ciemności narzekał jeszcze w 1925 roku 
niepoprawny malkontent, profesor Witkowski:

49 Na przykład fasada bazyliki pochodzi z 1901 roku. Zaprojektował ją Fran
cesc de P. Villar.

50 Dzięki niej Montserrat posiada wspaniałą kolekcję rzemiosła artystycznego 
współczesnych artystów, takich jak Xavier Corberó, Antoni Berenguer, Manuel 
Capdevila, Aureli Bisbe, Alfons Serrahima, Pere Cunill i Vidal, Ramon Sunyer 
i inni.

Idę do wnętrza kościoła, które jest zupełnie ciemne. (...) W kościele 
ciemno jak w nocy, z trudnością odróżnia się twarze ludzkie. Tylko 
zwyczajem hiszpańskim na prawo i na lewo od ołtarza goreją nie
zliczone świece, tworząc małe okrągłe tarasy w rodzaju żardynier 
(SW, 29-30).

Dopiero z okazji powojennej intronizacji Madonny w roku 1947 
(a więc trzy lata przed śmiercią Witkowskiego), kiedy Madonna 
otrzymała nowy tron, została też wznowiona pochodząca z XII wieku 
tradycja składania w darze lamp wotywnych, które teraz wypełniają 
całą świątynię. Kiedyś posiadanie własnej lampy zapewniającej stałą 
opiekę Matki Bożej wiązało się z koniecznością składania datków 
na jej utrzymanie. Ofiary z reguły były hojne - nadania ziemskie, 
posiadłości, młyny. Teraz taka forma dewocji jest swoistą promocją 
rzemiosła artystycznego50 oraz okazją zaznaczenia swojej obecności 
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w tym szczególnym miejscu. We wszystkich nawach i kaplicach 
znajdują się one jako znak stałej obecności wiernych w pobliżu pa
tronki. Ponad sto lamp wotywnych reprezentuje parafie, miasta, za
kony, organizacje, gremia zawodowe, diaspory emigracyjne, rodziny 
oraz prywatnych fundatorów. Przed samym wizerunkiem patronki 
Katalonii pali się dziewięć lamp, symbolizujących klasztor i osiem 
diecezji katalońskich. Fundatorzy zwykle organizują pielgrzymkę, 
nierzadko pieszą, aby osobiście złożyć swój dar u stóp Madonny51. 
Gdyby Witkowski jeszcze raz po kolejnych dwudziestu latach wró
cił do Hiszpanii, na pewno nie narzekałby na ciemności panujące 
w bazylice.

51 Por. T. Macià i Bigorra, Les llànties votives de Montserrat, „Serra 
d’Or” 1996, nr 436, s. 47-51.

52 Według innej wersji mieli oni pochodzić z Olesy [przyp. J. Pelczara],

Kiedy Moreneta była w Barcelonie?

O cudownym pochodzeniu figury krążyły legendy, z których naj
ciekawsze pieczołowicie zebrał ksiądz Pelczar. Jedna z nich opisuje 
okoliczności znalezienia figury w Świętej Jaskini (Santa Cova):

Było to w roku 880. Pasterze rycerza Riusech52, pasąc kozy i krowy 
w jarach Montserratu, zobaczyli raz w sobotę nad wieczorem jakieś świat
ła, migocące tuż nad ziemią. To samo powtórzyło się w następną sobotę; 
w trzecią zaś i czwartą usłyszeli nadto przecudną muzykę, i to w miejscu, 
leżącem poniż kaplicy św. Michała. Sprawdził to tydzień później sam 
rycerz Riusech, i bez zwłoki doniósł o tern zjawisku biskupowi z Man- 
resy Gottmarowi, który nakazawszy trzydniowe modły i posty, wybrał 
się sam na zwiady. Owe światła ukazały się znowu - bo była to sobota - 
a za ich śladem odkryto grotę, napełnioną jasnością, i znaleziono w niej 
tę samą statuę, którą przed 162 laty biskup Piotr i Erigoni z Barcelony 
przynieśli. Pełni radości, rzucili się wszyscy na kolana i pozdrowili Kró- 
lowę niebios pieśnią Salve Regina, zlewającą się harmonijnie ze śpie
wem Aniołów. Biskup Gottmar wziął sam posąg Najśw. Panny na ręce, 
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ale nie mógł go dalej zanieść, jak na ono miejsce, gdzie dziś jest krzyż 
zatknięty; za natchnieniem Bożem ślubował zbudować tu kościół, statuę 
zaś umieścił tymczasem w benedyktyńskiej kapliczce pod wezwaniem 
św. Acisclusa, przyczem straż nad nią objął świątobliwy pustelnik, Jan 
Gari (albo Garin) (JP, 72-73).

Druga legenda, którą przytacza ksiądz Pelczar, wyjaśnia, skąd fi
gura się wzięła w Świętej Grocie. Było to tak:

W Barcelonie, w kościele św. Justa i Pastora, czczono od niepamięt
nych czasów drewnianą statuę Najśw. Panny, wyrzeźbioną-jak podanie 
głosi - przez św. Łukasza, a przyniesioną z Jerozolimy przez jednego 
z uczniów apostolskich53, - skąd poszła jej nazwa Jerosolymitana. Kiedy 
Maurowie najechali Hiszpanię, postanowił ówczesny biskup barceloński 
Piotr, wraz z gubernatorem miasta, gotem Erigonim, wywieźć tę statuę 
do gór montserTackich, - i tak rzeczywiście uczynił (22 kwietnia 718). 
Zasięgnąwszy rady pewnego pustelnika, ukryli ją w podziemnej grocie, 
której wejście gęste krzewy zasłaniały. Nikt zresztą o tern nie wiedział, 
bo ci trzej mężowie zabrali z sobą tajemnicę do grobu (JP, 71-72).

53 Według El amigo del viajero en Montserrat, przez samego św. Piotra [przyp. 
J. Pelczara].

54 Nawet w ostatnich latach sanktuarium kilkakrotnie było zagrożone przez 
dwa ogromne pożary, które zniszczyły okoliczne lasy (w latach 1986 i 1994), 
a w roku 2000 sanktuarium zostało odcięte od świata po oberwaniu chmury. 
Woda uszkodziła wtedy drogę dojazdową i część budynków.

Pora na komentarz. Lekka, nieduża figura Madonny kilkakrot
nie była przenoszona. Miała nawet specjalny futerał podróżny. Poza 
uroczystymi, dość rzadkimi okazjami, kiedy opuszczała ołtarz, by 
uświetnić procesję, parę razy wielka historia lub klęski żywiołowe54 
zmuszały jej opiekunów do wyniesienia Madonny ze strefy zagro
żenia. Tak było podczas inwazji wojsk Napoleona. W latach 1811- 
-1812 klasztor został ograbiony, a następnie doszczętnie zrujnowany. 
Moreneta przetrwała dziejowy kataklizm, ukryta w jednej z okolicznych 
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pustelni. Po tych wydarzeniach, w czasie, kiedy podjęto pierwszą 
próbę odbudowania sanktuarium, Czarna Madonna gościła przez 
dwa lata (1822-1824) w Barcelonie - a więc w wieku XIX, a nie, jak 
chciała legenda zacytowana przez księdza Pelczara, w wieku VIII. 
Następną przerwą w historii Montserratu był dziewięcioletni okres 
zawieszenia kultu w latach 1835-1844. W tym czasie skrzynka z cu
downą figurą ukryta była w prywatnym domu.

Po raz kolejny, tym razem już ostatni, historia stanęła na drodze 
Czarnej Madonny w roku 1936. Wojna domowa rozproszyła wspól
notę benedyktyńską, ale figurę udało się ocalić. Natomiast ci zakon
nicy, którzy nie zdążyli w porę opuścić klasztoru, by udać się na emi
grację, stali się ofiarami anarchistów z Federación Anarquista Ibérica. 
Nie byli faszystami. Najstarszy z dwudziestu trzech zamordowanych 
miał 82 lata. Więcej szczęścia niż ludzie miały budynki. Nadzór nad 
klasztorem przejął w czasie wojny kataloński rząd - Generalitat. 
Przez pewien czas mieścił się tam szpital wojenny.

Jednak to historia współczesna, którą zajmiemy się za chwilę. 
Tymczasem wróćmy do sanktuarium, by zastanowić się, wraz z pol
skimi pielgrzymami, których bardzo intrygował ten temat, nad kata- 
lońską religijnością.

Sławni pielgrzymi

Podczas ponadtysiącletniej historii do sanktuarium maryjnego 
wśród anonimowych pątników przybywali również ludzie sławni 
- artyści (jak wiolonczelista Pau Casals), monarchowie (Królowie 
Katoliccy55, Habsburgowie - Karol V i Ferdynand III56), papieże 
(w 1982 roku odwiedził sanktuarium Jan Paweł II) i przyszli święci, 
jak Ignacy Loyola, założyciel Towarzystwa Jezusowego, który mieszkał 

55 W Montserracie został pochowany wnuk króla Ferdynanda, Jan Aragoński.
56 W muzeum Montserratu można podziwiać cenne naczynia liturgiczne, jakie 

ów monarcha złożył jako wotum w podziękowaniu za zwycięstwo odniesione 
nad królem szwedzkim Gustawem Adolfem. Por. B. Dalmau i Ribalta.op. 
cit., s. 42.
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przez dwa lata w pobliskiej Manresie. Teraz możemy do ich grona do
łączyć błogosławionego Józefa Sebastiana Pelczara, który we Wspo
mnieniach wymienił niektórych sławnych poprzedników, ale skupił 
się na tych, których wizyta w Montserracie wiązała się z jakimś pa
miętnym, „cudownym” wydarzeniem. I tak: Ferdynand Katolicki 
z żoną Izabelą tu otrzymał pierwszą wiadomość o odkryciu Ameryki; 
Karol V - o wyborze na cesarza; św. Piotra Nolasco natchnęła myśl 
o założeniu zakonu mercedariuszy (zajmujących się wykupywaniem 
jeńców chrześcijańskich w czasie rekonkwisty), a najsłynniejszy 
z pielgrzymów, Ignacy Loyola:

...takim w modlitwie rozgorzał płomieniem, że miecz rycerski zawiesił 
obok ołtarza, szaty i pieniądze rozdał między ubogich, a sam w lichej 
odzieży udał się do Manresu, aby usługiwać chorym w szpitalu i zatapiać 
się w rozmyślaniu o rzeczach Bożych (JP, 75).

Dodajmy, że po odbyciu duchowych rekolekcji doznał oświecenia, 
którego owocem stały się Ćwiczenia duchowe51. Do tego sławnego pąt
nika tak wzdychał wspinający się pod stromą górę Teodor Tripplin:

57 Miejscowi benedyktyni utrzymywali, że dzieło to powstało pod wpływem 
pracy o podobnym charakterze, Exercitatorio de la vida spiritual, której au
torem był ich opat, García Jiménez de Cisneros.

O don Ignacio, don Ignacio! Nie łatwo ci było zajść na to miejsce, gdzieś 
wymyślił wszechwładztwo zakonne, to przyznać należy, zwłaszcza na 
twej nodze postrzelonej pod Pampeluną! (TT, 202).

Ksiądz Pelczar wspomina o pamiątkowych tablicach, poświę
conych obu świętym (JP, 75-76) i reprodukuje dokładnie ich treść. 
Pamiętał też o szpadzie św. Ignacego, której nie mógł zobaczyć 
z przyczyn obiektywnych:

Następnie zwiedziliśmy zakrystyę, gdzie jest ołtarz gotycki, wyrzeźbio
ny w r. 1868 przez mistrzów barcelońskich Cerda i Mauricio Rovira, 
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marmurowe lavatorio, bronzowe kandelabry i piękne skrzynie na szaty 
kościelne; w jednej z nich przechowywano do r. 1811 szpadą św. Igna
cego (JP, 79).

Napotkanych w Montserracie pątników Polacy porównywali ze 
swoimi rodakami z Częstochowy, przyjmując ich zachowanie za 
normę pobożności, od której pielgrzmi z Montserratu ich zdaniem 
odstawali na niekorzyść. Tylko Wielowieyski dostrzegł między nimi 
podobieństwo:

Na pozór wygląda to inaczej niż wokół Jasnej Góry. Większość turystów 
jest zmotoryzowana, ma do dyspozycji parkingi i wielkie nowoczesne 
self-service’y, ale w rzeczywistości przychodzi do Matki Bożej z takimi 
samymi problemami jak u nas. Ludzie stają w kolejkach do konfesjona
łów, młode pary pragną tu brać ślub, wielu chroni się w „mimo wszyst
ko” zaciszne ustronia domów rekolekcyjnych (AW, 2).

W oczach pozostałych autorów miejscowi pielgrzymi nie wypadli 
korzystnie. Ich spontaniczność przeszkadzała nie tylko księdzu Pel
czarowi, ale również profesorowi Witkowskiemu, którego tak zaab
sorbowało opisywanie niestosownego zachowania wiernych, że nie 
wspomniał nawet o wizerunku Madonny:

Myślałby kto, że w tym wiekami uświęconym miejscu ujrzy się przeję
cie, a przynajmniej skupienie na twarzy pielgrzymów, jak to się widzi 
u nas w Częstochowie. Gdzie tam! Ani śladu. Jedni wprawdzie śpiewa
ją, ale drudzy rozmawiają głośno, wykrzykują, słowem - zachowują się 
jak tłum jarmarczny. Mam doskonałą sposobność studiowania poboż
ności hiszpańskiej. Jest ona czysto zewnętrzna, pogańska, zupełnie jak 
i włoska, ale chyba od włoskiej jeszcze więcej zewnętrzna. Do duszy nie 
dociera całkiem (SW, 30).
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Tradycje muzyczne

Oceniając negatywnie katalońską pobożność, ksiądz Pelczar skry
tykował również miejscowe obrzędy religijne:

Wieczorem zebrali się pielgrzymi w kościele na całogodzinną serenadę, 
jaką codziennie chór chłopców pod sterem zakonnika urządza na cześć 
Najświętszej Panny. Jest to rodzaj różańca benedyktyńskiego, przeplata
nego to modlitwą, to śpiewem i muzyką, a kończącego się pieśnią: Salve 
Regina. Głosy były czyste i dobrze wyrobione, śpiew melodyjny, acz może 
zanadto przypominający operę; toteż Hiszpanie słuchali go jakby jakiego 
koncertu, siedząc na krzesłach z założonemi rękami. Słowem, na Jasnogó- 
rze hiszpańskiej nie widziałem tej żarliwości, z jaką modli się lud polski, 
albo jaką podziwiałem w Lourdes u Francuzów klasy wyższej (JP, 81).

Ten „chór chłopców” to tzw. Escolania, schola, utrzymywana przy 
klasztorze od niepamiętnych czasów - pierwsza pisemna wzmianka 
o stałym przyklasztornym chłopięcym zespole pochodzi z roku 1307. 
Z czasem chór przekształcił się w szkołę muzyczną, której najwięk
szy rozkwit przypada na XVII i XVIII wiek. Hirschberg miał inne 
upodobania muzyczne niż Pelczar i nie przeszkadzał mu koncertowy 
charakter śpiewu małych chórzystów ze „słynnej na całą Hiszpanię 
szkoły muzyki”:

Uczniowie jej nie tylko biorą udział w wielkich uroczystościach kościel
nych, ale nadto zwykle śpiewają podczas nieszporów w kościele opa
ctwa. Codziennie też z wielką przyjemnością przysłuchiwałem się ich 
śpiewom. Wykonywali albo utwory znakomitych mistrzów współczes
nych, albo też starodawne pieśni kościelne, pochodzące prawdopodob
nie z pierwszych wieków chrześcijaństwa, które uderzały dziwną siłą 
i prostotą (AH, 48-49).

Obecnie w skład scholi wchodzi pięćdziesięciu pueri cantores 
w wieku od dziesięciu do czternastu lat, którzy mieszkają w interna
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cie i uczą się w prowadzonej przez zakonników szkole. Escolania jest 
nie tylko klasztornym chórem, ale także zespołem muzyki dawnej, 
który koncertuje w kraju i za granicą oraz nagrywa płyty, rozsławia
jąc na cały świat miejscową tradycję religijną i muzyczną.

Do tej tradycji należą przede wszystkim utwory, które znalazły się 
w tzw. Llibre Vermeil. Ten kodeks spisywany od końca XIV do po
czątków XVI wieku jest prawdziwym rarytasem bibliofilskim klasz
toru. Na stu pięćdziesięciu kartach zawiera opis cudów Czarnej Ma
donny, wzory kazań wygłaszanych do pielgrzymów, krótki wykład 
chrześcijańskiej doktryny, formuły spowiedzi, przywileje, jakimi cie
szyła się wspólnota benedyktyńska, informacje o tej wspólnocie, roz
prawy teologiczne, modlitwy, litanie maryjne, informacje encyklope
dyczne, wyrażające całą ówczesną wiedzę historyczną, geograficzną 
(z mapą świata i opisem świątyń rzymskich), astronomiczną (mapy 
sfer niebieskich) i przyrodniczą (np. opisy patologii ludzkich), z do
kładnymi ilustracjami. Przede wszystkim jednak kodeks zawiera teks
ty (w języku łacińskim, katalońskim i prowansalskim) i zapis nutowy 
dziesięciu pieśni pielgrzymich, do śpiewania i do tańczenia58, wraz 
ze wskazówkami co do ich wykonania instrumentalnego i rodzaju 
tańca. Kodeks ten szczęśliwie uniknął zniszczenia podczas inwazji 
napoleońskiej, ponieważ wypożyczono go w tym czasie markizowi 
z León59.

SB M.C. Gómez i Muntanć, El Llibre Vermeil de Montserrat. Cantos y dan
zas, Barcelona 1990. Dziesięć utworów muzycznych zawartych w tym ko
deksie (O virgo splendens, Stella splendens, Laudemus virginem, Splendens 
ceptigera, Los set gotxs recomptarem, Cuncti simus, Polorum regina, Ma
riam matrem, Inperayritz i Ad mortem festinamus) wielokrotnie nagrywały 
zespoły muzyki dawnej (Hcspćrion XX, 1994; Alla Francesca, 1995; Micro- 
logus, 2002), a nawet muzyki popularnej, w nowoczesnej aranżacji (Eléctrica 
Dharma, 2002).

59 Por. A. M. Albareda, op. cit., s. 236.

Pobieżna choćby wiedza o tym dziele powstrzymałaby zapewne 
księdza Pelczara przed krytykowaniem ludycznego nastawienia mło
dych pielgrzymów, szukających okazji do zabawy, których spotkał 
przed sanktuarium. Ich zachowanie mieściło się w standardach ludo
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wej pobożności, jakie obowiązywały w tym miejscu w czasach jego 
największej świetności:

W powrocie do gospody spotykaliśmy liczne gromadki pielgrzymów, 
ciągnących tu na święto Narodzenia N. Panny Maryi, i witających nas 
uprzejmie: Buenos dias, bo arcychrześcijańskiego pozdrowienia: „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”, nie znają Hiszpanie. Była między 
nimi i młodzież z sąsiednich miast, żądna raczej zabaw i wycieczek, niż 
modlitwy i odpustu; toż nieraz po drogach rozlegały się śmiechy lub we
sołe piosenki. Raz nawet jakaś czamobrewa chciała się popisać naro
dową cachuchą, ale jedno słowo: Ave Maria, wymówione przeze mnie 
półgłosem, kiedy tę grupę mijałem, przypomniało jej, że tu nie miejsce 
dla tańców (JP, 80-81).

Wnioskując na podstawie tradycyjnych obyczajów chłopięcej 
scholi z Montserratu, możemy założyć, że ten „koncert”, o którym 
ksiądz Pelczar wspominał w poprzednim cytacie, to były nieszpo
ry. Poza niedzielną sumą i nieszporami w dni świąteczne, Escolania 
śpiewa hymn Salve Regina również w dni powszednie, w południe 
i wieczorem. W roku 1881 do jej stałego repertuaru wszedł kataloński 
hymn na cześć patronki. Jeśli ksiądz Pelczar uczestniczyłby w nie
dzielnej mszy konwentualnej, miałby okazję usłyszeć słynny Virolai, 
pieśń, której słowa napisał kataloński poeta Jacint Verdaguer z okazji 
milenijnego jubileuszu, o którym on sam mimochodem wspomina 
w swojej relacji, nie podejmując jednak przy tej okazji tematu kata- 
lońskiego patriotyzmu.

Święta góra

Tymczasem warto przypomnieć, że z okazji tysiąclecia cudow
nego znalezienia figury La Marę de Déu de Montserrat w kwietniu 
1880 roku na świętą górę udało się dwadzieścia tysięcy pielgrzymów, 
odpowiadając na wezwanie kapłana z Vic, który wcześniej skierował 
apel do wiernych, przypominając im, że „Montserrat jest odwiecz
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nym pomnikiem katalońskiej ojczyzny”60. Wtedy też został ogło
szony konkurs poetycki na utwór, który mógłby stać się wizytówką 
Montserratu, łączący wątki patriotyczne z religijnymi.

60 „Montserrat és lo monument etem de la patria catalana”. Wypowiedział te słowa 
Jaume Collell. Cytuję za: J. Se sé, La llum de Montserrat, „El Temps” 1999, 
nr 793, s. 16.

61 Renaixenęa („odrodzenie”), kataloński ruch literacki i patriotyczny, którego 
rozkwit przypadł na drugą połowę XIX wieku; dążył do odrodzenia literatu
ry narodowej w nawiązaniu do tradycji ludowych, legendarnych i historycz
nych, oznaczał powrót do języka katalońskiego po okresie dominacji języka 
hiszpańskiego i centralizacji w kulturze.

Wynikało to z faktu, że od drugiej połowy XIX wieku Montser
rat był nie tylko miejscem świętym Katalończyków, lecz także ostoją 
ich lokalnego patriotyzmu. Pisarze tworzący w okresie Renaixenęy61, 
katalońskiego odrodzenia narodowego, tu zlokalizowali symbolicz
ne centrum „świętej miłości kochanej ojczyzny”. Taka jest geneza 
patriotycznych motywów w wierszu Virolai Jacinta Verdaguera, któ
ry wygrał ogłoszony w 1880 roku konkurs na „wieniec poetycki” 
(corona poética) dla Madonny. Muzykę do tego tekstu, opartą na 
motywach ludowych, skomponował Josep Rodoreda. Pieśń Virolai, 
uznawana od tej pory za kataloński hymn religijny, po raz pierwszy 
została wykonana 11 września 1881 roku, kiedy biskup Urquinao- 
na publicznie ogłosił dwie decyzje papieża Leona XIII o doniosłym 
znaczeniu dla Montserratu - nadawał kościołowi rangę bazyliki, 
a Czarnej Madonnie - miano patronki Katalonii. Ksiądz Pelczar rnu
siał słyszeć Virolai, ale żeby docenić znaczenie, jakie ten utwór ma 
dla Katalończyków, trzeba rozumieć jego treść, która w dosłownym 
tłumaczeniu (oryginalny tekst przytaczam na końcu rozdziału) przed
stawia się następująco:

Kwietniowa różo. Czarnulko z gór, gwiazdo nad Montserratem, oświeć 
katalońską ziemię i zaprowadź nas do nieba.
Otocz nas swoim błękitnym płaszczem, o Królowo Niebios, zaniesio
na przez Serafiny do pałacu wyciętego w skałach złotymi piłami przez 
anioły.
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Wschodząca jutrzenko w koronie gwiazd, Miasto Boże, o którym śnił 
Dawid, księżyc masz za podnóżek, a promienie słoneczne są twoją 
szatą.
Odwieczna Księżno Katalończyków i Gwiazdo Orientu Hiszpanów, bądź 
filarem twierdzy dobra i zbawczym portem grzeszników.
Bądź pociechą dla oczu stęsknionych za widokiem szczytów Montserra
tu na ziemi ojczystej, wysłuchaj głosu przyzywających Cię na ziemi i na 
morzu i przywróć Bogu serca, które się od Niego odwróciły.
Czuwaj z nieba nad mistycznym źródłem wody życia, by kraina, w któ
rej sercu ono bije, kwitła dobrem i cnotą, przemieniając się za Twoim 
pośrednictwem w raj.
Udziel swojego aromatu mojej modlitwie, o niebiańska Różo w otocze
niu Serafinów, o szczęście oczu, które Cię oglądają i serca, które otwiera 
się na Twoje światło.
Świętym owocem miłości, jakiego nam udzielasz, o korono wdzięcznego 

cedru Libanu, o drzewo kadzidlane, o palmo Syjonu, jest Jezus Chrystus, 
odkupiciel świata.
O Ty, od której imienia rozpoczęła się nasza historia, spraw, by te ska
ły pokryte rozmarynem stały się dla nas wszystkich drogą do chwały, 
a Montserrat niech będzie naszą górą Synaj.

Od czasu milenium Montserrat pełni rolę „świętej góry” Kataloń
czyków, zastępując owiany legendą szczyt położony w Pirenejach 
- górę Canigó (2784 m n.p.m.), o której Tripplin powiedział, używa
jąc francuskiej formy jej nazwy, że „na olbrzymim Canigou opiera się 
kopuła nieba jak na Atlasie” (TT, 209). W poemacie epickim Canigó 
(1886) autor wspomnianej wyżej pieśni, ksiądz Verdaguer, opisał le
gendarną historię klasztoru pod wezwaniem świętego Marcina, poło
żonego na zboczach tej mitycznej góry, a ufundowanego, podobnie 
jak Montserrat, z inicjatywy opata Oliby przez hrabiego Wifrida.

Benedyktyński klasztor pod wezwaniem świętego Marcina poło
żony jest po francuskiej stronie góry Canigó, a po stronie hiszpańskiej 
(katalońskiej) znajduje się klasztor pod wezwaniem świętego Micha
ła, Sant Miquel de Cuxa. Tak się składa, że w tym właśnie klasztorze 
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był kiedyś opat, który nazywał się Garyn, podobnie jak legendarny 
pustelnik z Montserratu, a wsławił się ów historyczny Garyn zaini
cjowaniem reformy kluniackiej na terenie hrabstw katalońskich62. 
Verdaguer w swoim poemacie wyobraża sobie dialog, jaki prowadzą 
dzwonnice położonych po przeciwnych stronach granicy klasztorów; 
opisuje też górski pejzaż widziany z lotu ptaka, wykorzystując jako 
pretekst do wprowadzenia obrazu dzikiej przyrody legendę o podnieb
nej przejażdżce ponad szczytami Pirenejów, jaką młody rycerz Gentil 
odbył w zaczarowanej karocy czarodziejki Flordeneu, która uwiodła 
go przyjmując postać jego ukochanej pasterki Gryzeldy i sprawiła, że 
zapomniał o swoich obowiązkach, za co zapłacił własnym życiem. 
Według tej legendy klasztor Sant Miquel de Cuxa zbudowany został 
tam, gdzie spoczęło ciało niesubordynowanego rycerza strąconego 
z góry przez rozgniewanego wuja Wifrida, który nie mógł liczyć na 
jego pomoc, kiedy został zaatakowany przez Saracenów.

62 Por. A. S e 11 a, Cronología de l 'Església ais Paisos Catalans, „El Temps” 1999, 
30 III, s. 42-46.

Legendarna aura otacza nie tylko dzieje pierwszych benedyktyń
skich klasztorów w Pirenejach. Magiczną siłę przypisywano również 
samej górze Canigó. Niektóre legendy umieszczały na niej Pałac 
Trzynastu Wiatrów. W jeszcze innej wersji Canigó była pierwszym 
szczytem, jaki się wyłonił z wód potopu i na nim ukryta została Arka 
Noego, a konstelacja Oriona miała wskazywać to miejsce. Ważna 
rola, jaką góra Canigó odegrała w dziejach rekonkwisty, nawet bez 
legendarnej otoczki jest wystarczającą rekomendacją do pełnienia 
symbolicznej funkcji w zbiorowej wyobraźni Katalończyków, ale 
ze względów praktycznych o wiele lepiej sprawdza się w roli świę
tej góry Monsterrat, położony w pobliżu Barcelony, tym bardziej 
że Canigó (Canigou) znajduje się po francuskiej stronie Pirenejów. 
Poza doraźnymi uroczystościami, jak podtrzymywanie ustanowionej 
w 1955 roku tradycji zapalania na Canigó świętojańskich ognisk na 
znak pokoju i solidarności Katalończyków po obu stronach Pirene
jów, opiewana przez Verdaguera góra nic jest na co dzień scenerią 
zgromadzeń patriotycznych.



62 Drogi i rozdroża kultury katalońskiej

Polsko-katalońskie spotkania na szczycie Montserratu

Jak już widzieliśmy, zarówno Witkowski, jak i Pelczar porów
nywali Montserrat z Częstochową, polskim sanktuarium Czarnej 
Madonny. Ta paralela jest dość oczywista i nie wymaga znajomo
ści miejscowych realiów, aspiracji i bolączek. Natomiast ciekawsze 
jest inne pytanie: czy polscy pielgrzymi zdawali sobie sprawę, jakie 
znaczenie miało sanktuarium dla Katalończyków? Czy rozmawiali 
z miejscowymi pielgrzymami, których protekcjonalnie krytykowali 
za niezgodną z polskimi standardami ludyczną pobożność?

Pobyt profesora Witkowskiego na świętej górze był bardzo krótki, 
raczej nieudany, a jeśli nawet z kimś wtedy rozmawiał, to nie uznał za 
konieczne wspomnieć o tym w swojej relacji. Hirschberg zaprzyjaź
nił się w Montserracie z intendentem, zasymilowanym Francuzem, 
który mu opowiedział ze szczegółami własną, romansową historię.

Tripplin rnusiał być z poznanymi w Montserracie mnichami 
w świetnej komitywie, ale nie wypytywał o ich uczucia narodowe. 
Reprezentowali w jego oczach dzielnych obrońców lokalnej Somo- 
sierry. Katalończyków nie darzył sympatią. Uważał, że to pseudo- 
-Hiszpanie (TT, 212), którzy nie chcą mówić po kastylijsku, a ich 
stolica, Barcelona, to „pyszny gród zamieszkały przez ludzi, których 
chciwość pieniędzy ogołociła z wielkiej części uczuć szlachetnych” 
(TT, 212). Z takim nastawieniem nie odkryłby katalońskiej specyfiki 
Montserratu, nawet gdyby cokolwiek ją potwierdzało w okresie inter- 
regnum, na który przypadła jego podróż.

Z kolei o księdzu Pelczarze wiemy, że przygotował się do wizyty 
w sanktuarium zapoznając się z literaturą historyczną, religijną i tury
styczną, ale zapewne nie był w niej poruszany problem kataloński. Na
leży jednak odnotować, że ksiądz Pelczar miał świadomość odrębności 
języków hiszpańskiego i katalońskiego, skoro niektóre nazwy podaję 
w obu wersjach językowych (Gari - Garin, Santa Maria la mas alta 
- Marę de Deu mes alta). Raz też nazwał Czarną Madonnę „perłą Ka
talonii” (JP, 75). Wiemy, że odprawił mszę w bazylice, nie wspomina 
jednak, czy i o czym rozmawiał z miejscowymi zakonnikami. Szkoda,
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bo, jako przedstawiciel innego narodu pozbawionego własnej państwo
wości, być może wczułby się w sytuację Katalończyków:

Nazajutrz odprawiliśmy u Jej stóp Mszę św., a zbyteczna dodawać, że 
pamiętaliśmy nie tylko o sobie i swoich, ale i o tym narodzie, który po 
stracie korony i swobody nie przestaje nazywać Najśw. Panny swo
ją Królową, w Jej opiece i w miłosierdziu Bożem pokładając nadzieję 
szczęśliwszej doli (JP, 78).

Inaczej się przedstawia wyprawa Anonima, który w Montserracie 
poczuł się jak u siebie w domu, spoufalając się z gościnnymi brać
mi. Jednak to oni go pytali o Polskę, podczas gdy jego interesował 
głównie stan majątkowy klasztoru. Z poniższego cytatu wynika, że 
anonimowy pielgrzym rnusiał być wtedy młodym, niefrasobliwym 
człowiekiem, skoro wzbudził ojcowskie odruchy u gospodarzy:

Był tam za mnie najpierwszy od klasztora stary barzo i urodziwy ka
płan, siwy, jak jabłoń, który poznawszy mię, żem nie Hiszpan, pytał, 
com zacz, i zaraz szedł ad geographicam tabulam universalem [do mapy 
geograficznej całej Europy]; gdy zobaczył, jako daleko od Monserratu, 
zląkszy się, spytał mię, jeśli mam jeszcze rodzice żywe i jeślim cum li
centia [za przyzwoleniem] ich tu zaszedł, potym z płaczem włożywszy 
na mię ręce swe, błogosławił mi, za co niech będzie Pan Bóg pochwalon. 
Wierzę, że i tego modlitwa przed Majestatem Pańskim niepomału ważna 
była (A, 74).

Hirschberg potrafił spojrzeć na Montserrat jako na symbol walki 
o niepodległość, jednak nie Katalończyków, a ogólnie Hiszpanów:

Od tej chwili [1840] na nowo rozpoczęły się pielgrzymki pobożnych 
w góry Montserratu. Mają one obecnie tym więcej uroku dla Hiszpanów, 
że oprócz otaczającej je aureoli świętości, łączą się z nimi wspomnie
nia ostatniej, a tak pełnej bohaterskich epizodów walki o niepodległość 
(AH, 42).
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Najciekawsza pod względem kontaktów jest wizyta ostatniego 
z pielgrzymów, działacza katolickiego Andrzeja Wielowieyskiego, 
który w Montserracie był gościem samego opata („O tym właśnie 
dylemacie ekstremów mówiliśmy z opatem Montserrat ojcem Kasja- 
nem Justem” - AW, 2). Powołując się na jego słowa, Wielowieyski 
relacjonuje najnowsze, powojenne dzieje klasztoru, już w kontekście 
walki o autonomię Katalonii:

Klasztor ocalał w czasie wojny chroniony przez władze katalońskie, ale 
w pewnym momencie mnisi musieli go opuścić. Wielu z nich zginęło. 
Zwycięstwo Franco było zwycięstwem Kościoła. Tryumf powrotu trwał 
jednak krótko. Już w latach czterdziestych zakonna wspólnota Montserra
tu świadomie podjęła zadanie chronienia i rozwijania narodowej kultury 
przeciw uciskowi władz frankistowskich. Jednakże pod koniec lat sześć
dziesiątych wybuchł konflikt. Najbardziej radykalne gmpy w klasztorze 
dążyły do pełnego zaangażowania społeczno-politycznego, konserwa
tywna większość żądała ograniczenia się do zwykłej służby Bożej. Gro
ziła sytuacja, w której grupa radykalna mogła w ogóle odejść z Kościoła. 
Opatowi Kasjanowi udało się, w dużym stopniu, konflikt rozwiązać. Ra
dykalna mniejszość utworzyła mniejszy dom w Pirenejach francuskich, 
pozostając w łączności i zależności od domu macierzystego. Wspólnota 
nie zrezygnowała z żadnego ze swych istotnych celów i zadań. Pozostaje 
nadal ośrodkiem myśli teologicznej, spotkań formacyjnych (wielki dom 
rekolekcyjny) i inicjatyw społecznych, nie rezygnując w niczym z roli 
wielkiego ośrodka kultu ludowego (AW, 2).

Istotna jest nic tylko opowieść o współczesnych perypetiach bene
dyktyńskiej wspólnoty, ale również kontekst, w jakim się ona pojawia 
- Wielowieyski poświęcił cały artykuł Odkrycie Katalonii na wyjaś
nienie niepodległościowych aspiracji Katalończyków w świetle ich 
historii i kultury.
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Pielgrzymki patriotyczne

Od początku XX wieku polityka coraz agresywniej ingerowa
ła w życie za klauzurą. Właściwie już w XIX wieku, kiedy biskup 
Vic, Josep Torras i Bages, autor dzieła La tradició catalana (1892) 
oświadczył, że „Katalonia będzie chrześcijańska albo nie będzie jej 
wcale”63, usankcjonowana została aktywna rola Kościoła w kształto
waniu narodowej świadomości, a benedyktyni z Montserratu podjęli 
wyzwanie. Nie było już odwrotu od polityki. W okresie nowecen- 
tyzmu64, w którym religia odgrywała o wiele skromniejszą rolę niż 
w epoce poprzedniej, klasztor nadal pełnił rolę bastionu katalońsko- 
ści i centrum kultury narodowej, jako „ognisko kultury” (fogar de 
cultura). Ówczesny opat, Antoni M. Marcet (1912-1946) i pierwszy 
prezydent katalońskiego samorządu (tzw. Mancomunitat), Enric Prat 
de la Riba, utrzymywali z sobą serdeczne stosunki, kontynuowane 
z powodzeniem po zmianie na tym stanowisku, kiedy prezydentem 
Mancomunitat został architekt Josep Puig i Cadafalch, który zresztą 
współpracował przy rozbudowie bazyliki.

63 „Catalunya sera cristiana o no sera” - te słowa przypisywane są biskupowi Tor
resowi. Wprawdzie nie zostały nigdzie udokumentowane na piśmie, ale są au
tentyczne w tym sensie, że w sposób lapidarny wyrażają poglądy autora.

M Nowecentyzm (noucentisme), czyli „pokolenie XX wieku”, przypada 
w Katalonii na lata 1906-1923. W opozycji do modernizmu ruch ten propago
wał ideał nowoczesnej cywilizacji, wzorowanej na doskonałej harmonii hel
leńskiej. Teoretykiem ruchu był pisarz i filozof Eugeni d’Ors. Przedstawiciele 
tego kierunku podkreślali prymat wartości intelektualnych i konieczność za
angażowania artystów w życie społeczne.

Dyktatura Miguela Primo de Rivery ograniczyła patriotyczną 
działalność klasztoru. Wprawdzie jego opat zgodził się przewodni
czyć katalońskiemu konkursowi poetyckiemu Joes Florals zorgani
zowanemu w Tuluzie (1924), stolicy Langwedocji, ale nie podejmo
wał w tym czasie aktywnych działań we własnym kraju w obronie 
rodzimego języka. Mimo tego król Alfons XIII oskarżył benedyk
tynów z Montserratu przed papieżem Piusem IX o szerzenie sepa
ratyzmu, domagając się usunięcia niesubordynowanych mnichów.
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Z sanktuarium musiaty wtedy zniknąć napisy w języku katalońskim 
oraz barwy narodowe (cztery czerwone pasy na żółtym tle), którymi 
przyjęło się ozdabiać dewocjonalia. Kiedy podczas drugiej wystawy 
powszechnej w Barcelonie w 1929 roku para królewska odwiedzi
ła klasztor w towarzystwie generała Primo de Rivery, Alfons XIII 
skorzystał z okazji, żeby upomnieć zakonników. Zwracając się do 
opata, powiedział:

...muszę prosić waszą wielebność, by w praktykach religijnych opata 
i jego braci zawsze było miejsce na modlitwę za Hiszpanię i jej króla, 
w której połączy nas w jedno miłość do naszej religii i naszej ojczyzny65.

65 „...una petición tengo que hacerle, señor abad, y es que en sus oraciones y en 
las de los que le rodean haya siempre una especial por España y por su rey. Así 
estaremos todos unidos en el amor a nuestra Religión y a nuestra Patria”. Por. 
J. Sesé, op. cit., s. 17.

Okres republikański w Katalonii, pomimo rządów lewicy, nie był 
dla Montserratu niepomyślny. Francesc Macià, prezydent kataloń- 
skiego rządu, Generalitat, wielokrotnie odwiedzał sanktuarium w to
warzystwie oficjalnych gości. Opat klasztoru poczuł się zaniepokojo
ny dopiero przewrotem w roku 1934 i z ulgą przyjął sukces generała 
Bateta, który uśmierzył rebelię separatystyczną w Katalonii.

Wspominaliśmy już o tragicznie zakończonej wojennej historii 
benedyktyńskiej wspólnoty. Opat Antoni M. Marcet powrócił z wy
gnania w roku 1939. Zaakceptował nową sytuację i przyjął warun
ki ustanowione przez zwycięzców. Język kataloński rnusiał zniknąć 
z sanktuarium, zarówno z liturgii, jak i z praktyki duszpasterskiej. 
W 1941 roku władze narzuciły staremu opatowi pomocnika, byłe
go kapelana wojskowego, który miał zająć jego miejsce. Aureli 
M. Escarre (1941-1966) nie spełnił jednak nadziei, jakie pokładała 
w nim władza. Przede wszystkim był on rzecznikiem pojednania na
rodowego, ponad podziałami na zwyciężonych i zwycięzców.

Taka właśnie idea przyświecała zorganizowanej pod jego patro
natem 27 kwietnia 1947 roku intronizacji Królowej Katalończyków.
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Zbieranie ofiar na nowy tron Czarnej Madonny stało się okazją do 
zjednoczenia ludzi różnych orientacji politycznych wokół tej ini
cjatywy. Uroczystość zgromadziła siedemdziesiąt pięć tysięcy piel
grzymów, wśród których był nuncjusz papieski, hiszpański minister 
spraw zagranicznych i przedstawiciel rządu baskijskiego na emigra
cji, Juan Ajuriaguerra. Ustalono, że poza jedną oficjalną flagą pań
stwową (konieczną ze względu na obecność oficjalnych gości) nie 
będzie żadnych symboli politycznych. By uniknąć obecności żan
darmerii (guardia civil) w sanktuarium, opat zobowiązał się, że we 
własnym zakresie zadba o spokojny przebieg uroczystości religijnej. 
Jednak nie obyło się bez skandalu. W kulminacyjnym momencie na 
szczycie góry nazywanej Czapką Frygijską (Gorra Frigia) pojawiła 
się flaga katalońska, której przez cały dzień żandarmom nie udało 
się usunąć. Zdymisjonowany został gubernator Barcelony, Bartolome 
Barba Hernandez. Ukarano też przewodniczącego komitetu organiza
cyjnego - był nim działacz Katalońskiego Frontu Uniwersyteckiego 
(Front Universitari de Cataluyna), Josep Benet i Morell, który później 
został dyrektorem Muzeum Historii Katalonii.

Opat Escarre powoli, ale konsekwentnie przechodził do opozycji. 
Udzielał schronienia emigrantom, wspierał działalność katalońskich 
organizacji katolickich, sprzyjał inicjatywom patriotycznym, jak zło
żenie Wieńca Literackiego przez liczną grupę pisarzy katalońskich 
w 1956 roku, a przede wszystkim protestował przeciw sądom wojen
nym, przeciw aresztowaniom i prześladowaniom działaczy opozycji, 
jak na przykład w 1960 roku, kiedy został zatrzymany Jordi Pujol, 
przyszły prezydent Generalität.

Dziesiątego listopada 1963 roku w paryskim dzienniku „Le Mon
de” (później również w prasie włoskiej, w „Avanti” i „L’Unitä”) 
opublikowany został obszerny wywiad, jakiego udzielił opat Escar
re, który zdecydował się publicznie napiętnować reżim, demaskując 
jego mechanizmy:

Mamy za sobą nie 25 lat pokoju, ale 25 lat zwycięstwa. Zwycięzcy, do 
których trzeba zaliczyć również i Kościół, nie zrobili nic, żeby przezwy
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ciężyć podziały na triumfatorów i pokonanych. To jest największa klęska 
ustroju, który uważa się za chrześcijański, a jest zaprzeczeniem podsta
wowych idei chrześcijaństwa66.

66 Ibidem, s. 19.

Z artykułu wynikało jednoznacznie, że Escarrć domagał się prawa 
całego narodu do demokracji i prawa Katalończyków do odrębności 
narodowej. Wypowiedź opala miała zakres ograniczony, prywatny, 
ale można ją było odczytać jako próbę zdystansowania się jednego 
z ośrodków Kościoła od oficjalnej linii politycznej hiszpańskiego re
żimu. Escarrć został zmuszony do opuszczenia Hiszpanii.

Jego następca, Cassia M. Just (1966-1989) - ten właśnie, którego 
poznał Wielowieyski - nie okazał większej pokory. On również skła
dał oświadczenia w zagranicznych mediach i krytykował represyjną 
politykę frankizmu oraz niewłaściwe stanowisko Kościoła. Demon
stracyjnie unikał podejmowania generała Franco, często odwiedza
jącego klasztor, pod pretekstem pilnych wyjazdów przypadających 
dokładnie w trakcie wizyty głowy państwa.

Największym wydarzeniem za jego czasów stała się manifestacja 
trzystu intelektualistów (byli wśród nich m.in. artyści Joan Miro i An
toni Tapies), którzy w grudniu 1970 roku zamknęli się w klasztorze 
w Montserracie, aby w ten sposób wyrazić swój protest przeciwko 
sześciu wyrokom śmierci, jakie zapadły w Burgos w procesie szesna
stu członków baskijskiej organizacji ETA. Domagali się przestrzegania 
w Hiszpanii praw człowieka. Dzięki interwencji opata protestujący mo
gli opuścić klasztor, nic narażając się na szykany żandarmerii, która ogra
niczyła się do spisania wszystkich uczestników i eskortowania ich do 
Barcelony. W manifeście wydanym przez protestujących i opublikowa
nym poza granicami Hiszpanii pojawiło się m.in. żądanie ustanowienia 
państwa, w którym będą przestrzegane swobody demokratyczne oraz 
prawa wszystkich narodów wchodzących w skład państwa hiszpań
skiego, w tym również prawo do stanowienia o własnej tożsamości.

Dopiero po II wojnie światowej podróżujący do Montserratu 
światli Polacy, tacy jak senator Wielowieyski, zaczęli zauważać, że 
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to wielkie maryjne sanktuarium może być postrzegane nie tylko jako 
„serce katalońskiei religijności” (AW, 2. Podkreślenie moje - AS), ale 
również katalońskiej tożsamości kulturowej. Dlatego zakończymy ten 
tekst67 nie ulubionym utworem polskich pielgrzymów, łacińską pieś
nią Salve Regina, ale hymnem maryjnym Verdaguera w ojczystym 
języku Katalończyków, dedykując go coraz liczniejszym w naszym 
kraju miłośnikom tego pięknego języka.

67 Poza wymienionymi w przypisach w tekście wykorzystane zostały nastę
pujące źródła: J. J. Iscrn, Les revistes literàries, „Catalonia” 1990, nr 20, 
s. 6-7; J.-M. Puigjancr, Montserrat i Sant Jonii: realital i llegendes d'un po
blé, „Catalonia” 1991, nr 26, s. 17-18; M. Reixach, Elpatrimonifestiu català, 
„Catalônia” 1990, nr 20, s. 8-11; J. Soler i Amigó, L'univers mitic deis cata
ta ns,„Catalonia” 1991, nr 26,s. 10-16; J. M.Totosaus.A/on/serra/,„Catalônia” 
1987, nr 2, s. 36-37; A. Vil ado t, Un recorregut original, „Catalônia” 1987, 
nr 4, s. 24-25 oraz niepublikowana praca magisterska M. Sobkowiak, Les 
Testes del foc a la Catalunya d’avui, Wrocław 1998. Godne polecenia są również 
następujące monografie: J. C. Laplana, Montserrat. Mil anys d'art i historia, 
Manresa 2001; idem, Les col lections de pintura de ¡'Abadía de Montserrat, 
Barcelona 1999; Montserrat. Guia Oficial, red. J. Molas, Barcelona 2001, 
a także witryna internetowa www.montserratvisita.com.

Jacint Verdaguer

Virolai

Rosa d’abril, Morena de la serra,
de Montserrat Estel,
illumineu la catalana terra, 
guieu-nos cap al cel.

Amb serra d’or els angelets serraren 
eixos turons per fer-vos un palau; 
Reina del Cel que els Serafins baixaren, 
deu-nos abric dins vostre mantell blau.

http://www.montserratvisita.com
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Alba naixent ¿’estrelles coronada, 
Ciutat de Déu que somnià David, 
a vostres peus la lluna s’és posada, 
el sol sos raigs us dona per vestit.

Dels catalans sempre sereu Princesa, 
dels espanyols l’estrella d’Orient, 
sigueu pels bons pilar de fortalesa, 
pels pecadors el port de salvament.

Doneu consol a qui la patria enyora 
sens veure mai els cims de Montserrat;
en terra i mar oïu a qui us implora, 
tomeu a Déu els cors que 1’han deixat.

Mística Font de l’aigua de la vida, 
rageu del Cel al cor de mon pais, 
dons i virtuts deixeu-li per florida; 
feu-ne, si us plau, el vostre paradis.

Ditxosos ulls, Maria, els que us vegen, 
ditxós el cor que s’obre a vostra Hum;
Rosa del Cel que els Serafins voltegen, 
a ma oració doneu vostre perfum.

Cedre gentil del Líbano corona, 
Arbre d’encens, Palmera de Sion, 
el fruit sagrat que vostre amor ens dona, 
és Jesucrist, el Redemptor del món.

Amb vostre nom comença nostra historia, 
i és Montserrat el nostre Sinaí;
siguin per tots Péscala de la gloria 
eixos penyals coberts de romaní.
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Peregrinos polacos descubren Montserrat

El texto se basa en los relatos de viajes de seis autores: el primero, Anóni
mo, visitó Montserrat en 1595, el segundo, Teodor Tripplin (1813-1881), 
hizo una visita breve en algún momento entre 1837 y 1840, el tercero fue 
un beato sacerdote, Józef Pelczar (1842-1924), en 1889; cuarto, un hi
storiador, Aleksander Hirschberg (1847-1907), probablemente en 1895, 
quinto, un profesor universitario, Stanisław Witkowski (1866-1950), en 
1925 y como último, un político católico, Andrzej Wielowieyski (n. 1927), 
en 1977 r. Se analizan sus relatos según los datos que aportan sobre: la 
situación geográfica del monasterio, la etimología de su nombre, pasado 
histórico y legendario del santuario y de La Moreneta, la hospitalidad de 
la orden benedictina, el tesoro del santuario (donaciones, museos, biblio
teca). La presentación se complementa con el repaso de la historia del 
santuario como centro patriótico catalán, hasta los tiempos contemporá
neos. Estos datos proceden de la autora del texto, ya que en general los 
peregrinos polacos prestaron poca atención al papel que desempeñaba 
la abadía montserTatina en la vida de Cataluña y no buscaban contacto 
directo ni con la comunidad benedictina ni con los peregrinos catalanes. 
Única excepción es el último viajero, Wielowieyski, que además recibió 

información directa del abad del santuario, Cassiá M. Just.





IL Szaleństwa miłości 
błogosławionego Rajmunda

Szaleństwo miłości

Jedno z nielicznych przetłumaczonych w całości na język polski 
katalońskich dzieł mistycznych, Księga Przyjaciela i Umiłowanego' 
(LAA)2 to utwór o szczególnym znaczeniu w dorobku jego autora, 
błogosławionego Ramona, znanego u nas pod imieniem Rajmunda. 
Jak w soczewce skupia się w nim całe jego życic i twórczość. Gdyby 
nie zachowały się inne jego dzieła, to jedno zagwarantowałoby mu 
obecność w uniwersalnym kanonie literackim i filozoficznym. Księga 
zawiera przedstawiony w zwięzłej formie nic tylko cały system filozo
ficzny tego twórcy, ale też całe jego życie, wszystkie doświadczenia, pod
porządkowane jednej idei - bezgranicznej, transcendentalnej miłości:

' Utwór ten przekładany był na język polski dwukrotnie w całości i kilkakrotnie 
we fragmentach (por. rozdział Ramon Llull (1232-1316) - bibliografia pol
ska), pod różnymi tytułami : Księga o Przyjacielu i o Ukochanym (1986), Księ
ga o kochanku i ukochanym (2002), Księga Przyjaciela i Umiłowanego (2003), 
Księga Miłującego i Umiłowanego (2005). Cytaty z tego utworu oznacza
ne są (LAA). Cyfry w nawiasach odnoszą się do numerowanych paragrafów 
tego tekstu. O ile nie zostało zaznaczone inaczej, wszystkie cytaty pochodzą 
z wydania R. Llull, Księga Przyjaciela i Umiłowanego. Brewiarz mistyczny, 
tłum. A. Sawicka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003. Nie będą przy
taczane inne przekłady, które wymienione zostały w osobnej bibliografii; 
zamiast tego czytelnik otrzymuje w przypisach wersję oryginalną na podsta
wie wydania: R. Llull, Llibre d'amie e amat, Edicions 62, Barcelona 1995 
(pisownię uwspółcześnił R. Aramon i Serra). W tym samym roku wy
dawnictwo Barcino opubliko-walo wydanie krytyczne utworu pod redakcją 
Alberta Soler i Lloparta, które również zostało wykorzystane w pracy nad 
przekładem.

2 Na oznaczenie utworów Ramona Llulla stosowane są następujące skróty: 
LAA - Księga Przyjaciela i Umiłowanego (Llibre d'amie e amat), VC - Vida 
coetània, KMB - Księga o Matce Bożej (Llibre de santa Maria), PR - Pieśń 
Rajmunda (Cant de Ramon), LD - Lo desconhort, LB - Księga zwierząt (Llibre 
de les bèsties), KK - Księga kontemplacji (Llibre de contemplació en Déu).
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„Powiedz, szalony: skąd u ciebie miłość tak wielka?” Odpowiedział: „Dłu
ga i pełna niebezpieczeństw jest droga, na której Umiłowanego mego szu
kać mi przyszło. Ciężkie to było wędrowanie, bez chwili odpoczynku. 
Jakżebym tego bez wielkiej miłości mógł dokonać?” (LAA, 212)3.

,,-Digues, foll: per qué tens una amor tan gran?- Respongué: -Perqué és llarg 
i perillos el viatge en el qual vaig a cercar el meu Amat. Molt afeixugat em cal 
cercar-lo, i em cal anar de pressa; i no podría acomplir totes aqüestes coses 
sense una gran amor.-” (LAA, 212).
„Anava l’Amic a combatre per honrar el seu Amat, i se’n porta en la seva 
companyia fe, esperanza, caritat, justicia, prudencia, fortitud i temperan^a, 
amb les quals vences els enemics del seu Amat. Hauria estat ven^ut l’Amic si 
no l’hagués ajudat el seu Amat a manifestar les seves nobleses” (LAA, 140).

Ten właśnie utwór poprowadzi nas po zawiłych drogach, jakimi 
podążał przez długie lata niestrudzony „pielgrzym miłości”, uznawany 
powszechnie za ojca literatury katalońskiej. W kodeksie z Karlsruhe 
zawierającym Breviculum, skrócone wydanie pism Ramona Llulla, 
jedna z miniatur ilustrujących kodeks przedstawia błogosławionego 
Raimundusa Lullusa na wątłym koniu, zaprzężonym do wozu potęż
nych rozmiarów, uginającego się pod ciężarem hufca zbrojnych ry
cerzy, zmierzających na wyprawę krzyżową, co sugerują wzniesione 
dumnie w górę lance i proporce. Na pierwszy rzut oka widać dyspro
porcję sił i środków - oto wyrusza do walki nieustraszony, błędny ry
cerz wiary. Wierzy w Bożą Opatrzność, a ta wiara pozwala mu zapo
mnieć, że jego wizje wykraczają poza granice ludzkich możliwości:

Do walki stanął Przyjaciel, by czci Umiłowanego bronić i wyruszył 
uzbrojony w wiarę, nadzieję, miłosierdzie, sprawiedliwość, przezorność, 
moc i umiar, za których to przyczyną nieprzyjaciół Umiłowanego swego 
pokonał. Lecz sam pokonany by został, gdyby mu Umiłowany jego nie 
był pomocą przez szlachetności swojej objawianie (LAA, 140)4.
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Żywot błogosławionego Ramona

Życie Ramona Llulla, czyli Raimundusa Lullusa, było tak nie
zwykłe, że wydaje się zmyślone. Wiemy o nim całkiem sporo dzięki 
spisanej przez jego uczniów, a podyktowanej przez samego mistrza 
współczesnej relacji, Vida coetània (1311)5, skupiającej się przede 
wszystkim na okolicznościach powołania Llulla do życia w służbie 
Bogu i do świadczenia czynnej miłości bliźniego:

5 Ten tytuł można przetłumaczyć jako Żywot współczesny, czyli życiorys spi
sany za życia autora. Cytaty z tego utworu, w tłumaczeniu własnym autorki, 
są oznaczane (KC). Cyfry w nawiasach odnoszą się do numerowanych para
grafów tego tekstu. Istnieją dwie wersje językowe tego tekstu: łacińska, Vita 
coetánea, spisana w 1311 roku i wydana po raz pierwszy przez ucznia Llulla, 
Tomasza le Myesier w antologii Electorium, oraz katalońska, Vida coetània, 
przełożona na Majorce w XV wieku i uzupełniona o lokalne szczegóły topo
graficzne. Korzystam w tym miejscu z katalońskiej, późniejszej wersji, na 
podstawie wydania: R. Llull, Vida coetània, [w:] idem, Obres essencials, 
oprać, tekstu M. Batllori, Barcelona 1957, s. 34-54.

A jako że zamiar ten i rozważanie rozpaliły go żarliwą miłością do 
Ukrzyżowanego, rozmyślać począł, jaki to uczynek, jaką służbę móg
łby podjąć, która by przyjętą być mogła i miłą Boleściwemu. 1 rozmy
ślając nad tym wspomniał, że w Ewangelii powiedziane jest, że nie ma 
w człowieku większej miłości ku drugiemu jak wtedy, gdy odda za niego 
życie, i dlatego wielebny mistrz, rozpalony żarliwą miłością do krzyża, 
rozważył w sobie, że nie będzie większego i milszego Bogu uczynku 
jak przywrócić niewiernym prawdę świętej wiary katolickiej, narażając 
własną osobę na niebezpieczeństwo śmierci (VC, 5).

Informacje, jakich dostarcza Żywot współczesny, nie ułatwiają do
kładnej rekonstrukcji wydarzeń - o ile poświęca się tam dużo miejsca 
wizjom błogosławionego Ramona, to całkowitym milczeniem pomija 
się całe dziesięciolecie, kiedy najprawdopodobniej podróżował. Zna
my też jego życie przedstawione w wersji literackiej, dzięki autobio
graficznym uwagom, rozproszonym w jego dziełach, w których już to 
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sam siebie stawia pod pręgierzem boskiej krytyki, to znów dokonuje 
ekspiacji w innej formie, tworząc wizję uładzoną i poprawioną włas
nego życia nie takim, jakim było, lecz takim, jakie być powinno.

Poeta, który sam o sobie mówił, że jest szalony z miłości - Bo
żej miłości, urodził się w Palmie na Majorce, najprawdopodobniej 
w 1232 roku, jak się teraz uważa, a na pewno nie później niż w 1235 
roku, natomiast zmarł w roku 1315 lub 1316 - jak i gdzie, nie wie
my na pewno, choć zgodnie z tradycją jego pamięć możemy teraz 
czcić w rodzinnym mieście poety, ufając, że to jego doczesne szczątki 
spoczywają w pięknym, renesansowym grobowcu w parafii pod we
zwaniem świętego Franciszka - tego świętego, który zawsze był jego 
duchowym mistrzem.

Urodzenie i wychowanie predestynowało go do dworskiej kariery, 
ale dzielny Katalończyk uznał w pewnym momencie, że splendory 
władzy nie są aż tak atrakcyjne, by pozostawać w ich cieniu przez całe 
życie. Zanim zmienił radykalnie swoje życie, zdążył poznać radości 
życia rodzinnego, jako niezbyt wiemy mąż Blanki Picany (od 1257) 
i ojciec dwójki dzieci, Dominika i Magdaleny, o których pamięć to
warzyszyła mu również w okresie poświęconym służbie Bożej:

W obcej ziemi Przyjaciel przebywał i o Umiłowanym zapomniał, do 
pana swojego, do żony, dzieci i przyjaciół swoich tęskniąc. Ale znów 
do Umiłowanego myślą powrócił, w nim szukając pociechy, bo to jego 
nieobecność była mu przyczyną tęsknoty i smutku (LA A, 334)6.

6 „Era 1’Arnie en térra estranya, i oblidá el seu Amat, i enyorá el seu senyor i la 
seva muller i els seus filis i el seus amics. Pero toma a pensar en el seu Amat, 
per tal de consolar-se i perqué la seva abséncia no li dones enyorament ni 
tristesa” (LAA, 334).

Nawrócenie trubadura

Wcześnie obudzony talent literacki Llulla służył w okresie dwor
skim wychwalaniu i krytykowaniu różnych dam dworskich. Pisywał 
poezję miłosną zgodnie z modną w owym czasie konwencją trubadu
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rów, w odpowiedzi na całkiem szczere porywy nienasyconego serca, 
spragnionego miłości i piękna. Później oceni ten okres bezlitośnie, 
jako noc rozumu, czas złodziei i lubieżników (KMB)1. Osądził, że źle 
ulokował swoje uczucia i swoją energię, służąc ziemskiemu królowi 
i kochając piękno przemijające. Tak zdecydowanie odciął się poeta od 
złudnych miraży młodości, że nagłą zmianę swojego postępowania 
w wieku trzydziestu lat zwykł był później określać jako nawrócenie 
(między rokiem 1262 a 1265). Symptomatyczne jest, że dopiero od 
tego momentu zaczyna się Żywot współczesny Llulla, Vida coetània, 
tak jakby wcześniejsze przeżycia były bez znaczenia. Więcej, sam 
zatarł ślady, starając się, żeby nic, poza przykładnymi wyrzutami su
mienia, nie pozostało w pamięci potomnych. Uznał, że nie były warte 
zachowania wiersze, z których nie wynikało nic dobrego ani dla wier
ności małżeńskiej, ani dla społecznej hierachii, ani też dla miłości 
Bożej. Szkoda, bo teraz nie potrafimy ocenić, jakim był wtedy poetą. 
Od momentu „nawrócenia” Llull sztukę trubadurów uważał za na
ganną i godną potępienia, o czym mówi wprost w jednym ze swoich 
utworów literackich, Feliksie czyli o cudach świata'.

7 R. Llull, Księga o Matce Bożej (KMB). Ten i następne cytaty z utworu 
na podstawie: Antologia mistyków franciszkańskich, t. II: Wiek XIII-XIV, 
tłum. I. Laskowska, red. S. Kafel, Warszawa 1986, s. 263.

Podczas gdy król i królowa jedli, minstrele chodzili w tę i we w tę po sali, 
śpiewając i grając na instrumentach, a piosenki, które śpiewali, sprzecz
ne były z dobrymi obyczajami. Ci minstrele chwalili to, co powinno być 
ganione i ganili to, co powinno być chwalone. A król, królowa i wszyscy 
pozostali śmiali się i radowali tym, co wyczyniali minstrele (LB, 44).

Aczkolwiek Llull zniszczył to, co wtedy napisał, zapamiętał jed
nak ideały i konwencje miłości dwornej, które dochodzą później nie
jednokrotnie do głosu w jego natchnionej literaturze, w wersji „a lo 
divino”, dedykowanej, Jutrzence blasku” i Jasności świtu” (KMB), 
pani najdoskonalszej, Bożej Matce, w której barwach od tego mo
mentu służył: *
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Wziąłem krzyż na siebie i mą wielką miłość
Poleciłem Pani nieszczęsnych grzeszników (PR).

W późniejszej mistycznej prozie poetyckiej Llulla domyślać się 
można wyszukanej subtelności formalnej trobar clus - stylu herme
tycznego poezji trubadurów, natomiast rymowana poezja, jaką pozosta
wił, na przykład autobiograficzna Pieśń Rajmunda, do której przyjdzie 
nam tu jeszcze kilkakrotnie się odwołać, nie daje najlepszego pojęcia 
o jego poetyckim warsztacie - metryka tego tekstu jest tak uboga i ba
nalna, że jej obecność usprawiedliwia właściwie tylko cel mnemotech
niczny. Nie jest to winą tłumaczki Ireny Laskowskiej - w oryginale 
pobrzmiewają te same rymy częstochowskie, co w przekładzie. Tak 
jakby autor w zbożnym celu z premedytacją starał się zatrzeć wszelki 
ślad sztuki poetyckiej, nie chcąc wyszukaną formą odciągać uwagi 
czytelnika od treści. Z tego powodu Marti de Riquer proponuje, żeby 
odróżniać pisane prozą poetyckie dzieła Llulla od jego utworów ry
mowanych, które z poezją nie mają nic wspólnego8 9.

8 R. Llull, Pieśń Rajmunda (PR). Ten i następne cytaty polskie z tego utworu 
na podstawie: Antologia mistyków..., s. 258.

9 M. de Riąuer, Ramon Llull, [w:] Historia de la literatura catalana, red. 
idem [et al.j, 1.1, Barcelona 1984, s. 326.

Swoje „nawrócenie” opisuje Llull w taki sposób, że moglibyśmy 
się w nim domyślać zwykłego kryzysu twórczego, gdyby nie dale
kosiężne konsekwencje, jakie z niego wynikły. Już jako starzec opo
wiadał swoim uczniom, jak pięciokrotnie ukazał mu się ukrzyżowany 
Chrystus, zawsze w tej samej sytuacji - kiedy on, młody, zakochany 
poeta, zasiadał nad kartką papieru, nie znajdując odpowiednich słów, 
by opisać wdzięki pewnej damy:

Opowiedział nasamprzód, przed innymi sprawami, jak będąc seneszalem 
i majordomem przesławnego króla Majorki, w kwiecie swojej młodości 
zajmował się sztuką układania poezji i muzyki do pieśni i wierszy, sza
leństwem tego świata uwiedziony, i jak siedząc pewnej nocy w swojej 
komnacie przy łoża wezgłowiu rozmyślał nad błahą kanconą i układał 
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ją w języku pospolitym, dla kochanki, którą wtedy miłością płochą i złą 
miłował; jako to wtedy, mając rozum ropalony i przejęty układaniem 
tej kancony spojrzał na ścianę i ujrzał Pana Naszego Jezusa Chrystusa 
wiszącego na krzyżu, umęczonego i wielce boleściwego. Widząc to, lęk 
wielki poczuł w sobie, i wszystko, czym się zajmował porzucił, i w łożu 
się skrył, i zasnął (KC, 2).

W niektórych źródłach przytaczana jest legenda, według której 
Ramon Llull radykalnie zmienił swoje życie, gdy zobaczył, co się 
stało z pięknym ciałem jego kochanki chorej na raka. Ta opowieść, 
przedstawiająca go w roli nawróconego Don Juana, była dość po
pularna w literaturze. Do Polski dotarła w okresie Młodej Polski 
w wersji czeskiego poety Juliusza Zeyera, przetłumaczonej przez Mi- 
riama, i w roku 1897 zdobyła dużą popularność wśród czytelniczek 
„Tygodnika Mód i Powieści”, ale już wcześniej rozpowszechniały ją 
poważne źródła, jak Encyklopedia Powszechna Orgelbranda, według 
której błogosławiony Ramon:

Do 30. roku życia służył wojskowo i przebywał na dworze Jakuba króla 
Aragonii, gdzie popuszczał cugle wszelkim namiętnościom, wszelkiej 
swawoli, jakie zwykle towarzyszą życiu dworskiemu. Około r. 1265, 
gdy piękną kobietę, którą kochał, dotknęła choroba raka, widok okropnie 
skancerowanej jej piersi tak mocno go przeraził, wzbudził w nim obrzy
dzenie świata i uciech jego, że uciekł z dworu na pustynię10.

10 L. Rogalski, Lulle albo Lullus (Rajmund), [hasło w:] Encyklopedyja po
wszechna, t. XVII, Warszawa 1864, s. 446.

Początkowy fragment Vida coetània wyraźnie jednak wskazuje, 
że nie chodziło o kryzys miłosny, ale raczej o kryzys twórczy. Llull 
rnusiał uświadomić sobie, że jako trubadur doszedł już do kresu swo
ich możliwości i znalazł się na manowcach. Obsesyjna wizja ukrzy
żowanego Chrystusa była tak wstrząsająca, że odebrała mu ochotę 
na miłe błahostki. Poczuł wezwanie do nowego życia i do innego 
rodzaju twórczości:
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Po tych objawieniach tak częstych, przerażony bardzo rozmyślał, co też 
one znaczyć by mogły, tak często po sobie następując, a sumienie mu 
podpowiedziało, że to Pan Nasz Jezus Chrystus nie czego innego chce, 
jak tego, by świat porzucił i całkowicie na służbę mu się oddał. Ale że 
wejrzawszy w siebie ujrzał się niegodnym mu służyć, zważywszy na ży
wot, jaki dotąd był prowadził, bardzo się zasmucił tej nocy, prosząc Pana 
Naszego, by go oświecił, i poczuł wtedy w sobie wielki spokój, cierp
liwość i miłosierdzie, jakim Pan Nasz grzeszników obdarza, i pocieszenie 
znalazł w prawdziwej ufności, że Pan, nie zważając na życie, jakie dotąd był 
prowadził, zechciał, by teraz całkowicie mu na służbę się oddał (KC, 4).

Radykalnie zerwał z przeszłością. Wyrzekając się spraw świe
ckich, porzucił też rodzinę (przez co być może należy tylko rozumieć 
fakt separacji małżeńskiej), która na tym etapie stanowiła przeszkodę 
w realizacji jego planów:

Pustelniku, zobacz sam, czy byłem leniwy zajmując się dobrem ogólnym 
sprawiedliwych i grzeszników; porzuciłem żonę, dzieci, posiadłości; 
spędziłem trzydzieści lat na pracach i tęsknotach... (LD)".

Rozdając ubogim prawie cały swój majątek (zachował część jako 
zabezpieczenie żony i dzieci), poszedł w ślady świętego Franciszka, 
który niewiele wcześniej, bo w 1207 roku, podobnie jak Llull wy- 
rzekł się wszystkiego w imię jednej miłości. Franciszkanie założyli 
pierwsze domy swojej kongregacji na Majorce wkrótce po podbiciu 
jej przez chrześcijan, w roku 1230. Ten zakon, bliski mu ze względu 
na koncepcję zgody między ludźmi różnych ras i religii* 12, miał za
sadniczy wpływ na ostateczną decyzję błogosławionego Rajmunda, 
który otrzymawszy znak od Boga, nie od razu podjął wyzwanie:

" R. Llull, Lo desconhort (LD). Ten i następne cytaty z utworu na podstawie: 
Antologia mistyków..., s. 265.

12 U. Eco, IV poszukiwaniu języka uniwersalnego, tłum. W. Soliński, Gdańsk- 
- Warszawa 2002, s. 65.
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A modlitwą skończywszy, wrócił do domu, gdzie go jeszcze ziemskie spra
wy trzymały na uwięzi, i przez trzy miesiące nie mógł nad tymi trzema rze
czami rzetelnej pracy podjąć, ale nadeszło wtedy święto owego chwalebnego 
sługi Bożego, wielebnego świętego Franciszka, a wysłuchawszy wielebny 
mistrz kazania biskupa, który tego dnia słowo Boże głosił i opowiadał, jak 
to chwalebny i wielebny święty Franciszek, pozostawiwszy wszystkie ziem
skie rzeczy, całkiem się oddał na służbę krzyża, poczuł, jak nim ta nauka 
wewnętrznie wstrząsnęła, i powziął postanowienie, by podobnie postąpić 
i dobra swoje sprzedać. I tak uczynił, zostawiając część na utrzymanie żony 
i dzieci, i udał się do kościoła świętego Jakuba, do sanktuarium Pani Naszej 
z Rocatallada, i do innych świętych miejsc, aby błagać Pana Naszego, by go 
w tych trzech zamiarach, jakie sobie umyślił, umocnić zechciał (KC, 9).

Pomimo gorliwości „nawróconego” neofity, Llull na początku 
swojej nowej drogi życia do zakonu wstąpić nie mógł - był prze
cież żonaty. Później, po śmierci żony, wahał się między zakonem ka
znodziejskim - dominikańskim, do którego należał inny kataloński 
święty, Ramon z Penyafort, i zakonem żebraczym - franciszkańskim, 
z którego założycielem się identyfikował. Jego dylematy przybrały 
w pewnym momencie dramatyczną formę:

A kiedy ów wielebny mistrz do gospody swojej powrócił, pamięć mu 
przypomniała, że to bracia mniejsi przyjęli Sztukę, do jakiej go Pan Nasz 
zainspirował, a nie bracia kaznodzieje, i dlatego pomyślał, że o zako
nie świętego Dominika powinien zapomnieć i przyjąć habit wielebnego 
świętego Franciszka, a kiedy o tych sprawach rozmyślał, zobaczył blisko 
siebie na ścianie sznur czy też pas wielebnego świętego Franciszka, i kiedy 
tak przez godzinę blisko o tych sprawach rozmyślał, w górę spojrzawszy, 
ujrzał to samo światło, co u kaznodziejów, i ten sam głos usłyszał, który 
groźnie go upomniał: „Czyż ci nie mówiłem, że tylko w zakonie kazno
dziejskim zbawienia dostąpisz? Uważaj, jak postępujesz” (KC, 22).

Pozostał przy tym drugim zakonie, ale tylko jako tercjarz, czło
wiek świecki - pełnych ślubów zakonnych nie złożył. Skorzystał 
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z formy usankcjonowanej przez papieża Mikołaja IV bullą z 1289 
roku i przystąpił do Trzeciego Zakonu. Możemy zaryzykować przy
puszczenie, że nie chciał się wiązać ślubem posłuszeństwa, który był
by wędzidłem dla takiego jak on pełnego niespożytej energii wizjo
nera. Habit, jaki przywdział w momencie nawrócenia, nie należał do 
żadnego zakonu; był raczej oznaką wyrzeczenia się dotychczasowej 
próżności i luksusu na rzecz innych wartości:

Rzekł Przyjaciel: „Choć sam w łachmanach lichych chodzę, to przecież 
Miłość serce me urokliwymi myślami przystraja, ciało zaś szlochaniem, 
tęsknotą i żarliwością” (LAA, 149)l3.

13 „Deia l’Amic: — Vaig vestit de drap, vilment, peró l’Amor vesteix el meu cor 
de plaents pensaments, i el cos de plors, llanguiments i passions — ” (LAA, 
149).

Żarliwie pokochał Boga i, niczym błędny rycerz broniący Bo
żej czci i wiary, chciał natychmiast wyruszyć w świat z misją na
wracania niewiernych, nie zważając na trudy i niebezpieczeństwa, 
z utratą życia włącznie. Chwilowo jednak poprzestał na odbyciu kil
ku pielgrzymek, które pozwoliły mu przekształcić entuzjazm neofity 
w pewien konkretny plan, którego realizacja wymagała czasu i cierp
liwości. Poza osobistym zaangażowaniem w wyprowadzanie z błędu 
niewiernych postawił sobie bowiem za cel jeszcze dwa inne wielkie 
zadania: apologetykę wiary chrześcijańskiej na gruncie racjonalizmu 
i propagowanie znajomości języków orientalnych wśród przyszłych 
misjonarzy:

Kiedy o tych trzech sprawach jasno zdecydował w swoim umyśle, a mia
nowicie, by życie swoje na cześć Jezusa Chrystusa oddać, by księgi owe 
napisać i by klasztory budować, tak jak to wcześniej wyłożone zostało, 
wyruszył wielebny mistrz i udał się do pobliskiej świątyni, a tam krzy
żem na ziemi leżąc ze łzami w oczach błagał Boleściwego, by spodobało 
mu się do dobrego końca i skutku te trzy rzeczy doprowadzić, które on 
w umyśle swoim rozważył (KC, 8).
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Język arabski i islam

Zdawał sobie sprawę, że nawracać z powodzeniem, przez pod
jęcie dyskusji, można tylko wtedy, kiedy uda się przeniknąć men
talność partnera; że najlepiej trafić do oponenta, posługując się jego 
językiem - w przenośni, ale też dosłownie. Stąd wziął się projekt 
założenia szkoły misyjnej, nastawionej na nauczanie pogańskich ję
zyków, żeby głosić w nich dobrą nowinę błądzącym. Jego późniejsza 
realizacja - decyzja soboru w Vienne w roku 1312 o wprowadzeniu na 
uniwersytety języków wschodnich - pozwala uznać Llulla za prekur
sora współczesnej orientalistyki. Zanim jednak błogosławiony Ramon 
mógł przystąpić do uczenia innych, rnusiał uzupełnić własną edukację, 
niewystarczającą do podjęcia wyznaczonego celu. Odbyte w pobliskim 
klasztorze rekolekcje wzmogły jego entuzjazm, ale ludzie bardziej od 
niego doświadczeni, jak święty Ramon (Rajmund) z Penyafort, dora
dzili mu cierpliwość. Entuzjazm trzeba było ugruntować wiedzą:

Zakończywszy owo pielgrzymowanie, wielebny mistrz rozważał, czy by 
nie udać się do Wielkiego Studium w Paryżu i tam gramatykę i inne 
nauki poznawać, za pomocą których, i z błogosławieństwem Pana Na
szego, mógłby zamiar swój święty zrealizować. Ale przyjaciele jego 
i familianci, a głównie mistrz Ramon z Penyafort, z chwalebnego zakonu 
świętego Dominika, odwiedli go od tej myśli, by się tam nie udawał, ale 
raczej wrócił do Miasta na Majorce (KC, 10).

Llull nie posiadał wykształcenia humanistycznego ani teologicz
nego („w swojej młodości poza gramatyką niczego więcej się nie 
nauczył”: VC, 5). Obowiązkowy wtedy międzynarodowy język na
uki i kultury, łacinę, przyswajał najprawdopodobniej pod kierunkiem 
miejscowych cystersów:

I tak, na Majorce przebywając, odstąpił od takich próżności jak szaty, jakie 
dotąd nosił, i przywdział habit bardzo skromny i z najpośledniejszego sukna, 
jakie tylko było, i w tym habicie do nauki gramatyki przystąpił (KC, 11).
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Języka arabskiego uczył Llulla zakupiony w tym celu niewolnik. 
O kontakt z Arabami na Majorce nie było wtedy trudno. Wystarczy 
przypomnieć, że Llull przyszedł na świat wkrótce po odbiciu Majorki 
z rąk arabskich przez króla Korony Aragońsko-Katalońskiej, Jakuba I 
(1229). O tym, jak bliskie były wtedy związki muzułmańsko-chrześ- 
cijańskie świadczyć może jeden szczegół ikonograficzny. Jakub Zdo
bywca miał w herbie nietoperza, który według symboliki arabskiej 
oznacza zwycięzcę, pogromcę, ale również symbolizuje mistyczne 
wtajemniczenie. Mędrzec bowiem, podobnie jak nietoperz w dzień, 
pozostaje ślepy na to, w czym doskonałe rozeznanie mają wszyscy 
inni, ma za to wyostrzony wzrok na te tajemnice, które przed wzro
kiem ludzkim kryje noc, a przed rozumem płytka, powierzchowna 
percepcja, niewnikająca w niewidoczne dla oczu sedno rzeczy14.

14 R. Graves, Introducción, [w:] I. Shah, Los sufis, Barcelona 1994, s. 16.

Llull wprawiał się w trudnej sztuce erystyki, podejmując ze swoim 
arabskim nauczycielem dysputy teologiczne tak zagorzałe, że omal 
nie przypłacił ich życiem:

A później jeszcze kupił Mauretańczyka, by się od niego języka maure
tańskiego czy arabskiego nauczyć. A jako że to trwało przez lat dziewięć, 
zdarzyło się pewnego dnia, że ów Maur, pod nieobecność wielebnego 
mistrza, ubliżył najświętszemu imieniu Jezus. MistTZ dowiedziawszy się 
o tym później, taką gorliwość o część Pana poczuł, że Maura w usta 
i twarz uraził, jako i w inne części ciała, ale że ów Mauretańczyk wielce 
był wyniosły i dumnego serca, czując się nauczycielem swojego pana, 
którego języka Morysków nauczał, tak się tymi cięgami rozgniewał, że 
odtąd rozmyślał, jakim by sposobem mógł go zdybać i zabić (KC, 11).

Między uczniem i nauczycielem (a zarazem panem i niewolnikiem) 
doszło do rękoczynów. Krewki nauczyciel wyciągnął nóż i ranił swoje
go chlebodawcę w brzuch. Pomimo wątpliwości natury moralnej, Llull 
złożył donos na niebezpiecznego sługę, a ten, nie czekając na wyroki 
ludzkie, sam wymierzył sobie sprawiedliwość, wieszając się na sznurze, 
którym był spętany. To nieoczekiwane rozwiązanie uspokoiło wrażliwe 
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sumienie poety. Bolał nad tym, że rnusiał zadenuncjować swojego nie
wolnika, tym samym wydając na niego wyrok. Bardzo przeżywał też 
pierwsze w swoim życiu śmiertelne zagrożenie. Jednak na męczeństwo 
było jeszcze za wcześnie - nie zdążył wtedy jeszcze niczego dokonać; 
był dopiero na początku drogi, którą miał podążać przez kolejne trzy
dzieści lat. Zawiódł się na muzułmańskim niewolniku, który nadużył 
jego zaufania. Reminiscencje tego przykrego wydarzenia pojawią się 
w jego późniejszej twórczości literackiej:

Pani Lisica rzekła mu wówczas, że w pewnym kraju żył niegdyś chrześ
cijanin, który miał Saracena, któremu bardzo ufał i któremu wyświad
czył wiele przysług. Jednakowoż Saracen był jego wrogiem z racji swej 
religii i nie mógł wzbudzić w sobie dobrej woli, przez cały czas przemy- 
śliwując, jak chrześcijanina zabić (LB, 19),s.

Studia. Iluminacja

Poświęcenie dziewięciu lat młodości na naukę wymagało zapewne 
od Llulla większego heroizmu niż buńczuczne dawanie świadectwa 
swoim przekonaniom religijnym w prywatnym sporze, skoro miał 
tak zapalczywy temperament. Po zakończeniu edukacji, a przed roz
poczęciem publicznej działalności postanowił spędzić pewnien czas 
w odosobnieniu, podobnie jak Chrystus na pustyni, a później święty 
Franciszek w klasztorze. Musiał się skupić. Wybrał do tego celu ide
alne miejsce - położony na wzgórzu klasztor w Randzie. Tam doznał 
iluminacji, która przekonała go, że system logiczny, nad którym pra
cował, powstał z Bożej inspiracji i należy do wiedzy objawionej:

A zaś po tym wszystkim wspiął się wielebny mistrz na górę zwaną Ran
da, niedaleko od jego domu położoną, aby w ten sposób lepiej mógł się 
modlić i Naszemu Panu służyć. I kiedy już spędził tam prawie dni osiem,

15 R. LI uli, Księga zwierząt (LB). Ten i następny cytat z tego utworu na podsta
wie R. Llull, Księga zwierząt, tłum. B. Sławomirska, [Wadowice] 2005. 
W nawiasie podane są numery stron.
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dnia pewnego, kiedy całkiem był pogrążony w kontemplacji i wzrok miał 
skierowany ku niebu, w jednej chwili spłynęła na niego boska ilumina
cja, a z nią rozkaz i wskazanie, jak ma napisać księgi błędy niewiernych 
odpierające. Ucieszył się z tego wielebny mistrz, i we łzach cały dzię
ki wielkie Naszemu Panu składał za tę łaskę tak cudowną; a następnie, 
szybko się udał do klasztoru Królewskiego, by tam mógł jak najszybciej 
te księgi zaordynować, i takoż uczynił, a księga wielkiej piękności z tego 
powstała, którą nazwał Sztuką największą, a potem Sztuką powszechną, 
a pod pojęciem tej sztuki wiele ksiąg pomieścił do pomyślunku ludzi 
nieuczonych dostosowanych, i kiedy wielebny mistrz dzieło to ukończył, 
ponownie wspiął się na szczyt Randy, w to miejsce, gdzie iluminacji do
stąpił, i tam kazał pustelnię zbudować, w której przebywał cztery miesią
ce, dniem i nocą błagając Pana Naszego, by Sztuka ta, którą był ułożył, 
czci Pana służyła i pożytek świętej wierze katolickiej przyniosła, i by jej 
pozwolił działać (KC, 14).

System, o którym mowa, zwany Wielką Sztuką (Ars Magna gene- 
ralis), sformułował w pierwszej wersji w roku 1271, natomiast po
prawiał go i ulepszał przez kolejnych czterdzieści lat, praktycznie do 
końca życia (ostatnią wersję skończył w roku 1308).

Po tym doświadczeniu Llull zawsze już będzie uznawał pustelni
cze odosobnienie za ideał trudny do osiągnięcia, ale jedyny, jaki może 
zapewnić człowiekowi na tej ziemi poczucie prawdziwego szczęścia. 
Jakkolwiek okres skupienia i refleksji okazał się w jego życiu bar
dzo ważny, nie było mu sądzone życie kontemplacyjne i chyba nie 
leżało ono w jego naturze. Pozostawił je za sobą i wyruszył krzewić 
wiarę natychmiast, gdy tylko poczuł się na siłach podjąć wyzwanie 
Opatrzności. Po skupionej pracy w Randzie zaczął się w życiu pisarza 
okres bardzo aktywny. Po opuszczeniu Majorki Llull, niczym błędny 
rycerz, nieustannie wędrował. W pełni zasłużył na miano pielgrzyma 
miłości.
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Dyplomacja

Llull bardzo wiele wymagał od siebie, ale jego poświęcenie 
i samozaparcie nie wystarczało. Szukał więc poparcia możnych tego 
świata, których usiłował pozyskać dla realizacji swoich idei:

I rozważając następnie, jak tego dokona, języka arabskiego Morysków 
nie znając, przez co żadnej by [dla niewiernych] nie było korzyści, 
a jeszcze i to rozważał, że sam temu trudowi nie podoła i myśl go taka 
naszła, by do Ojca Świętego i książąt chrześcijańskich się zwrócić, i bła

gać ich, aby [za ich przyczyną] liczne klasztory powstać mogły, gdzie 
mężowie mądrzy i uczeni studiować będą i poznawać język arabski 
i inne języki niewiernych, aby wśród nich nauczać mogli i prawdę świę
tej wiary katolickiej objawiać (KC, 7).

Początek był bardzo obiecujący. Kiedy po raz pierwszy pojawił 
się w Montpellier na dworze króla Jakuba II, wywarł bardzo korzyst
ne wrażenie i nie odszedł z pustą ręką. Uzyskał wtedy zgodę na za
łożenie klasztoru w Miramar (położonego niedaleko od Valldemos- 
sy, kojarzącej się nam z deszczowymi wakacjami Chopina i George 
Sand). Wspomina o tym wydarzeniu w dwu utworach - w Żywocie 
oraz w Pieśni Ramona. Oto pierwsza wersja, zawierająca konkretne 
dane i liczby:

1 w onym czasie uzyskał tenże wielebny mistrz od owego króla pana 
postanowienie, by klasztor w królestwach Majorki wzniesiony został, we 
włości dobrze uposażony, i aby w nim żyć mogło trzynastu braci, którzy 
by się uczyli języka Morysków, by móc niewiernych nawracać, każdego 
roku pięćset złotych florenów na ich utrzymanie przeznaczonych zosta
nie (PC, 17).

Druga wersja jest bardziej poetycka - mówi o powołaniu:



88 Drogi i rozdroża kultury katalońskiej

Braciom Mniejszym Klasztor w Miramar nadano,
Aby Saracenów dobrze nauczali.
Pomiędzy winnicą a szopą na siano
Miłość mnie zdobyła - Boga pokochałem,
Między westchnieniem i łzami zostałem (PR).

Llull i jego dzieła zawsze cieszyły się poparciem na dworach su- 
werenów Majorki i Aragonii, dumnych z takiego poddanego. Nawet 
w trudnych chwilach, już po śmierci filozofa, katalońscy władcy brali 
w obronę osobę i dzieło filozofa. Dlatego nie zyskał królewskiego 
poparcia dla rozpoczętej w roku 1366 krucjaty antylulliańskiej in
kwizytor Eimeric, którego król Jan I w liście z 1383 roku nazwał 
„złoczyńcą i łotrem, żmiją jadowitą i jawnym nieprzyjacielem króla 
i jego poddanych”16. Inaczej sprawa się miała, gdy Llull przedstawiał 
na dworze propozycje, które można było potraktować jako miesza
nie się do polityki. Wtedy przekonywanie możnych tego świata nie 
szło mu tak łatwo. Z goryczą wspomina zimne przyjęcie swoich wizji 
wielkiej wyprawy krzyżowej na królewskich i papieskich dworach, 
pocieszając się, że chyba tylko Pan Bóg w Niebie będzie w stanie 
właściwie ocenić jego intencje:

16 E. Potkowski, Potępienie racjonalizmu Llulla, „Euhemer” 1964, nr 5, s. 23.

Pięć razy byłem na Dworze rzymskim na swój koszt, byłem jeszcze 
z Dominikanami na trzech kapitułach generalnych i na trzech innych ka
pitułach generalnych z Braćmi Mniejszymi. A jeśli wiedziałbyś o tym 
wszystkim, co powiedziałem królom i panom, nie myślałbyś, że byłem 
ociężały w tym wszystkim, lecz miałbyś litość, o ile jesteś litościwym 
człowiekiem.

Kiedy patrzę im prosto w oczy i gdy pragnę im opowiedzieć o moich 
planach, oni wcale nie chcą mnie słuchać, lecz przeważnie mówią, że 
jestem szalony, prawiąc im podobne kazanie. Na Sądzie zobaczy się, kto 
rozróżnia to lepiej i kto uzyska przebaczenie za swe grzechy (LD, 265).
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Bywał na dworach króla Jakuba II, władcy Majorki (od wizyty 
na jego dworze w Montpellier w 1275 roku Llull zaczął swoją pub
liczną działalność); u Jakuba II, króla Aragonii i Katalonii (który 
przyznał mu w 1299 roku przywilej wygłaszania kazań w synago
gach na swoim terytorium); we Francji udał się na dwór Filipa IV 
Pięknego w roku 1288 z projektem zakładania orientalnych studiów 
w klasztorach; królowi Cypru, Henrykowi II bezskutecznie propono
wał osobisty udział w nawracaniu schizmatyków na jego terytoriach; 
w 1302 roku gościł go wielki mistrz zakonu templariuszy, Jacques de 
Molay, a w 1313 roku Fryderyk III, król Sycylii. Nie zdążył przed
stawić swojego projektu zakładania kolegiów językowych papieżo
wi Honoriuszowi IV, który zmarł w roku 1287, tuż przed pierwszym 
przyjazdem Llulla do Rzymu:

A po tych wszystkich postanowieniach wyruszył ów wielebny mistrz 
do ojca świętego i kardynałów, chcący uzyskać, by w świecie klasztory 
zakładane były, a w nich nauka języków różnych prowadzona, by nie
wiernych nawracać, i na rzymskim dworze nieco zabawił, ale nie zastał 
już w Rzymie papieża, co na onczas władał, przy życiu, a z tego powodu 
dwór ów porzucił i w drogę powrotną wyruszył przez Paryż, gdzie celem 
jego było odczytać i publicznie ogłosić Sztukę oną, którą Pan Nasz jemu 
objawił (KC, 18).

Po śmierci papieża Honoriusza IV Llull zaproponował zorganizo
wanie wyprawy krzyżowej w 1290 roku jego następcy, Mikołajowi IV. 
Z kolejnym papieżem, Celestynem V, miał kontakt w roku 1294. Po
darował mu wtedy swoje księgi, a przy okazji usiłował zainteresować 
reformą zakonów rycerskich. Po abdykacji tamtego papieża powtó
rzył swoje propozycje Bonifacemu VIII w roku 1295, ale spotkał się 
ze zdecydowaną odmową; aż wreszcie, na samym końcu tej drogi 
przez mękę, nieustraszony błędny rycerz, wiernie służący w Chrystu
sowych barwach, został wezwany przez papieża Klemensa V, który 
wcześniej dwukrotnie odsyłał go z niczym (w 1305 i 1309 roku), by 
tym razem zaproponować mu udział w soborze vicnneńskim, gdzie
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w końcu doczekał się decyzji o wprowadzeniu języków orientalnych 
do uniwersyteckiego nauczania. Tam też zapadła dość mgliście sfor
mułowana i nigdy nie zrealizowana decyzja o postulowanej przez 
Llulla wyprawie krzyżowej.

Męczeństwo

Wobec niechętnej postawy kościelnej hierachii, Llull postanowił 
dać dobry przykład i sam wyruszył na misje do północnej Afryki, 
choć dużo go kosztowało podjęcie tego kroku - kilkakrotnie cofał 
się przed podjęciem decyzji wymagającej cywilnej odwagi, zabierał 
z okrętu w porcie w Genui swój bagaż i zapadał w chorobę na samą 
myśl o podjęciu misyjnego wyzwania:

A kiedy przybył do Genui, szybko się rozniosła wieść, że zmierzał do 
barbarzyńców, a naród nadzieję pokładał, że Pan Nasz wielkie cuda jego 
rękami uczyni, albowiem słyszeli o tym, jakie natchnienie Pan Nasz na 
górze mu był objawił. A takoż i on trwając w tym świętym zamiarze, już 
przeprawę do Barbarii miał umówioną, i już ów wielebny mistrz księgi 
swoje spakował, gdy naszła na niego pokusa tak silna, rozumem podyk
towana, jakby to już widział na własne oczy, że skoro w Barbarii się znaj
dzie, zanim zacznie dysputę i nauczanie, już go Maurowie ukamienują, 
albo przynajmniej do więzienia na zawsze wtrącą, czego się ów wielebny 
mistrz wielce przestraszył, jak to z wielebnym świętym Piotrem było, 
i z tego strachu od zamiaru odstąpił tym razem, pomimo natchnienia, co 
Bogu miłe być nie mogło. A jak już ów okręt bez niego odpłynął, prze
ciwna chęć na owego wielebnego mistrza naszła, bowiem uznał, że za 
tak wielki grzech Pan Nasz go ukarze, za zwątpienie w wierze, gorszące 
dla narodu, i do takiej desperacji doprowadzony został, i tyle było w jego 
duszy cierpienia, że cierpienie ono na zewnątrz wyszło, i w wielką wpadł 
chorobę, na którą długo cierpiał, a nikt odkryć nie potrafił, jaka też owej 
choroby mogła być przyczyna (KC, 20).
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W Tunisie nie przyjęto go z otwartymi ramionami, mimo jego 
sławy i dobrych chęci, ale Llull wyszedł z opresji obronną ręką i po
wrócił do ojczyzny z tarczą. Paradoksalnie, o powodzeniu jego mi
sji świadczy pobyt uczonego w więzieniu, gdzie kazał go zamknąć 
tamtejszy władca, Abu Hafs, który nie mógł tolerować sukcesów ka
znodziejskich przybysza wśród swoich muzułmańskich poddanych, 
wyznawców religii państwowej. Potraktowany jako wichrzyciel, 
Llull otarł się wtedy o śmierć. Dzięki pomocy wpływowego miejsco
wego wyznawcy, najwyższa kara została zamieniona na wygnanie 
i po opuszczeniu więzienia, nieco tylko poturbowany przez fana
tyczną gawiedź, niefortunny misjonarz zdołał wsiąść na okręt i bez
piecznie dotrzeć do Neapolu. Było to w 1293 lub 1294 roku:

Wybierał się Przyjaciel do ziemi obcej, by Umiłowanego swego tam 
sławić i przebrać się chciał, by niebezpieczeństw na drodze czyhają
cych uniknąć. Ale nie mógł łez z oczu swoich całkiem usunąć, ni rysów 
wynędzniałych i bladości z lica, ani skarg z serca, ni myśli, ni wes
tchnień, smutków i tęsknot, które tam byty, i dlatego pojmany został 
w podróży, a nieprzyjaciele jego Umiłowanego wydali go na cierpień 
mękę(LL4, 167)'7.

17 „L’Amie volgué anar en una terra estranya per honrar el seu Amat, i es 
volgué disfressar per tal que no fos pres pel cami. I no pogué esborrar 
prou els plors dels seus ulls, ni de la seva cara les faiçons magres i la 
color groga, ni del seu cor els planys, pensaments, sospirs, tristesa i llan- 
guiments; i per aixo fou pres en el viatge, i lliurat a turments pels enemies 
del seu Amat” (LAA, 167).

Te przeżycia nie zniechęciły Llulla do kontynuowania aktywności 
misyjnej, tym bardziej że jego starania o zorganizowanie wyprawy 
krzyżowej ciągle spotykały się z chłodnym przyjęciem hierarchii 
kościelnej i świeckiej. Zapewne odbiciem tych niepowodzeń są gorz
kie słowa zniechęcenia, jakie wkłada w usta Rajmunda: 17
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Jestem dziś człowiekiem starym i wzgardzonym,
Żaden żywy człowiek w biedzie mi nie pomógł, 

Dzieło zbyt doniosłe na siebie przybrałem.
Wędrując po świecie tak wiele szukałem
I choć dobry przykład nieraz sam dawałem,
Mało kto mnie kocha, znany jestem mało (PR).

Powodów do zniechęcenia miał Llull sporo. Wystarczy powie
dzieć, że założona przez niego misyjna szkoła w Miramar nic prze
trwała nawet dwudziestu lat.

W 1308 roku Llull po raz drugi znalazł się w Północnej Afryce 
(Bijâyah, Algieria), narażając się ponownie na atak rozgniewanego 
tłumu i kolejny, sześciomiesięczny pobyt w tamtejszym więzieniu. 
Tym razem jednak najwyraźniej lekce sobie ważył niebezpieczeń
stwo i sam szukał palmy męczeństwa, jeśli wierzyć wersji, jaką poda
ję Vida coetània, opisująca sędziwego misjonarza, wołającego na pla
cu, wśród wielkiego zgromadzenia, że wiara chrześcijan jest święta 
i prawdziwa, a sekta muzułmańska jest fałszywa i przewrotna, czego 
podejmuje się natychmiast dowieść (VC, 36). Tragicznym epilogiem 
tej wyprawy, już po uwolnieniu Llulla z więzienia, było zatonię
cie jego statku tuż przy wybrzeżu Pizy. Misjonarz i jego towarzy
sze ocaleli, ale przepadły księgi, m.in. te teksty polemiczne, które 
Llull pisał w niewoli, po arabsku, a które potem rnusiał odtworzyć 
z pamięci.

Oba heroiczne epizody misyjne stanowią podstawę późniejszej 
tradycji hagiograficznej. Trudno się dziwić ludzkiej wyobraźni, że 
oczekuje wielkiego finału tak niezwykłej biografii i koniecznie chce 
ją ukoronować palmą męczeństwa, pomijając mniej efektowną, ale 
bardziej skuteczną działalność misyjną, jaką Llull prowadził przez 
całe swoje aktywne życie wśród muzułmanów i Żydów na bliższym 
mu wybrzeżu Morza Śródziemnego, wśród członków wspólnot wy
znaniowych żyjących w wielokulturowej, średniowiecznej Europie. 
Prawdą jest, że przed śmiercią Llull ponownie znalazł się w Afryce, 
ale na pewno żył jeszcze 15 czerwca 1315 roku, wbrew temu, co głosi 
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legenda o jego śmierci, ponieważ kilka miesięcy później, w grudniu 
tego samego roku, podpisał własną ręką ostatnią swoją książkę. We
dług tej legendy inspirującej się autentycznymi, tyle że wcześniej
szymi faktami, uczony starzec, ukamienowany przez rozjuszony tłum 
w Bidżaji (Bijâyah), zmarł z odniesionych ran na statku, który zabrał 
męczennika na rodzinną wyspę. Tak miało się spełnić jego życzenie, 
wyrażone w Pieśni Rajmunda'.

Pragnę umrzeć, będąc pielgrzymem miłości... {PR)

Prozelityzm

Llull wierzył, że dzięki swojej oryginalnej metodzie potrafi do
trzeć do ludzi nieszczęśliwych, których zła wola, błędy lub niewiedza 
oddaliły od Boga. Objawieniem, jakie sam przeżył, Doctor Illumina- 
tus chciał się podzielić przede wszystkim z niewiernymi. Był prze
konany, że błądzą nie z własnej woli, lecz z niewiedzy, podobnie jak 
on to czynił w okresie religijnej indyferencji, ślepy na światło wiary 
i głuchy na Boże słowo. Przejmował się losem pogan, którzy żyjąc 
bez Bożej miłości skazani są na wieczną śmierć:

Spotkał Przyjaciel człowieka, co bez miłości umierał. Zapłakał Przy
jaciel nad obrazą, jaką ta śmierć bez miłości dla Umiłowanego była, 
a tamten mu odrzekł, że nikt go o miłości nie pouczył ani go strawą mi
łowania nie nakarmił. Westchnął tedy Przyjaciel przez łzy i powiedział: 
„O, pobożności marna! Kiedy w siłę wzrośniesz, aby wina mniejszą 
się stała? Kiedy Umiłowanego mego otoczy grono miłujących żar
liwie i gorąco, którzy w wysławianiu czci jego ustawać nie będą?” 
{LAA, 209)18.

18 „Trobà l’Amic un home que moria sense amor. Plorà I’Amic la deshonor que 
l’Amat prenia per la mort d’aquell home que moria sense amor; i ell respon- 
gué que per tal com no hi havia ningû que li hagués donat coneixença d’amor 
ni que Phagués nodrit per ésser amador. I per aixô l’Amic sospirà lot plorant, 
i digue: -Ah, devociô! ¿Quan sereu mes gran, per tal que la culpa sigui mes 
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Gdy przyglądamy się uważnie niezwykłym dziejom Llulla, wie
lokrotnie odnosimy wrażenie, że mamy do czynienia z człowiekiem 
genialnym, pod każdym względem wyprzedzającym swoją epokę. Na 
przykład miał zupełnie wyjątkowe podejście do prozelityzmu. Ma
rzył o zorganizowaniu pacyfistycznej wyprawy krzyżowej. Nie chciał 
nawracać ogniem i mieczem, ale słowem, przy użyciu dostępnych 
środków dyplomatycznych.

Widzę rycerzy świata udających się za morze do Ziemi Świętej i wy

obrażających sobie, że ją odzyskają siłą zbrojną. W końcu wszyscy 
wyczerpią tam siły, nie wykonawszy swego zamiaru. Toteż myślałem, 
że ten podbój powinien się dokonać tylko tak, jak Ty uczyniłeś, Panie, 
ze swymi apostołami, to znaczy przez miłość, modlitwy i łzy. Prze
to niech święci rycerze wybierają się w drogę uzbroiwszy się w znak 
Krzyża, niech napełnią się łaską Ducha Świętego, niech idą pouczać 

niewiernych o prawdzie Męki Pańskiej i niech z miłości do Ciebie 
robią to, co Ty zrobiłeś z miłości do nich. A wówczas mogą być pew
ni, że jeśli się wydadzą na mękę z miłości do Ciebie, Ty spełnisz ich 
prośbę we wszystkim tym, czego chcą dokonać w celu wysławiania 
Ciebie (KK)1’.

petita i que el meu Amat tingui molts fervents i ardits lloadors i amadors, que 
no vacil.lin a lloar els seus honraments?” (LAA, 209).

19 R. Llull, Księga kontemplacji (KK). Ten i następne cytaty z utworu na pod
stawie: Antologia mistyków..., s. 263.

20 E. Potkowski, op. cit., s. 21.

Llull rnusiał być świetnym psychologiem i człowiekiem wielkiego 
wymiaru. Rekonstruując jego poglądy erystyczne znany entuzjasta 
lullizmu, Giordano Bruno, zwrócił uwagę na takie warunki koniecz
ne dobrej dyskusji, sformułowane przez Llulla, jak rzeczywista chęć 
poznania prawdy, szacunek dla przeciwnika, obiektywność czy po
sługiwanie się przez obie strony wyłącznie argumentami możliwymi 
do sprawdzenia19 20.
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Trzeba docenić niezwykły talent dyplomatyczny Llulla. Czytamy 
w jego biografii, Vida coetània, że swoją pierwszą wyprawę misyjną 
błogosławiony Ramon rozpoczął od spotkania z oświeconymi muzuł
manami, którym oświadczył przed podjęciem dyskusji, że chciałby 
poznać ich punkt widzenia, i że jest zdecydowany, jeśli go przeko
nają do swoich racji, przyjąć ich wiarę (PC, 26). Polemiczną Księgę 
o poganinie i trzech mędrcach (Libre del gentil e los très savis — około 
1272 roku w języku katalońskim; wcześniej powstała wersja arab
ska) kończy ekumenicznym hymnem na cześć jedynego Boga, tak 
ułożonym, by mogli się pod nim podpisać przedstawiciele wszyst
kich trzech religii monoteistyczych, którzy nawracali głównego bo
hatera, poszukującego ostatecznej prawdy w obliczu zbliżającego się 
rozrachunku z życiem. Llull w swoim tekście dyplomatycznie każę 
oddalić się mędrcom przed ogłoszeniem wyroku poganina, żadnemu 
z nich nie przyznając w ten sposób ostatecznej racji. Echa tego same
go ekumenizmu można też odnaleźć w Księdze Przyjaciela i Umiło
wanego:

Rzekł Przyjaciel do Umiłowanego, że wiele jest dróg, na których serce 
i oczy go doznają; wiele też jest imion, jakie mu język nadaje, ale jedna, 
jedyna jest miłość owa, z której życie czerpie i za której przyczyną cier
pienia doznaje (LAA, 90)21.

21 „Deia I’Arnie a l’Amat que per molts camins venia al seu cor i apareixia als 
seus ulls, i amb molts noms la seva paraula l’anomenava; pero l’amor amb 
que li donava vida i el mortificava era nomes una, tan solament” (LAA, 90).

Ten dyplomatyczny talent, pozwalający domyślać się otwarte
go umysłu, bezstroności i niezwykłej, jak na XIII wiek, tolerancji, 
a w każdym razie szacunku dla innych zapatrywań, również na grun
cie doktryny, nie był dobrze widziany przez teologów katolickich. Llull 
nie tylko w Księdze o poganinie nie odwoływał się do autorytetów 
- tam było to uzasadnione w dyspucie trzech mędrców, reprezentują
cych trzy różne systemy (Stary Testament, Nowy Testament i Koran).
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Miano mu złe, że również w innych pismach zdecydowanie przedkła
dał argumenty racjonalne ponad jakikolwiek autorytet ludzki22 23.

22 E. Potkowski, op. cit., s. 16.
23 Ibidem, s. 16. Jak piszę Eugeniusz Górski, znajomość filozofii Llulla dotarła do 

Rosji w XVII wieku za pośrednictwem Polaka, Jana Białobockiego z Przemyśla. 
Por. E. Górski, ¿puntes sobre el conocimiento de Ramon Llull en Polonia, 
„Studia Lulliana” 1991, vol. XXI, nr 1, s. 45-47.

24 M. Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, t. II, Santan
der, 1947, s. 324.

25 E. Potkowski, op. cit., s. 17.

Herezja

Za życia nikt się nic odważył oskarżyć tego dzielnego człowieka 
o herezję, ale po jego śmierci długo trwała dyskusja na temat zgodno
ści jego myśli z oficjalnym nauczaniem Kościoła. Zdumiewać może 
popularność lullizmu wśród ludzi prostych oraz duży zasięg jego 
wpływów. Znany był nie tylko w Katalonii, Aragonii i Walencji, nie 
tylko w Paryżu i w Italii, ale nawet w odległej Rosji, gdzie w XVIII 
wieku kupcy, rzemieślnicy i chłopi poszerzali swoje horyzonty, czy
tając księgę Wielka nauka Rajmunda Lulla12. Znamienny jest fakt, 
że za błogosławionego uznano go dopiero w 1847 roku, a więc pięć
set lat po jego śmierci, i to raczej sankcjonując kult miejscowy24 niż 
w uznaniu rzeczywistego męczeństwa, z perspektywy czasu i braku 
dowodów niemożliwego do udowodnienia.

Były czasy, kiedy jego księgi znajdowały się na indeksie inkwizy
cji. W XIV wieku w Aragonii wzywano ich nierozważnych czytelni
ków, by nie zwlekając, pozbyli się natychmiast tych niebezpiecznych 
tomów, odnosząc je do najbliższego kościoła. Ówcześni wyznawcy 
lullizmu wierzyli, że tak jak przez Stary Testament przemawia Bóg 
Ojciec, a przez Nowy - Syn Boży, tak przez natchnione księgi Llul- 
la wypowiada się Duch Święty25. W 1376 roku papież Grzegorz XI 
umieścił Księgę Przyjaciela i Umiłowanego na liście dzieł zakaza
nych, pośród dwudziestu innych pism Llulla; a wspomniany wyżej 
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inkwizytor z Girony, Eimeric, wziął sobie za osobisty punkt hono
ru wykorzenienie jego poglądów, niczym niebezpiecznego chwastu, 
z Bożego poletka pozostającego w jego inkwizytorskiej jurysdykcji. 
Nicolau Eimeric (1320-1399) był fanatycznym obrońcą niedocenia
nego przez Llulla fidcizmu. Filozof z Majorki miał do religii podejście 
bardziej racjonalne. Uważał, że stosunek człowieka do Boga musi 
się opierać na wierze i rozumieniu, dokładnie tak, jak to deklaruje 
Przyjaciel, bohater Księgi Przyjaciela i Umiłowanego, streszczając 
w bardzo lapidarnej formie poglądy filozofa na temat racjonalizmu26 
i fideizmu:

26 Na temat racjonalizmu Llulla niedawno została opublikowana w Polsce 
cenna rozprawa Joanny Judyckiej, która od kilku lat specjalizuje się w za
kresie filozofii Llulla. Por. J. Judycka, Wiara i rozum w filozofii Rajmunda 
Lulla, Lublin 2005 oraz inne prace tej samej autorki przytoczone w biblio
grafii.

27 ,,L’Arnie amava tant el seu Amat, que de tot el que li deia el creia, i tant el des
itjava entendre, que tot el que n’oi’a dir volia entendre per raons necessaries. 
I per aixo l’amor de l’Amic estava entre creenęa i intel ligencia” (LAA, 
198).

Tak bardzo Przyjaciel Umiłowanego swego miłował, że wierzył we 
wszystko, co tamten mówił, i tak bardzo pragnął go pojąć, że wszystko, 
co słyszał, zrozumieć dzięki racjom koniecznym pragnął. Dlatego miłość 
Przyjaciela wiarą i rozumieniem była (LAA, 198)27.

Trudno w tym miejscu zagłębiać się w sedno polemiki, a właś
ciwie jednostronnych, bo sformułowanych już po śmierci autora, 
oskarżeń, jakie pod adresem jego systemu były wysuwane. Żeby 
pokazać, na jak subtelnym poziomie doktrynalnym rozgrywała się 
ta dyskusja, przytoczymy, jako ciekawostkę, ten wiersz z Księgi 
Przyjaciela i Umiłowanego, który inkwizytor uznał za wyjątkowo 
niebezpieczny:
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„Powiedz, szalony: co większe, różnica czy zgoda?” Odpowiedział, że 
poza jego Umiłowanym, różnica jest większa w wielości, a zgoda w jed
ności, ale w Umiłowanym różnica i zgoda są równe (LAA, 290)28.

28 ,,-Digues, foli: qué és major: diferencia o concordanęa?-. Respongué que, 
fora del seu Amat, la diferencia era major en pluralitat, i la concordanęa en 
unitat; peró en el seu Amat eren iguals en diferencia i unitat” (LAA, 290).

29 I. Krasicki, Dzieła, t. XIII-XIV, Warszawa 1830, s. 263.

Ortodoksyjny autorytet Llulla podważyła też tradycja, niefortunnie 
i w złej wierze dopisując do jego dorobku pisma alchemiczne. Właśnie jako 
alchemik Llull po raz pierwszy zaistniał w polskich dykcjonarzach, w Zbio
rze potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych (1781) Ig
nacego Krasickiego, który tak go przedstawił polskim czytelnikom:

Lullus (Raymundus), sławny chimik w Katalonii urodzony. Żył na koń

cu XIII wieku. Filozofią Arabów naówczas kwitnącą, doskonale umiał. 
Ci, którzy kamienia filozofskiego szukają, w wielkiem Raymunda tego 
dotąd maią poważaniu29.

Nawet obecnie zdarzają się autorzy, którzy wbrew ustaleniom badaczy, 
nadal przypisują Llullowi pisma apokryficzne, mimo że jego autorstwo już 
dawno zostało definitywnie wykluczone. Ostatnio w charakterze alchemi
ka pojawił się Ramon Llull na kartach powieści fantastycznej Marka Hu- 
beratha Miasta pod skałą (2005), ale nie tylko fikcja kojarzy go z wiedzą 
tajemną. Roman Bugaj zaliczył go do alchemików w eseju na temat Her- 
metyzmu, przypisując mu dwa apokryfy, Testament i Lapidarium:

Najsłynniejszym alchemikiem wieków średnich był Raimundus Lullus 
(...), autor wielu dzieł, z których tylko część jest autentyczna. W nie
których z tych pism wypowiedział się przeciwko alchemii, ale później, 
„nawrócony” przez Amolda de Villanowę, miał czynnie zajmować się 
tą sztuką. Najobszerniejszym dziełem Lulla był jego Testament. Autor 
przedstawił tam stosunek Boga do świata, stworzenie kwintesencji, czte
rech elementów i metali. To wszystko stanowiło teoretyczną część dzie
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ła, potem została omówiona praktyka sporządzania kamienia filozoficz
nego. Inne dzieło Lulla, Lapidarium, poświęcone zostało problematyce 
kamieni szlachetnych i ich cudownych właściwości. Autor zajmował się 
również kwestią otrzymywania sztucznych kamieni szlachetnych30.

30 R. Bugaj, Hermetyzm, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 148-149.
31 W takim sensie używa tego określenia Oskar Miłosz, autor poematu Ars mag

na, [w:] O. Miłosz, Storge, tłum. C. Miłosz, Kraków 1993, s. 37-74.
32 X. J. N., Lullus Rajmund, [w:] Podręczna Encyklopedya Kościelna, red. 

Z. Chełmicki, Warszawa 1911, s. 33. W cytacie została uwspółcześniona 
ortografia.

Winę za błędne kojarzenie twórczości katalońskiego filozofa z al
chemią ponosi najprawdopodobniej tytuł jego największego dzieła, 
Ars Magna, czyli Wielka Sztuka. Wielką Sztuką była w średniowieczu 
alchemia31. Ponadto sam charakter tego dzieła budził poważne wąt
pliwości, nawet u tych światłych czytelników, którzy nie kojarzyli go 
z alchemią. Oto jak ocenione zostało opus magnum błogosławionego 
Ramona w Podręcznej Encyklopedii Kościelnej z 1911 roku:

O jego wiedzy różni różnie sądzą. Jedni podziwiają uniwersalność jego 
wiadomości; inni wyrażają się z pogardą, nazywając go kuglarzem 
i awanturnikiem; inni wreszcie - zwłaszcza współcześni drwią z jego 
pism. Zwłaszcza przedmiotem ich żartów jest główne dzieło L-a Ars mag
na, które napisał po 10 latach studiów, i które później objaśniał pod najroz
maitszymi tytułami. L. usiłuje w swem dziele rozklasyfikować pojęcia i za 
pośrednictwem pewnych kombinacji, używać ich jako cyfr, a przez to, jak 
mówił wynaleźć wszystkie principia i wyciągnąć z nich wszystkie wnio
ski. Rzecz prosta, że tego rodzaju mechanizm mimo chwilowego podziwu, 
wywołał w końcu szyderstwa i skazany został na zapomnienie32.

Ars Magna

Llull nie ociągał się z podjęciem bezpośredniego działania mi
syjnego wśród niewiernych, lecz pociągało go również głoszenie 
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prawdy wśród uczonych teologów Paryża, których chciał przekonać 
do swoich niekonwencjonalnych metod rozumowego udowadniania 
prawd wiary:

Z poselstwem wyruszył Przyjaciel do książąt chrześcijańskich i do nie
wiernych, przez Umiłowanego swego posłany, aby ich pouczył o Sztu
ce i w arkany wiedzy o Umiłowanym i miłości ku niemu wtajemniczył 
(LAA, 143)33.

33 „L’Amie era missatger ais princeps cristians i ais infidels, pel seu Amat, per 
tal que els mostrés l’Art i els començaments de conèixer i amar 1’Amat” 
(LAA, 143).

34 E. Potkowski, op. cit., s. 17 i 21.

Błogosławiony Ramon był osobą przedsiębiorczą i umiał dbać 
o realizację swoich planów. Powtórzył z sukcesem wyprawę do Pary
ża, gdzie za pierwszym razem przyjęto go dość nieufnie, tym bardziej 
że opieszali studenci nie nadążali za finezją jego myśli, lecz za drugim 
razem nie dał za wygraną i tak długo przerabiał swoją metodę, dopóki 
nie udało mu się pozyskać dla swoich idei profesorów Sorbony, gdzie 
uzyskał tytył magistra sztuk, nobilitujący go w gronie uczonych i na 
zgromadzeniach zakonnych. Wielokrotnie poprawiał wykład swoje
go systemu logicznego, podstawę wszelkich nauk i klucz do rozu
mienia świata, w tym również prawd wiary, na drodze racjonalnej34, 
dostosowując go do potrzeb i możliwości odbiorców:

1 takoż się stało, że w Paryżu będąc, wygłosił tam publicznie w szko
le mistrza Britolta, kanclerza owego Studium, i jak już tam czas jakiś 
spędził i formę owego Studium poznał, do Montpellier zawrócił, a tam 
następną książkę ułożył, której dał miano Sztuki dochodzenia do prawdy. 
I takoż samo zredukował w innych księgach szesnaście figur do czterech, 
z litości dla kruchej natury ludzkiej (PC, 19).

Poza niezwykłym talentem literackim Llulla, mistrza różnych 
form i gatunków, trzeba też docenić jego talent dydaktyczny i wie- 
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lokrotnic przez niego wykorzystywaną umiejętność dostosowania do 
potrzeb odbiorcy samej formy, bez większego uszczerbku dla treści. 
Do tego potrzebny był system odwołujący się do pojęć uniwersal
nych, najlepiej wyrażonych w abstrakcyjnym języku logiki:

By logikę do głów wkładać
1 filozofią wykładać
Nieznającemu łacińskiego
Ni arabskiego35.

35 Podaję za: U. Eco, op. cit., tłum, tekstu Llulla P. Sawicki, A. Popowa, s. 66.
36 M. Jurkowski, Od wieży Babel dojęzyka kosmitów, Białystok 1986,s. 17.
37 U. Eco, op. cit., s. 65-83.

Niestety, wymyślony przez niego i ciągle udoskonalany system lo
giczny nie zrewolucjonizował współczesnej myśli teologicznej w ta
kim stopniu, jakiego oczekiwał autor, z czego zdawał sobie sprawę:

Pustelniku, czy sądzisz, że ja zataiłem taką wiedzę, za pomocą której 
nasza wiara tak skutecznie może być dowiedziona ludziom, którzy są 
w błędzie, żeby zostali zbawieni przez Boga, który pragnie tak bardzo 
być przez wszystkich kochanym? Bądź pewien, że jestem znużony udo
wadnianiem. Jeśli uważnie by się studiowało moje książki i innym by się 
je dawało, byłbym znany. Czyta się je bowiem tak szybko, jak szybko 
biegnie kot po żarzących się węglach. Lecz jeśli byłby ktoś, kto by się 
do nich odwoływał, kto by je zrozumiał i nie podawał ich w wątpliwość, 
można by przez moje księgi udoskonalić świat (LD).

Pomimo niemożliwości pełnego zastosowania skomplikowanej 
kombinatoryki Llulla do celów katechetycznych i filozoficznych, 
obecnie docenia się jego sformalizowany system dochodzenia do 
prawdy jako „prototyp późniejszych języków filozoficznych opartych 
na logicznej klasyfikacji pojęć”36, a Umberto Eco poświęcił średnio
wiecznemu filozofowi cały rozdział w eseju o dziejach poszukiwania 
języka uniwersalnego w kulturze europejskiej37.
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Wiedza objawiona

Od momentu nawrócenia pociągała błogosławionego Ramona litera
tura poważna, przed którą stały ambitniejsze cele niż zabawianie dworu. 
Nie przestraszył się tytanicznego zadania, licząc na Bożą pomoc:

A tak rozmyślając o tych sprawach z boleścią, zaufał i przedłożył sobie, 
że od tej pory będzie pisał księgi, dobre i jeszcze lepsze, przeciw błędom 
niewiernych. A w Bożym natchnieniu mocy upatrywał, jako że on sam 
w sobie pojąć nie mógł, jak i jakim sposobem księgi miałby ułożyć, wy
kształcenia nie mając (KC, 6).

Niczym starożytny prorok, poczuł się powołany do pisania ksiąg 
objawionych, którymi mógłby pozyskiwać nowych wyznawców 
Bogu prawdziwemu. Nie był na tyle bezkrytyczny, żeby wierzyć 
w odkrywczość merytoryczną swojego przesłania; obca mu też była 
próżność i zarozumiałość; nie używał takich słów jak geniusz, orygi
nalność czy intuicja, ale rnusiał być człowiekiem niezwykle ambit
nym, skoro nie miał najmniejszych wątpliwości, że to, co wymyślił, 
jest doskonałe i że od Boga samego pochodzi wypracowana przez 
niego metoda logiczna („subito Dominus illustrauit mentem suam”38: 
VC, 3), przekładająca Boskie treści na racjonalny język. Skromny 
i pokorny wobec woli Bożej („nie dla bogactwa ni zaszczytów, ni 
sławy, ni fortuny...”), Llull początkowo utwory swoje wołał wyda
wać anonimowo. Ale czy na pewno „skromność” jest odpowiednim 
słowem w odniesieniu do człowieka, który słowa przez siebie sfor
mułowane uznaje za boskie? Ile mogło być dumy w jego niezachwia
nej wierze, że nie godzi się wiedzy przez Boga objawionej własnym 
imieniem opatrywać? Oto jak sam autor wykłada motywy swojego 
postępowania w Księdze kontemplacji'.

38 Wersję łacińską podaję za: M. de Riąuer, op. cit., s. 216.

Ty, Panie, wiesz dobrze, żem człowiek ja lichy; słaby z natury, złymi 
uczynkami naznaczony; nie godzi się przeto, by w dziele tym imię me 



Szaleństwa miłości błogosławionego Rajmunda 103

stało, bo też i nie sobie je przypisuję, a imię moje stąd czym prędzej prze
pędzam i usuwam, bo Twoim dzieło ono jest darem i dziełem Twoim, 
który jesteś Panem i Bogiem naszym... (KKj39.

” Przekład fragmentu Księgi kontemplacji na podstawie tekstu zamieszczonego 
[w:] M. de Riquer, op. cit., s. 257. Przekład własny autorki.

W miarę pomnażania własnego dorobku, mniej więcej od roku 
1290, uczony zrozumiał jednak praktyczną przydatność opatrywa
nia własnych dzieł adnotacją, gdzie i kiedy powstały. W ustalaniu 
ich kolejności bardzo się też okazał przydatny inny, niezbyt może 
skromny zwyczaj autora, który często cytował samego siebie, trochę 
na zasadzie autoreklamy. Do perfekcji doprowadził tę autotematycz- 
ną intertekstualność w romansie Blanąuerna (zawierającym odnie
sienia i cytaty z siedmiu wcześniejszych utworów błogosławionego 
Rajmunda), gdzie jeden z bohaterów poleca drugiemu lekturę dzieła, 
na którego kartach odbywa się właśnie ich spotkanie.

Dzieło

Jego liczne podróże w najmniejszym nawet stopniu nie stanowiły 
przeszkody w pisaniu, redagowaniu i promowaniu własnych tekstów, 
oraz tłumaczeniu tych ponad dwustu dzieł, jakie stworzył, na różne 
języki. Choć Llull biegle posługiwał się łaciną w mowie - wykładał 
przecież w tym języku na zagranicznych uniwersytetach - sam pisał 
po katalońsku, pozostawiając uczniom tłumaczenie swoich pism na 
język międzynarodowy. Pisarz przyznaję się do zredagowania nie
których dzieł po arabsku, ale żadna z tych wersji nie zachowała się do 
naszych czasów. Znane są natomiast jego wersje w języku prowansal- 
skim, którego znajomość była obligatoryjna wśród trubadurów.

Jednak najbardziej Llull przysłużył się językowi ojczystemu, i to 
nie tylko na polu literackim. Wystarczy powiedzieć, że był pierw
szym filozofem średniowiecznej Europy, który sformułował swój 
system nie w klasycznej łacinie, lecz w języku narodowym, romań
skim. Marti de Riquer podkreślił wagę jego twórczości mówiąc, że na 
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szczęście dla języka katalońskiego jego podwaliny stworzył człowiek 
obdarzony wyśmienitym gustem i niezwykłą inteligencją, na doda
tek jeszcze ze swadą podejmujący naprawdę wszystkie możliwe te
maty, w wielkiej ilości dzieł i przy dużej różnorodności gatunków40. 
Pozostawił przebogate dzieło literackie i filozoficzne, wielokrotnie 
poprawiane i uzupełniane. Pisał w kilku językach, przeredagowując 
nierzadko te same teksty w różnych wersjach.

40 Ibidem, s. 340.

Wśród jego utworów obok polemicznych i apologetycznych pism 
z dziedziny filozofii i teologii ważne miejsce zajmują teksty literackie, 
ilustrujące teorię w sposób przystępny i atrakcyjny, populaiyzujące wie
dzę encyklopedyczną, odwołujące się do realiów epoki, przemawiające 
do wyobraźni poprzez alegorię, a przede wszystkim imponujące boga
ctwem barwnych przykładów i przypowieści, zaczerpniętych zarówno 
z tradycji chrześcijańskiej, jak i orientalnej. Jednąz takich opowieści jest 
Feliks czyli księga o cudach świata (Félix o Libre de Meravelles, około 
1288-1289), romans zawierający interesujący alegoryczny bestiariusz 
(Libre de les bèsties), zasługujący na osobny komentarz. W tym miej
scu jednak bardziej nas interesuje wątek mistyczny w twórczości Llulla, 
który przewija się w trzech ważnych dziełach: od Księgi kontemplacji 
(Libre de contemplació en Déu, ok. 1272), po zamykające jego przemy
ślenia Drzewo filozofii miłości (Arbre de filosofia damor, 1298). Temat 
mistyczny osiąga szczyt subtelności w Blanquemie (Libre de Evast e de 
Aloma e de Blanquema son fili, około 1283-1286), a konkretnie w dwu 
tekstach wtrąconych: Księdze Przyjaciela i Umiłowanego (Llibre d‘Arnie 
e Amat) i Sztuce kontemplacji (Art de contemplació).

Księga kontemplacji

Księgę kontemplacji - jedną z pierwszych i najobszerniejszą swo
ją pracę literacką, określaną też jako proza dydaktyczno-filozoficz- 
na - Llull napisał najpierw po arabsku, a dopiero później powstała 
jej wersja katalońska. Księga to niezrównana, dzieło wczesne, ale 
dojrzałe, nieprzeciętne również pod względem objętości. Te rozwa
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żania encyklopedyczno-teologicznc długością czterokrotnie prze
kraczają objętość Don Kichota. W pierwszym wydaniu katalońskim 
z lat 1906-1914 zajmują aż siedem tomów - około trzy tysiące stron. 
Llull zdecydował się później ten sam temat przedstawić w formie 
lapidarnej, a przyszłym czytelnikom Księgi kontemplacji podsuwał 
kilka różnych, całkiem praktycznych sposobów korzystania z owego 
nieprzebranego bogactwa, jakim jest ta monumentalna księga.

Na ostatnich stronach dzieła autor doradza czytelnikowi, żeby co
dziennie czytał jeden z 365 rozdziałów, z jakich składa się Księga. 
Z nastaniem nowego roku lekturę należy zacząć od nowa, odświeżając 
w pamięci myśli wcześniej przeczytane, ale pewnie już zapomniane. 
Można też zdać się na przypadek i traktując dzieło jak łąkę mieniącą 
się barwami kwiecia różnorodnego, przekładać karty, otwierając ją 
w miejscu dowolnym, a później napawać się tak zebranym bukietem. 
Llull polecał też lekturę spisu treści, wychodząc z założenia, że stresz
czenia rozdziałów mogły pobudzić wyobraźnię, dostarczając materii 
do rozważań. Na samym końcu autor przypominał, że najważniejsze 
jest rozpamiętywanie przeczytanego fragmentu, niezależnie od jego 
długości, z pełnym zaangażowaniem woli, pamięci i rozumu.

Księga kontemplacji jest jednym z dwu dzieł Llulla, które symbo
licznie opatrzone zostały stygmatami: autor podzielił ją na pięć części, 
które symbolizować miały rany ukrzyżowanego Chrystusa. Pierwsze 
dwie części traktują o Bogu i jego związkach ze stworzeniem; trze
cia koncentruje się na człowieku i poznaniu; czwarta na relacji wiary 
i rozumu; piąta natomiast rozwija temat miłości i modlitwy.

Blanquerna

Księga o Evaście i Alomie i o ich synu Blanquernie, w skrócie 
- Blanquerna, napisana w Montpellier (około 1283-1286), uznawana 
jest za pierwszą powieść (według ówczesnej terminologii należałoby 
ją nazwać romansem) w języku katalońskim. Poprzez dzieje tytuło
wego bohatera od narodzin aż do osiągnięcia w późnej starości uprag
nionego celu, odosobnienia eremity, autor przedstawia pięć warian
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tów życia chrześcijańskiego, pięć ideałów możliwych do osiągnięcia: 
w stanie małżeńskim (poprzez Evasta i Alomę, rodziców bohatera), 
w stanie zakonnym, kapłańskim, apostolskim (w najwyższej hierar
chii kościelnej) i w życiu kontemplacyjnym. Zachowana jest podobna 
symbolika liczb, jak w Księdze kontemplacji-pięć stanów i odpowia
dające im pięć części nakłada na księgę stygmaty Ukrzyżowanego.

Kolejne etapy edukacji Blanquemy, a zwłaszcza jego kariera du
chowna, są pretekstem do przedstawienia propozycji reformy Kościoła 
i chrześcijańskiego społeczeństwa w duchu filozofii i teologii Llulla. 
Cierpi na tym prawda psychologiczna postaci oraz intryga, w której 
walka dobra ze złem jest tak prosta, że pozytywny bohater, Blanquema, 
przypomina mitycznego króla Midasa - wszystko, z czym się zetknie, 
natychmiast zamienia się w dobro41. Przygody bohatera wzorowane 
są na romansie rycerskim - przemierzając świat walczy z grzechem 
i pokusą oraz niesie duchową pomoc słabszym. Typowe dla tego ga
tunku elementy fantastyczne podporządkowane są symbolice chrześci
jańskiej, na przykład jeden z czarodziejskich pałaców należy do Dzie
sięciu Przykazań, inny do Cnoty, a pokrzywdzone damy potrzebujące 
wsparcia bohatera to Prawda, Wiara i Pobożność. Wyraźne są też od
niesienia do liryki trubadurów w wysławianiu najdoskonalszej z kobiet 
- Madonny. W epilogu autor nie mówi o śmierci sędziwego bohatera, 
lecz rozpoczyna kolejną wędrówkę: wysyła tropem mistrza jego ucz
nia, szlachetnego cesarza-poetę, którego pierwowzorem był najpraw
dopodobniej kastylijski król Alfons X Mądry (1221-1284). Ten mądry 
władca, wielki mecenas kultury, rnusiał być wyjątkowo bliski filozofo
wi z Majorki ze względu na podobny kierunek działania na polu filolo
gicznym. Alfons X był pierwszym królem, który nobilitował język ka
stylijski jako język państwowy i to ten właśnie język za jego panowania 
zastąpił łacinę jako język docelowy w słynnej Toledańskiej Szkole 
Tłumaczy, której zadaniem było gromadzenie i przekładanie tekstów 
hebrajskich i arabskich, aby w ten sposób ocalić przed zapomnieniem 
dziedzictwo wszystkich kultur i religii Półwyspu Iberyjskiego.

■" E. A. Peers, Foli d'amor. La vida de Ramon Llull, Palma de Mallorca 
1966, s. 68.
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W recepcji Błanquemy szczególne miejsce zajmuje papież Celestyn 
V, który poszedł w ślady bohatera powieści i podobnie jak on abdykował 
ze swego papieskiego urzędu (1294), by zostać pustelnikiem, choć są też 
zwolennicy tezy przeciwnej - że dzieło Llulla powstało dopiero po abdy
kacji Piętro di Morrone, zainspirowane jego przykładem. Ustalenie właś
ciwej relacji rzeczywistości i fikcji ma decydujący wpływ na datowanie 
utworu Llulla. Trudno odmówić słuszności celnej uwadze Marti de Ri- 
quera, obrońcy pierwszej tezy. Skoro można było popełnić samobójstwo 
pod wpływem lektury Cierpień młodego Wertera, to dlaczego Piętro di 
Morrone nie miałby zrezygnować z urzędu pontyfikalnego, inspirując się 
przykładem Blanąuemy42? Bardziej sceptycznie nastawiony Peers uwa
ża, że Piętro di Morrone był stary i od początku niechętnie nastawiony do 
zaszczytnej funkcji, której nie podołał i nie potrzebował żadnej dodatko
wej inspiracji, poza własną indolencją, żeby z niej zrezygnować43.

42 M. de Riąuer, op. cit., s. 291.
43 E. A. Peers, op. cit., s. 96.
44 R. Llull, Blanquerna. Cytat z utworu na podstawie: M. de Riąuer, op. cit., 

s. 317. Przekład własny autorki.

Księga Przyjaciela i Umiłowanego

Kiedy Blanquema porzucił zaszczytną funkcję papieską, wycofał 
się z życia aktywnego i całkowicie poświęcił się życiu kontemplacyj
nemu, prosili go inni bracia należący do tego samego stanu, by pouczył 
pustelników, narażonych na nieustanne pokusy, jak też najlepiej Bogu 
cześć oddawać. Wtedy Blanquema ułożył Księgę o Przyjacielu i Umi
łowanym, gdzie Przyjacielem miał być pobożny chrześcijanin, zaś pod 
mianem Umiłowanego trzeba się domyślać samego Boga. Wzorował 
się na przykładzie zapamiętanym z czasów apostolskich, kiedy z ust 
pewnego Saracena usłyszał o muzułmańskich mężach świątobliwych, 
ascetach, zwanych sufitami, poważanych dla ich mądrości.

Mędrcy owi o miłości pobożnej tak zwięźle mówili, że słowa ich 
do rozumu nie inaczej dotrzeć mogły, jak tylko przez dociekanie, któ
rego trud wolę uwznioślał i skłoność jej ku pobożności pomnażał44.
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Zanim przyjrzymy się bliżej tej księdze, posługującej się popularną 
w sufizmie formą wypowiedzi - aforyzmem, zastanówmy się, na czym 
polegały sufickie praktyki duchowe, ich droga {tarika), składająca się 
z kolejnych stopni {makam) i chwilowych stanów {hal). Etapy wtajem
niczenia prowadziły od uznania swojej nicości względem Boga {tawba), 
przez umiejętne określenie tego, co jest słuszne, a co nie {wara); przez 
ascezę - wyrzeczenie się wszelkich pragnień dóbr materialnych {zuhd); 
przez ubóstwo - świadomość tego, że wszystko, co człowiek posia
da, materialnie i duchowo, pochodzi od Boga (fakr); przez cierpliwość 
i odwrócenie się do spraw świata doczesnego {sabr); przez poddanie się 
całkowicie woli Boga {tawakkul), aż po świadomość tego, że w obliczu 
Boga czas ziemski jest nieistotny {rida). Natomiast stany chwilowe to 
świadomość, że Bóg jest blisko {kurb); to nagły przypływ miłości do 
Boga {muhabba); to uświadomienie sobie własnych grzechów i bojaźń 
przed Bogiem {hawf); to nadzieja wynikająca z przekonania, że Bóg 
jest miłosierny {radża) i pewność co do istnienia świata duchowego 
{jakirif*. Jak piszę Joanna Judycka, współcześni badacze odchodzą 
od interpretowania myśli Llulla w odniesieniu do scholastyki i coraz 
uważniej przyglądają się wpływom islamu na jego koncepcje45 46. Dlate
go przed zapoznaniem się z chrześcijańską interpretacją mistyki lulliań- 
skiej warto się zastanowić przez moment, czy w Księdze Przyjaciela 
i Umiłowanego Llull nie podążał drogą mistycznego wtajemniczenia 
według przytoczonego wyżej schematu - tarika. Chrześcijańska mistycz
na droga do Boga najpełniej została wyrażona w Księdze kontemplacji 
i na jej podstawie odtworzył ją Armand Llinares, według którego przed

45 Całą systematykę przedstawiam według pracy: J. Błogowska, Praktyki du
chowe sufizmu. Tarika, lrArtes. Prace studentów Międzywydziałowych Indy
widualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, red. 
W. Bulsza, t. 1, Kraków 2003, s. 36. Autorka artykułu załącza podstawową 
polską bibliografię tematu, m.in.: Abu al-Qasima al-Quasayri, Ar-Risa- 
la al-Qusayriyya, czyli Traktat o sufizmie, Warszawa 1997; P. Kłodkowski, 
Homo mysticus hidnduizmu i islamu. Mistyczny ruch bhakti i sufizmu, War
szawa 1998orazKhan Inayat Hidayat, Sufizm - religia miłości, harmonii 
i piękna, Kraków 1997.

46 J. Judycka, op. cit., s. 10.
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stawimy ją w tym miejscu, biorąc pod uwagę jako jeden z możliwych 
kluczy interpretacyjnych do Księgi Przyjaciela i Umiłowanego.

Mistycyzm

Tak jak wszyscy mistycy chrześcijańscy, Llull uważał, że stan kontem
placji, pozwalający człowiekowi połączyć się z Bogiem47, jest doskona
ły, ale niekoniecznie definitywny czy wykluczający inne formy istnienia 
w świecie. Może on być, podobnie jak się to stało w życiu autora, podnietą 
do podjęcia aktywnego działania lub do przyjęcia męczeńskiej śmierci.

47 A. Llinares, Ramon Llull, Barcelona 1987, s. 259.
48 Ibidem, s. 272.

Czytelnika uważnie śledzącego dzieje błogosławionego Ramona nie 
zdziwi zapewne, że ten mistyk przywiązywał ogromne znaczenie do pew
nej specyficznej formy modlitwy, określanej przez niego jako modlitwa 
złożona, która jest postawą otwartą na świat i ludzi, i realizuje się w czynnej 
miłości bliźniego (KK, 360: 30), a jej zaletą jest możliwość pełnej (zmy
słowej i umysłowej) i nieprzerwanej (w dzień i w nocy) adoracji Boga; 
co więcej, tę właśnie modlitwę Llull uważał za najdoskonalszą. Natomiast 
wśród warunków modlitwy prostej Llull kładzie nacisk na dwie sprawy.

Pierwszą z nich jest to, co na dłuższą metę może irytować współ
czesnego czytelnika, a mianowicie podreślana ciągle przez autora, 
również w Księdze Przyjaciela i Umiłowanego, konieczność prze
lania wielu łez. Nie chodzi tu jednak o pusty sentymentalizm ani 
kaznodziejskie nawoływanie do żalu za grzechy, lecz raczej o po
trzebę obmycia oczu rozumu ze zmysłowych obciążeń48. Jak twier
dzi Llull, dusza ludzka, uwolniona w stanie kontemplacji od balastu 
zmysłów cielesnych, posługująca się tylko zmysłami duchowymi, 
staje się zwierciadłem, w którym objawiają się przymioty Boże (KK, 
174: 6). Dostrzegając je, dusza widzi samą siebie, a oglądając siebie 
w Bogu, uzyskuje znajomość rzeczy tajemnych. Są trzy - na wzór 
Trójcy Świętej - sprawności, które pozwalają człowiekowi wzbudzić 
w sobie Bożą obecność i połączyć się z Bogiem. Są to wola, pamięć 
i rozum. Nie można dojść do Boga, jeśli się nie włoży w pokona
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nie prowadzącej do niego drogi pewnego wysiłku, który przypomina 
cierpliwe, rzemieślnicze terminowanie. Konieczna jest oczywiście 
łaska; człowiek musi też spełnić określone warunki, ale najważniej
sze jest, że można się nauczyć, jak kochać Boga.

Kolejnym, drugim już problemem wiążącym się z warunkami takiej 
modlitwy, która doprowadzić może do zjednoczenia z Bogiem, jest właś
ciwy dobór słów. Nie wystarczy wymagać, by były one piękne (najpięk
niejszym słowem jest słodkie imię Jezus), trzeba jeszcze określić, w jaki 
sposób to piękno osiągnąć. W tym miejscu błogosławiony Ramon odsła
nia swój warsztat poetycki. Wie, że słowa skutecznie muszą zadziwiać 
i coś odkrywać, lepiej więc, żeby nie były zbyt pospolite i zużyte, ani 
zbyt przyziemne. Tu w sukurs przychodzą analogia i alegoria oraz syn
tetyczne, zwięzłe figury logiczne, które pozwalają na dotarcie do ducho
wego sensu moralnego, zakrytego przed poznaniem zmysłowym.

Pokonywanie drogi biegnącej na Boże wyżyny wymaga częstego 
cofania się, ciągłego oczyszczenia, w czym najbardziej pomocna jest 
pamięć. To w niej zachowało się wspomnienie grzechów; przywoła
nie jej jest więc niezbędne, żeby się ich wyrzec. Ona też przechowuje 
wspomnienie Bożej doskonałości, wspierając nim wolę i rozum w ich 
wznoszeniu się ku Bogu.

Ostani etap to niewysłowiona radość zjednoczenia z Bogiem. Cóż, 
kiedy kontemplacja pełna, doskonała i nieskończona możliwa jest do
piero na tamtym świecie! Pozostaje więc pożądanie szybkiej śmierci, 
najlepiej męczeńskiej, ale w doczesnym życiu mistyczna kontempla
cja może być tylko chwilowym wytchnieniem w niezmordowanym 
podążaniu drogami czynu49.

49 Ibidem, s. 275.

Być może z tego właśnie powodu Księga Przyjaciela i Umiłowanego 
nie porządkuje chronologicznie drogi mistycznego wtajemniczenia. Mo
menty bliskości z Nadprzyrodzonym są opłacane cierpieniem z powodu 
jego niedostępności, a poczucie szczęścia pojawia się w tej księdze równie 
często jak stany prawdziwej desperacji. Droga, jaką przemierza Przyjaciel, 
poszukując Umiłowanego, przypomina raczej błądzenie w labiryncie niż 
konsekwentne wznoszenie się ku górze. W tym pozornym nieuporządko- 
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waniu tkwi sedno emotywnej koncepcji mistycznej Ramona Llulla. Po
znanie Boga oparte głównie na sercu, a mniej na rozumie, z natury rzeczy 
musi się wiązać z wątpliwościami i rozterkami, a przede wszystkim z nie
ustannym, niespokojnym poszukiwaniem tego co było, jest i będzie.

W momentach bezpośredniego spotkania Przyjaciela i Umiłowa
nego osiągnięty zostaje cel mistycznej wędrówki. Od tego momentu 
poznanie Boga jest dialogiem dwóch istot sobie równych50, które ro
zumieją się bez słów:

50 Ibidem, s. 277.
51 „Es trobaren 1’Amic i 1’Amat, i digué l’Amic: -No cal que em parlis; fes-me 

només senyal amb els teus ulls, que són paraules per al meu cor, per tal que et 
doni el que em demanis” (LAA, 29).

52 „Il lumina l’amor la nuvolada que es posa entre l’Amic i l’Amat; i la féu tan 
lluminosa i resplendent com és la lluna en la nit, l’estel en l’alba, el sol en 
el dia i l’enteniment en la voluntat. I per aquella nuvolada tan lluminosa es 
parlen Amic i Amat” (LAA, 123).

Gdy spotkali się Przyjaciel i Umiłowany, Przyjaciel takie wyrzekł słowa: 
„Mówić do mnie nie musisz, wystarczy, że mi dasz znak spojrzeniem, by 
oczy twe przemówiły słowami wprost do serca mojego, a wszystko, o co 
mnie poprosisz, spełnię” (LAA, 29)51.

Poza momentami czystej kontemplacji, jak w cytowanym powy
żej wierszu, Przyjaciel wykorzystuje jednak momenty zbliżenia, by 
poznać Umiłowanego, poprzez całą triadę swoich duchowych spraw
ności: wolę, pamięć i rozum. Czy możliwe jest między nimi pełne 
zjednoczenie? W jednym z wierszy autor mówi o obłoku, który ich 
rozdziela, ale dzięki łączącej ich miłości jest to obłok świetlisty, który 
nie utrudnia, lecz wręcz przeciwnie, ułatwia porozumienie:

Napełniła miłość światłem obłok, jaki przestrzeń między Przyjacielem i Umi
łowanym wypełnia, aż tak jasny i świetlisty się stał, jak księżyc pośród nocy, 
jutrzenka o świcie, słońce za dnia i rozumienie wolą poparte. Przez ten obłok 
świetlisty Przyjaciel i Umiłowany do siebie przemawiali (LAA, 123)52.
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Cała Księga Przyjaciela i Umiłowanego jest jednym wielkim 
hymnem o miłości, głęboko osadzonym w tradycji judeochrześcijań- 
skiej. Odnaleźć w niej można echa Pieśni nad Pieśniami, zwłaszcza 
w ciągle powracającym motywie poszukiwania Boga przez człowieka 
na drogach miłości:

Rannym świtem wstał Przyjaciel, aby Umiłowanego szukać. Ludzi na 
gościńcu spotkanych pytał, czy go nie widzieli. A oni go wtedy zapytali, 
o jakiej godzinie oczy jego duszy Umiłowanego nieobecność dostrze
gły. Na to odpowiedział im Przyjaciel tymi słowy: „Od kiedy ujrzałem 
Umiłowanego w moich myślach, nigdy już nie przestały go oglądać oczy 
mego ciała, wszystkie bowiem rzeczy widzialne mego Umiłowanego mi 
przedstawiają” (LAA, 40)53 54.

53 ,,Es lleva de mati l’Amic, i anava cercant el seu Amat; i troba gents que ana- 
ven pel cami, i demana si havien vist el seu Amat. Li respongueren preguntant 
a quina hora el seu Amat s’absenta dels seus ulls mentals. Respongue l’Amic, 
i digue: -Tantost hagui vist el meu Amat en els meus pensaments, mai mes no 
fou absent dels meus ulls corporals, car totes les coses visibles em representen 
el meu Amat - ” (LAA, 40).

54 „Crida l’Amic en veu alta a les gents, i digue que l’Amor els manava que 
amessin caminant i seient, vetllant i dormint, parlant i callant, comprant 
i venent, plorant i rient, en plaer i en llanguiment, guanyant i perdent, i que 
amessin en qualsevol cosa que fessin, car de l’Amor en tenien manament” 
(LAA, 78).

Również obecne są w niej odniesienia do Nowego Testamentu, do 
świętego Pawła, jak na przykład w następującym wierszu:

Głosem wielkim zwołał Przyjaciel liczne zgromadzenie, a zebranym 
ogłosił, że oto Miłość im nakazuje, by miłowali chodząc i siedząc, czu
wając i śpiąc, mówiąc i milcząc, kupując i sprzedając, śmiejąc się i plą
cząc, w rozkoszy i w cierpieniu, w zysku i w stracie; by rzecz jakąkol
wiek czyniąc pamiętali, że Miłość mają za przykazanie (LAA, 78)34.
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Mistyczna poezja

Piękna jest ta miłość, która „uwiła swe gniazdo pomiędzy lękiem 
i nadzieją”55, „lękiem i śmiałością”56, jest Jasna i czysta niczym 
kryształ, prawdziwa i subtelna, prosta i mocna, uczynna, jaśniejąca 
obfitością nowych myśli i dawnych wspomnień”57; pozwala poznać 
smak „cierpienia, smutku i bólu”58, ale daje też zaznać „rozkoszy tego 
świata”59; jest to miłość, która „wolnych zniewala, a niewolnikom 
wolność przywraca”60; łzy z jej powodu przelane upajają niczym 
mocne wino61. Wielokrotnie, z naciskiem, poeta szalony z miłości 
powtarza, że „miłość to życie”62, a jej brak w ziemskim wędrowaniu 
to największe nieszczęście - człowiek nim doświadczony w godzi
nie śmierci zobaczy przed sobą tylko tragiczną w wymowie pustkę63 64. 
W niezrównanej strofie 26. poeta wznosi się na wyżyny mistycznego 
piękna mówiąc o umieraniu z miłości jako o początku istnienia:

55 „Entre el temor i l’esperança l’Amor ha fet el seu estatge...” (LAA, 17).
56 „L’amor és una bullida d’audácia i de temor...” (LAA, 171).
57 „...l’amor és clara, pura, neta, veritable, subtil, simple, forta, diligent, resplen

dent i abundosa de nous pensamcnts i de veils records” (LAA, 70).
58 „...-Si no sabes qué és amor, ¿hauria sabut qué és pena, tristesa i dolor?-” 

(LAA, 10).
59 ,,...els fonaments recolzen sobre els délits d’aquest món” (LAA, 17).
60 „...l’amor és aquella cosa que els lliures posa en servitud, i ais serfs dona 

llibertat” (LAA, 295).
61 „L’Amic s’embriagava de vi, i recordava, entenia i amava l’Amat. Aquell vi ama- 

rava l’Amat amb els seus plors i amb Ies llágrimes del seu Amic” (LAA, 364).
62 „...desamor és mort, i amor és vida...” (LAA, 62).
61 „L’Amic cercava el seu Amat, i trobà un home que moria sense amor; i digué 

que era un gran mal que l’home, en qualsevol mena de mort, morís sense 
amor. I per aixó digué l’Amic a l’home que moría: -Digues: per qué mors 
sense amor?-. Respongué: -Perqué sense amor vi via.-” (LAA, 85).

64 „Cantaven els ocells l’alba, i es despertá l’Amat, que és l’alba; i els ocells 
finiren llur cant, i l’Amic morí per l’Amat, a l’alba” (LAA, 26).

Ptaki śpiewały o świcie i przebudził się Umiłowany, który jest świtem. Śpiew 

ptaków umikł i Przyjaciel obumarł w Umiłowanym, o świcie (LAA, 26)M.
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Księga Przyjaciela i Umiłowanego nie jest abstrakcyjnym trakta
tem. Ma swoją scenerię - nie tylko uroczyska, gdzie „na gałęzi wśród 
liści i kwiatów śpiewa ptak, a wiatr listowiem porusza i unosi kwiatów 
woń”65, gdzie rosną „piękne drzewa”66, a „ciernie są niczym kwia
ty”67; ale też „góry i doliny”68; drogi „bezkresne, strome i wyboiste”69; 
„miasta wielkie”70 i „krainy dalekie”71, gdzieś w „obcej ziemi”72. 
W idylliczną scenerię poeta wprowadza elementy grozy, zaczerpnięte 
na ogół z obserwacji przyrody i z własnych, czasem okrutnych do
świadczeń pielgrzyma miłości, który wie, o czym mówi, kiedy po
równuje świat doczesny do „więzienia miłośników i sług Umiłowa
nego”73. Z rzadka uzupełnia opis konwencjonalną fantazją, kiedy na 
przykład na drogi „długie i pełne niebezpieczeństw”74 wypuszcza dzi
kie lwy75. Wierzymy mu natomiast bez zastrzeżeń, że „gęsty las”76 po
trafi być niebezpieczny; w nas też „zaćmienie słońca na niebie”77 budzi 
grozę; podobnie jak nieboskłon, który oślepia „błyskawicy błyskiem 
i ogłusza dźwiękiem gromu”78; nas też przeraża „morze wzburzone, 

65 „...Cantava l’ocell en un ram de fulleş i de flors, i el vent movía les fulleş 
i portava fragancia de les flors...” (LAA, 58).

66 „Estava l’Amic tôt sol, sota l’ombra d’un bell arbre...” (LAA, 47).
67 „...ensopegà i caigué entre espines, les quais li sembla que eren flors, i que el 

seu Hit era d’amor” (LAA, 36).
68 „Cercava l’Amic devoció en les muntanyes i en els plans...” (LAA, 34).
69 „L’Amic havia d’anar per llargs camins, i durs, i aspres...” (LAA, 346).
70 „Anava l’Amic per una gran ciutat...” (LAA, 186).
71 „...per terres estranyes anava l’Amic...” (LAA, 213).
72 „Anava l’Amic en una terra estranya...” (LAA, 112).
73 „-Digues, foll: qué és aquest món?-. Respongué: -Presó deis amadors i ser

vidora del meu Amat-” (LAA, 366).
74 ,,...és llarg i perillos el viatge en el quai vaig a cercar el meu Amat...” (LAA, 

212).
75 „Anava l’Amic en una terra estranya, on pensava de trobar el seu Amat, i pel 

cami 1’atacaren dos Iléons...” (LAA, 112).
76 „L’Amic era en un gran boscatge, on anava a cercar el seu Amat...” (LAA, 192).
77 „Hi hagué un eclipsi al cel, i tenebres a la terra...” (LAA, 206).
71 „...és mes rápida cosa l’amor en el cor de l’amador, que el llamp en la resplen- 

dor i el tro en l’oïda...” (LAA, 38).
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na którym fale i wichry hulają, a portu ani brzegu na nim nie uświad
czysz”79.

79 „L’amor és una mar agitada d’ones i de vents, que no té port ni ribatge. Mor 
l’Amic en la mar, i en el seu naufragi moren els seus turments i neixen els 
seus assoliments” (LAA, 235).

80 R. Llull, Blanquema. Cytat z utworu na podstawie: Antologia mistyków..., 
s. 261.

81 „Estava l’Amic tot sol, sota l’ombra d’un bell arbre. Passaren homes per 
aquell Hoc, i li preguntaren per qué estava sol. I l’Amic respongué que esti- 
gué sol quan els hagué vistos i oíts, i que abans estava en companyia del seu 
Amat” (LAA, 47).

82 „Digué l’Amic al seu Amat: -En tu hi ha el meu guariment i el meu llan- 
guiment...” (LAA, 51).

83 „...-Quines són les teves riqueses?-. Respongué: -Les pobreses que sofreixo 
pel meu Amat-...” (LAA, 57).

84 „Preguntaren a l’Amic quina cosa era la benaurança. Respongué que era la 
malaurança sostinguda per l’amor” (LAA, 65).

O mistyku z Majorki pewien dziewiętnastowieczny poeta kataloń- 
ski, Jacint Verdaguer, powiedział, że wznosił się na skrzydłach orła, 
a śpiewał głosem słowika {Les teves ales / d’àliga són; / mes ta veu 
fina/de rossinyol). W wielu utworach Ramon Llull wykazał się wspa
niałym wyczuciem języka. W wielu jego pismach obok wyszukanej 
metaforyki mistycznej odnajdujemy subtelną ironię, gdy na przykład 
porównuje niecierpliwych czytelników swoich pism do kota skaczą- 
cego po żarzących się węglach. Znajdujemy w nich sielską prosto
tę, jak we wspomnieniu pierwszych porywów miłości, która podbiła 
jego serce „pomiędzy winnicą a szopą na siano” (PR)', a nawet pewną 
rubaszność, kiedy mówi o wszach i pchłach, niedających zasnąć opie
szałemu grzesznikowi, który za krótko przed snem się modlił80.

Natomiast tym, co sprawia, że w Księdze Przyjaciela i Umiłowa
nego nic nie jest banalne ni oczywiste, pomimo uniwersalności te
matu, jest umiejętne posługiwanie się antytezą i paradoksem. I tak: 
Przyjaciel czuje się samotny dopiero w towarzystwie ludzi81; Umi
łowany jest jednocześnie i lekarstwem, i przyczyną choroby82; ubó
stwo jest formą bogactwa83; błogosławieństwo definiowane jest przez 
odniesienie do przekleństwa84; drogi miłości są jednocześnie długie 
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i krótkie85; myśli miłosne są zarazem zapomnieniem udręki i wspomnieniem 
rozkoszy86; czy wreszcie sekrety Umiłowanego Przyjaciel w tajemnicy za
chowuje i w tajemnicy je objawia, a znów dzięki objawieniu zachowuje 
ich sekretność87. Mateusz Wilk analizując ten utwór pod kątem mistycznej 
tradycji muzułmańskiej przypomina, że paradoks był w niej stosowany jako 
sposób opisu doświadczenia mistycznego88. Wspomniany wyżej autor osa
dza w tej samej, islamskiej tradycji samo szaleństwo miłości:

85 „Els camins de 1’amor són llargs i breus...” (LAA, 70).
86 „Estaven els pensaments de l’Amic entre l’oblit deis seus turments i el record deis 

seus plaers car els plaers que té de 1’Amor li fan oblidar la malauranęa, i els turments 
que sosté per 1’Amor li recorden la benaurança que té per amor” (LAA, 188).

87 ,,...amb secret guarda l’Amic els secrets del seu Amat, i amb secret els revela, 
i amb revelació els té secrets” (LAA, 75).

88 M. W i 1 k, Wpływ mistyki muzułmańskiej na „ Księgę Miłującego i Umiłowanego " 
Ramona Llulla, [w:] Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecz
nym, red. A. Pieniądz-Skrzypczak, J. Pysiak, Warszawa 2005, s. 187.

89 Ibidem, s. 186.

Wiele fragmentów Llibre d 'Arnie e Amat w inny sposób potwierdza, że 
w mistyce Ramona Llulla zbliżenie się do Boga jest niemożliwe bez 
szaleństwa, będącego całkowitym odrzuceniem bogactw, norm i logiki 
świata doczesnego (szaleniec uważany jest za takiego przez świat ze
wnętrzny, trzeci biegun relacji mistycznej, wrogi lub obojętny w stosun
ku do dwu pozostałych biegunów - Boga i mistyka)89.

Nie polemizując z tą opinią, która tylko wzbogaca możliwości 
interpretacyjne twórczości Llulla, na zakończenie warto wrócić do 
punktu wyjścia, by przypomnieć przyjętą na początku strategię. Księ
ga Przyjaciela i Umiłowanego jest nie tylko brewiarzem mistycznym, 
ale i soczewką skupiającą w sobie refleksje i doświadczenia autora 
pełnego sprzeczności. Cytaty z tego utworu ilustrowały kolejne etapy 
życiowych perypetii mistyka, który lepiej się odnajdował w działaniu 
niż w kontemplacji, choć tę drugą zalecał jako doskonałą.

Kiedy w 1312 roku osiemdziesięcioletni  już filozof zmierzając na sobór 
w Vienne dokonał podsumowania swoich osiągnięć w traktacie Disputa- 
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tio Raimundi Phantastici et clerici, określił sam siebie na poły ironicznie 
jako Raimundus Phantasticus - Rajmund fantasta. Nie dlatego jednak, 
żeby się zgadzał z zarzutem braku realizmu, jaki wobec niego sformuło
wał wymyślony zapewne dyskutant - napotkany w podróży ksiądz, lecz 
po to, by zapewnić, że do końca był wiemy swoim ideałom90. Ustalenia 
soboru - zalecenia wprowadzające nauczanie języków orientalnych do 
programów uniwersyteckich - były jego osobistym sukcesem. Choć nie 
osiągnął w życiu wszystkiego, osiągnął więcej, niż pozwalał oczekiwać 
zdrowy rozsądek. Jego natchnione szaleństwo nie było ucieczką od od
powiedzialności, lecz metodą działania, do której poczuł powołanie na 
początku swojej drogi, obserwując uważnie zachowanie Mistrza:

90 Por. J. Judycka, Raimundus Phantasticus. Życie i twórczość Rajmunda Llul- 
la, „Acta Mediaevalia” 2002, nr 15, s. 73 i 82.

” Poza wymienionymi w przypisach w tekście zostały wykorzystane również na
stępujące prace: T. i J. Carreras Artau, Historia de la filosofa española. 
Filosofía cristiana de los siglos XIII al XV, t. 1, Madrid 1939; Doctor Illu- 
minatus. A Ramon Llull Reader, red. A. Bonner, Princeton 1993; A. Soler 
i Llopart, Pre/aci [w:J R. Llull, Llibred'Amic eAmat, Barcelona 1995.

Nazajutrz rano powstał i, nie otrząsnąwszy się wcale z wizji, jaką po
przedniej nocy oglądał, znów powrócił do układania owej próżnej i sza
lonej kancony, którą wtedy był zaczął, i, kiedy ponownie w tym samym 
miejscu i o tym samym czasie pisać i dyktować tę samą pieść zaczął, 
znów mu się Pan Nasz ukazał na krzyżu, tak samo jak wprzódy, a wizja 
ta więcej go przeraziła niźli pierwsza, i znów wszystko porzucił, i w łożu 
się skrył. Mimo to nie zaprzestał wtedy owej szalonej chęci, lecz znów 
po dniach paru powrócił, by zamiar swój dokończyć, a wtedy wizje cu
downe wracały, za trzecim, za czwartym i za piątym razem (VC, 3).

Nawracając się błogosławiony Ramon otrzymał od Chrystusa bez
cenną wkazówkę, jak realizować najbardziej nawet nieprawdopodob
ne zamiary - napotykając na swojej drodze przeszkody, nie omijał 
ich, lecz wracał, by z nimi się zmierzyć „za trzecim, za czwartym i za 
piątym razem”. Aż do skutku91.
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Las locuras de amor del beato Ramón

La vida y la obra del autor medieval Ramón Llull (1232-1316), padre de 
la literatura catalana, filósofo y teólogo, se presenta en este texto desde 
la perspectiva de su obra maestra, Llibre d'amic e amat (1276-1283) que 
le permite apreciar en su condición de un idealista coherente en sus actos 
y precursor en muchos aspectos, intelectuales y humanos, de nuestros 
tiempos. Se plantean algunos capítulos de la vida de Llull, como: la vo
cación, el martirio, las actividades misioneras, la diplomacia; algunas 
características de su pensamiento, particularmente místico, y también se 
siguen las huellas de las influencias posibles recibidas por él, sobre todo 
de la musulmana (sufi). La recepción posterior de la obra lulliana se en
foca desde la perspectiva de algunos rasgos más originales o polémicos 
de su Ars Magna (incluido el título), que provocaron una confusión re
ceptora y, en consecuencia, la atribución de unas obras apócrifas.



Ramon Llull (1232-1316)' - 
bibliografia polska1 2

1 Wszystkie daty dotyczące autora i jego utworów podane zostały według Bose 
de Dades Ramon Llull (internetowa baza danych) http://orbita.bib.ub.es/llull.

2 Bibliografia została przygotowana jako materiał uzupełniający referatu o pol
skiej recepcji Ramona Llulla, który został przedstawiony w Beziers na kon
gresie 2n Col.loqui Europeu d’Estudis Catalans (19-21 I 2006) w sekcji La 
recepció de la literatura medieval catalana a Europa.

3 Czasopisma wymienione w bibliografii ukazują bądź ukazywały się w mia
stach: „Acta Mediaevalia” (Lublin), „Euhemer” (Warszawa), „Mediaevalia 
Philosophica Polonorum” (W-wa), „Nowe Książki” (W-wa), „Studia Lullia- 
na” (Palma de Mallorca), „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” (Bialy
stok).

4 Llibre d'amic e amat stanowi część utworu Llibre d'Evast e Blanquerna.

Edycje

Raymundi Lulli Liber réprobations aliquorum errorum Averrois 
(1310), wyd. B. Chmielowska, „Mediaevalia Philosophica Polo- 
norum”3 1973, nr 18, s. 6-34.

Przekłady

LLULL Ramon, Księga cudów (Llibre de meravelles, 1287-1289), 
tłum. B. Sławomirska, Wydawnictwo Spółka Hanzeatycka, [Kra
ków] 2001, 370 s.

Idem, Księga o kochanku i ukochanym (Llibre d’amie e amat, 
1276-1283)4, tłum. B. Sławomirska, Wydawnictwo Spółka Hanze
atycka, [Kraków] [2002], 113 s.

Idem, Księga Przyjaciela i Umiłowanego. Brewiarz mistyczny 
(Llibre d'amie e amat,]w.), tłum. A. Sawicka, Księgarnia Akademi
cka, Kraków 2003, 118 s.

http://orbita.bib.ub.es/llull


120 Drogi i rozdroża kultury katalońskiej

Recenzje:
GÓRSKI Eugeniusz, Llull... [recenzja], „Studia Lulliana” 2003, 

t. XLIII, nr 99, s. 156-157.
KRUPA Marlena, Trascendencje miłości, „Nowe Książki” 2003, 

nr 12, s. 80-81.

LLULL Ramon, Ars brevis (Ars brevis, 1308), tłum. B. Sławo- 
mirska, Sagittarius, [Wadowice] 2004, 109 s.

Idem, Księga zwierząt (Llibre de les bèsties, 1287-1289)5, tłum. 
B. Sławomirska, Sagittarius, [Wadowice] 2005, 72 s.

5 Llibre de les bèsties stanowi część utworu Felix o Llibre de meravelles.

Idem, fragment: Feliks czyli o cudach świata (Felix o Llibre de 
meravelles, jw.), tłum. E. Porębowicz (?), [w:] Wielka literatura 
powszechna, red. S. Lam, t. V, Trzaska-Evert-Michalski, Warszawa 
1932, s. 668-670.

Idem, Antologia tekstów, tłum, z franc, i z włos. I. Laskowska, 
[w:] Antologia mistyków franciszkańskich, t. II: Wiek XIII-XIV, red. 
S. Kafel, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986, s. 251-276.

Zawartość:
Fragment: Księga o Przyjacielu i o Ukochanym (Llibre d’amic 
e amat,}w.~).
Pieśń Rajmunda (Cant de Ramon, 1300).
Fragment: Feliks albo Księga o cudach (Felix o Llibre de mera
velles, jw.).
Fragment: Księga tysiąca przysłów ([Llibre de} Mil proverbis, 
1302).
Fragment: Blanąuerna (Llibre d’Evast e Btanąuema, 1276-1283).
Fragment: Księga kontemplacji (Llibre de contemplació en Déu, 
1273-1274).
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Fragment: Księga o Matce Bożej (Llibre de santa Maria, 1290-1292).
Fragment: Desconhort (Lo desconhort, 1295).
Fragment: Drzewo filozofii miłości (Arbre de filosofia d'amor, 
1298).

Idem, fragment: Księga rycerstwa (Llibre de l 'ordę de cavalleria, 
1274-1276), tłum, nieznany, [w:] Broń i zbrojni. Broń w sztuce i płat- 
nerstwo toskańskie późnorenesansowych Włoch ze zbiorów Muzeum 
Bardini i Galerii Corsi, red. wersji polskiej Z. Żygulski jun., Co- 
mune di Firenze, Firenze 1988, s. 10-11.

Idem, Antologia tekstów, tłum, z łac. M. Gensler, D. Gwis, 
E. Jung-Palczewska, [w:] Wszystko to ze zdziwienia. Antologia 
tekstów filozoficznych z XIII wieku, red. K. Krauze-Błachowicz, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 322-344.

Zawartość:
Fragment: Przeciwko niektórym błędnym poglądom Awerroesa 
(Liber reprobationis aliquorum errorum Averrois, jw.), 
Fragment: Ars brevis (Ars brevis, jw.).

Recenzje:
SAWICKA Anna, Wszystko to ze zdziwienia... [recenzja], „Studia 
Lulliana” 2004, nr 44, s. 147-148.

Krytyka

GENSLER Marek, Rajmund Luli (ok. 1232-1315?). Wprowadze
nie, [w:] Wszystko ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych 
zXIII wieku, red. K. Krauze-Błachowicz, Wydawnictwo Nauko
we PWN, Warszawa 2002, s. 319-322.

GÓRSKI Eugeniusz, Apuntes sobre el conocimiento de Ramon 
Llull en Polonia, „Studia Lulliana” 1991, t. XXI, nr 1, s. 41-52.
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JANCZEWSKI Zenon, Rajmunda Llull’a „Ars magnae generalis 
et ultimae”. Problemy kombinatoryki, niepublikowana praca doktor
ska, Warszawa 1968, 295 s.

JUDYCKA Joanna, Wiara i rozum w filozofii Rajmunda Lulla, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, 309 s.

Eadem, Anselmian Echos in Ramon Hull's Thought, [w:] Saint 
Anselm Bishop and Thinker. Papers Read at a Conference Held in the 
Catholic University of Lublin on 24-26 September 1996, red. R. M aj e - 
ran, E. I. Zieliński, The University Press, Lublin 1999, s. 323-333.

Eadem, Raimundus Phantasticus. Życie i twórczość Rajmunda 
Llulla, „Acta Mediaevalia” 2002, nr 15, s. 73-90.

Eadem, Rajmund Lull i trzynastowieczni kabaliści katalońscy, 
„Acta Mediaevalia” 2004, nr 17, s. 315-331.

Eadem, Rajmund Luli wobec myśli islamu, „Acta Mediaevalia” 
2005, nr 18, s. 212-236.

KAFEL Salezy, BI. Rajmund Luli (1235-1316?), [w:] Antologia 
mistyków franciszkańskich, t. II: Wiek XIII-XTV, red. idem, Akade
mia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986, s. 251-252.

MARCISZEWSKI Witold, On Genuine Steps Toward the For
malization of Arguments in the Middle Ages and on the Legend of 
Ramon Lullus, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” nr 8, red. 
W. Marciszewski, J. Kopania, Sekcja Wydawnicza Filii Uniwer
sytetu Warszawskiego, Białystok 1989, s. 5-40..

Idem, On Genuine Steps Toward the Formalization of Arguments 
in the Middle Ages and on the Legend of Ramon Lullus, [w:] Mecha
nization of Reasoning in a Historical Perspective, red. W. Marci- 
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szewski, R. Murawski, Rodopi, Amsterdam-Atlanta 1995, nr 267, 
s. 45-49, 62-76, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and 
the Humanities, 43.

POTKOWSKI Edward, Potępienie racjonalizmu Llulla, „Euhe- 
mer” 1964, nr 5, s. 15-27.

SAWICKA Anna, Ramon Llull, poeta szalony z miłości, [w:] 
R. Llull, Księga Przyjaciela i Umiłowanego. Brewiarz mistyczny, 
Księgarnia Akademicka, Kraków 2003, s. 5-42.

WILK Mateusz, Wpływ mistyki muzułmańskiej na „ Księgę Miłu
jącego i Umiłowanego " Ramona Llulla, [w:] Sacrum. Obraz i funkcja 
w społeczeństwie średniowiecznym, red. A.Pieniądz-Skrzypczak, 
J. Pysiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2005, s. 177-189.

Wzmianki w encyklopediach

JAMIOŁKOWSKI Stanisław, Rajmund Lullus, [hasło w:] Ency
klopedia Kościelna, red. M. Nowodworski, t. XXIII, W drukami 
Franciszka Czerwińskiego, Warszawa 1899, s. 18-23.

KRASICKI Ignacy, Zbiór potrzebniejszych wiadomości porząd
kiem alfabetu ułożonych, t. II, Nakład i druk Michała Grolla, Warsza- 
wa-Lwów 1781, s. 75; wyd. drugie [w:] Dzieła, t. XIII-XIV, Nakład i 
druk N. Gliicksberga, Warszawa 1830, s. 263.

Lułlus Rajmund (Ramon Lui), [hasło w:] Wielka Encyklopedya 
Powszechna Ilustrowana, red. K. Appel [et al.], t. XLIII-XLIV, War
szawa 1910, s. 900.

Lullus Raimundus, [hasło w:] Ilustrowana Encyklopedja Trzaski, 
Everta i Michalskiego, t. III, Warszawa 1927, szpalty 212-213.
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Lullus Raimundus, [hasło w:] Wielka Ilustrowana Encyklopedja Po
wszechna, t. IX, Wydawnictwo Gutenberga, Kraków 1929-1932, s. 195.

Luli (lub Lullus) Raimon, [hasło w:] Encyklopedja Powszechna 
Ultima Thule, t. VI, Ultima Thule, Warszawa 1934, s. 629.

Lullus Raimundus, Ramon Luli, [hasło w:] Nowa Encyklopedia 
Powszechna PWN, t. III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1995, s. 825.

Lullus Raimundus, Ramon Llull, [hasło w:] Wielka Encyklopedia 
PWN, t. XVI, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 219.

NIEDZIELSKI Jan, Lullus Rajmund, [hasło w:] Podręczna Ency
klopedia Kościelna, t. XXV-XXVI, Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 
Warszawa 1911, s. 33-34.

RADOŃSKI Karol, Rajmund Luli (Raymundus), [hasło w:] idem, 
Święci i błogosławieni Kościoła Katolickiego. Encyklopedia hagiograficz- 
na, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań-Warszawa-Lublin 1947, s. 402.

ROGALSKI Leon, Lulle albo Lullus (Rajmund), [hasło w:] Ency- 
klopedyja powszechna, t. XVII, Nakład i druk S. Orgelbranda, War
szawa 1864, s. 446-447.

X. J. N., Lullus Rajmund, [hasło w:] Podręczna Encyklopedya 
Kościelna, red. Z. Chełmicki, Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 
Warszawa 1911, s. 33-34.

Wzmianki u polskich autorów w dziełach o tematyce ogólnej

Anonima Diariusz peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej, portugal
skiej (1595), Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1925, s. 60-61, 
69. Wydał J. Czubek.
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BUGAJ Roman, Hermetyzm, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 148-149.

HEINRICH Władysław, Rajmond Luli, [w:] idem, Zarys filozofii 
średniowiecznej, PWN, Warszawa 1963, s. 270-273.

Historia filozofii średniowiecznej, red. J. Legowicz, PWN, War
szawa 1979, s. 117.

JURKOWSKI Marian, Rajmund Lullus, [w:] idem, Od wieży Babel do 
języka kosmitów, Krajowa Agencja Wydawnicza, Białystok 1986, s. 17.

KOTARBIŃSKI Tadeusz, „Ars Magna" Ramona Lullusa, [w:] idem, 
Wykłady z dziejów logiki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Zakład Naro
dowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Łódź-Wrocław 1957, s. 71-72.

KUKSEWICZ Zdzisław, Zarys filozofii średniowiecznej, t. II: 
Filozofia łacińskiego obszaru kulturowego, PWN, Warszawa 1973, 
s. 240-241,246-247, 263.

Logika formalna. Zarys encyklopedyczny z zastosowaniem do informa
tyki i lingwistyki, red. W. Marciszewski, PWN, Warszawa 1987, s. 430.

NOWICKI Andrzej, Centralne kategorie filozofii Giordana Bru
na, PWN, Warszawa 1962, s. 26-27, 94, 100-101.

Idem, L’ammirazione di Bruno per Lullo, [w:] II pluralismo me
todológico e i modelli Lulliani di Giordano Bruno, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wroc
ław-Warszawa-Kraków 1965, s. 8-12.

Idem, Giordano Bruno, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.

PORĘBOWICZ Edward, Ruch literacki południowo-zachodniej 
Europy, Drukarnia „Czasu” Fr. Kluczyckiego i Spółki, Kraków 1888 
[1889], s. 100-102.
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ŚWIEŻAWSKI Stefan, Dzieje filozofii europejskiej XV wieku, t. I, 
Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1974, s. 254-259.

Idem, Rajmund Luli, [w:] Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000, s. 739-741.

TATARKIEWICZ Władysław, Historia filozofii, t. I: Filozofia 
starożytna i średniowieczna (1931), Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1981, s. 260, 288.

ŻARNECKA-BIAŁY Ewa, Historia logiki dawniejszej, Uniwer
sytet Jagielloński, Kraków 1995, s. 96-97.

Wzmianki w utworach obcych przetłumaczonych na język polski

COPLESTON Frederick, Historia filozofii {History ofphilosophy, 
1950), tłum. S. Zalewski, t. II, Instytut Wydawniczy PAX, Warsza
wa 2000, s. 520-523.

ECO Umberto, „Ars magna" Ramona Lulla, Kabalistyka lulliań- 
ska, [w:] W poszukiwaniu języka uniwersalnego {La ricerca della 
linguaperfetta nella cultura europea), tłum. W. Soliński, Wydaw
nictwo Marabut, Oficyna Wydawnicza Volumen, Gdańsk-Warszawa 
2002,s. 65-83, 140-144.

RIO, Angel del, Raimundo Lulio (Ramón Lull), [w:] Historia lite
ratury hiszpańskiej [Historia de la literatura española, 1948], tłum. 
K. Wojciechowska, t. II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1972, s. 363.

ZEYER Juliusz, Ramondo Lullo, [w:] Wybór pism, t. I: Poemata 
i utwory dramatyczne, tłum, z czesk. Miram (Zenon Przesmycki), 
Nakład i druk S. Lewentala, Warszawa 1901, s. 41-71.



III. Pieśń Sybilli na Majorce

Misterium z długą tradycją

Podobnie jak Misterium z Elx, również inscenizowana od XIII 
wieku na Majorce Pieśń Sybilli jest wieloaspektowym zjawiskiem 
z pogranicza historii, religii i kultury. W średniowieczu ten udra- 
matyzowany obrzęd był rozpowszechniony w całej romańskiej Eu
ropie, ale od kiedy przestał stanowić integralną część liturgii, jego 
losy były przesądzone. Gdyby nie przywiązanie do tradycji lokalnego 
Kościoła w zapomnianym zakątku świata chrześcijańskiego, Pieśń 
Sybilli przeszłaby do historii po soborze trydenckim razem z innymi 
formami parateatralnymi, wystawianymi w świątyniach, które były 
zalążkiem dramatów liturgicznych Kościoła Zachodniego. Majorka 
to jedyne miejsce w Hiszpanii, gdzie Pieśń Sybilli inscenizowana 
jest od zamierzchłych czasów do dziś, z zaledwie trzyletnią przerwą 
w wieku XVI (1572-1575) i nieco dłuższą, bo prawie trzydziestolet
nią, w wieku XVII (1666-1692).

Sybilla w Kościele katolickim

Według mitologii greckiej Sybilla była natchnioną przez Apollina 
wieszczką, która w ekstazie przepowiadała przyszłość. Etymologicznie 
to słowo oznacza najprawdopodobniej „mądrą kobietę”, a więc Sybil
la to nie imię własne, ale określenie szczególnych umiejętności. Stąd 
w niektórych językach słowo „Sybilla” może być pisane małą literą 
i opatrzone rodząjnikiem: np. „la sibila” w języku hiszpańskim. Oj
czyzną Sybilli była Azja Mniejsza, gdzie wróżbiarstwo z boskiego na
tchnienia rozwijało się już w czasach przedgreckich. Pierwszą Sybillą 
znaną z imienia była Herofilea. Dwa miasta, Marpessus i Erytrea, spie
rały się, z którego z nich pochodziła. Wygrała Erytrea, ale Marpessus 
też miało swoją Sybillę Hellesponcką. Jak podaję Laktancjusz (ok. 
250-330) w Divinae institutiones, powołując się na rzymskiego pisarza 
Marka Warrona, w całej Grecji w I wieku przed Chrystusem było ich
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dziesięć: Chaldejska (Perska), Libijska, Delficka, Kimeryjska (Cymeryj- 
ska), Eiytrejska, Samijska, Kumańska (Kumejska), Hellesponcka (Hele- 
spontyjska), Frygijska, Tyburtyńska1. Największym szacunkiem otacza
no Sybillę Erytrejską2. W późnym średniowieczu ich liczba wzrosła do 
dwunastu (pojawiła się jeszcze Sybilla Europejska i Agryppa).

1 Laktancjusz, Divinae institutiones. Podaję za: R. Słoma, Sybille, Kraków 
2000, s. 15-16 i W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 
1985, s. 1123.

2 Por. W. Kopaliński, op. cit., s. 1123.
3 Europą: Europejska, Delficka, Samijska, Cymeryjska, Kumejska i Tybur

tyńska; Azję: Erytrejską, Hellespontu, Frygijska i Perska; Afryką: Libijska 
i Agryppa. Por. R. Słoma, op. cit., s. 44.

4 Ibidem, s. 43.
5 Por. M. Rożek, B. Gondkowa, Leksykon kościołów Krakowa, Kraków 

2003, s. 16.
6 Znajdują się one w przyłuczach arkad nawy głównej. Dzieło Carlo Montiego 

z 1699 roku. Por. M. Rożek, Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, 
Kraków 1993, s. 143. Sybilla Erytrejską znajduje się nad przejściem do ka
plicy św. Sebastiana po prawej stronie. W prawej ręce trzyma pióro, w lewej 
otwartą księgę z proroctwem CHRISTUS IESUS EST VERBUM PATRIS 
OMNIPOTENTIS. ERYTHREA (Jezus Chrystus jest słowem Ojca wszech
mogącego). Por. R. Słoma, op. cit., s. 119.

7 Ibidem, s. 118.
8 R. Suszycki, Pieśni nabożne o Pannie Najświętszej. Pieśń pierwsza, Kra

ków 1697. Cytuję za: R. Słoma, op. cit., s. 121.

Uniwersalne Sybille nie tylko reprezentowały trzy kontynenty3, 
lecz także w przedstawieniach ikonograficznych wyznaczono im 
miejsce w dziejach Kościoła powszechnego, zestawiając pogańskie 
prorokinie z apostołami, Ojcami Kościoła, prorokami, filozofami 
i z alegoriami cnót4. W kolegiacie św. Anny w Krakowie, w której de
koracja nawy głównej realizuje ideę Świętego Miasta - Niebiańskiej 
Jerozolimy5, arkady ozdobione są podobiznami dwunastu Sybilli6, 
które towarzyszą dwunastu apostołom na filarach, pełniących symbo
liczną rolę podpór Kościoła7 8. Katolicki punkt widzenia na starożytne 
prorokinie przedstawił Remigiusz Suszycki, fundator kaplicy św. Ka
tarzyny w tymże kościele, w jednej z Pieśni nabożnych*-.
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Kochał Bóg wielce Prorockie Sybille,
I Duch w nich jego przemieszkiwał mile,
Otwierając im dla ciała czystości,
Dziwne swych sądów przedwiecznych skrytości,
Żadna z nich jednak, nie będzie, ni była,

Godna, by w żywot swój, Boga zbawiła’.

Poza Sybillą Erytrejską i jej eschatologicznym proroctwem, o któ
rym będzie tu mowa, w średniowiecznej Hiszpanii znane były jesz
cze inne Sybille. Przynajmniej o jednej z nich trzeba tu wspomnieć, 
głównie dlatego, że w pewnym momencie nastąpiła kontaminacja dwu 
różnych proroctw. Święty Augustyn w Państwie Bożym'0 wspomina 
o Sybilli Kumejskiej i ojej wizji męki Chrystusa, podając jako źródło 
dzieło Laktancjusza Divinae institutiones, ale nie o tę Sybillę tu cho
dzi. Bardziej od Kumejskiej znana była w tym czasie trzecia Sybilla 
- Tyburtyńska, którą wprowadził do kultury średniowiecznej w VI 
wieku kronikarz bizantyjski Johannes Malałaś. Sybilla Tyburtyńska 
utożsamiona została z Erytrejską w wieku XII w anonimowym dziele 
Mirabilia Romae, w którym przypisano jej słowa proroctwa Iudicii 
signum. Dopiero w Złotej legendzie Jakub de Vorágine* 10 11 opisał spe
cyficzną rolę wieszczki Tyburtyńskiej jako tej, która ogłosiła światu 
pierwsze przyjście Mesjasza: narodziny Chrystusa. Przypisywane jej 
poroctwo to legenda o Ołtarzu nieba, Ara Coeli, tym samym, o któ
rym jest mowa w Misterium z Elx:

’ Cytuję za: ibidem.
10 Św. Augustyn, Państwo Boże, tłum. ks. W. Kubicki, Kęty 1998, s. 712.
11 Błogosławiony Jakub de Vorágine (ok. 1228-1298), dominikanin, prowincjał 

Lombardii i arcybiskup Genui, autor Legendy ó świętych, nazwanej przez 
potomnych Złotą Legendą.

By nagrodzić Oktawiana, że dał pokój światu, senat postanowił uczcić 
go jako boga. Lecz mądry cesarz, wiedząc, że jest śmiertelny, nie chciał 
zgoła zdobić się tytułem nieśmiertelnego, zanim nie spyta Sybilli, czy 
świat ujrzy kiedykolwiek narodziny człowieka odeń większego. Otóż
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w dzień Narodzenia, gdy Sybilla była sama z cesarzem, ujrzała zjawia
jące się, w samo południe, koło złote wokół słońca; a w środku koła 
stała dziewica cudownej piękności, trzymając dziecię na łonie. Sybilla 
pokazała ten cud Cesarzowi i usłyszano głos, który mówił: „Onać jest 
ołtarzem nieba!”. I Sybilla rzekła doń: „Dziecię to będzie większe od cie
bie!”. Również komnata, gdzie zdarzył się ten cud, została poświęcona 
świętej Dziewicy. I na tym miejscu wznosi się dziś kościół Najświętszej 
Marii Ara Coeli (Ołtarz nieba)12.

12 J. de Vorágine, Złota legenda, tłum. L. Staff, Wrocław 1994, s. 54.
13 Por. Historia de la literatura catalana, red. M. de Riquer [et al.], t. IV, Bar

celona 1984, s. 361.
14 R. B. Donovan, The Liturgical Drama in Medieval Spain, Toronto 1958, 

s. 163-164.

Dialog cesarza z Sybillą był wystawiany w formie misterium w 
Katalonii. Wiadomo na przykład na podstawie rachunków, że w 1418 
roku do jego inscenizacji w katedrze w Barcelonie trzeba było zakupić 
230 świec, zdobyć deski, zmontować podwyższenie sceniczne na ziemi 
i umieścić Ołtarz nieba gdzieś w górze13. Oczywiście idealnym momen
tem do prezentacji tego misterium było Boże Narodzenie, dlatego musia- 
ło w końcu dojść do spotkania obu proroctw, jak piszę Donovan:

Frequently in these pieces the same Sibyl appears twice, once in the pro- 
cession of prophets to forteli the coming of Christ, and later to annouce 
to the emperor (or to Herod) that the Messias has already been bom; 
the legends of the two Sibyls were thus focused, as it were, in the one 
prophetess14.

Mimo wszystko jednak to spotkanie nie miało większego wpływu 
na dzieje Pieśni Sybilli, głównie ze względu na odmienny charakter 
obu proroctw: opowieść o spotkaniu Sybilli Tyburyńskiej z cesarzem 
wymagała opracowania literackiego, nadającego jej formę dialogu; 
wizja Sybilli Erytrejskiej była zachowanym przez wieki w tym sa
mym kształcie śpiewanym monologiem zajmującym określone miej-
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see w obrzędzie, co nie pozwalało na dowolność interpretacji i wzbo
gacanie tekstu.

Dzieje tekstu

Natchnione wizje Sybilli Erytrejskiej starożytność przekazała kul
turze średniowiecznej za pośrednictwem tzw. Przepowiedni sybilliń- 
skich. Znaczenie napisanego w języku greckim profetycznego zbioru 
sentencji, znanego jako Oracula Sibyllina, polegało na tym, że pod
budowywały one dogmaty religii monoteistycznych niezależnym au
torytetem z innego, pogańskiego kręgu kulturowego. Spisane zostały 
między III wiekiem przed Chrystusem i II po Chrystusie przez pisarzy 
greckich, żydowskich, a później również chrześcijańskich. W księdze 
VIII znalazła się przypisywana Sybilli Erytrejskiej zapowiedź po
nownego przyjścia Chrystusa i Sądu Ostatecznego, ułożona w liczący 
34 litery akrostych15 grecki, składający się ze słów: IHZOYZXPEIZTOZ 
0EOY YIOZ ZQ.THP ZTAYPOZ (IESUS CHRISTUS DEI FILIUS 
SALVATOR CRUX). Pięć pierwszych słów greckiego akrostychu two
rzy kolejny akrostych: 1X0YS, ryba - symbol Chrystusa. WIV wieku 
Euzebiusz z Cezarei16 przytoczył ten tekst jako zapowiedź powtórnego 
przyjścia Mesjasza, w dziele Oratio Constantini ad Sanctorum Coe- 
tum, wprowadzając w ten sposób Sybillę do literatury chrześcijańskiej. 
Z tego źródła mógł skorzystać sto lat później święty Augustyn (354- 
-430), który umieścił przepowiednię Sybilli o przyjściu Mesjasza 
w swoim traktacie O Państwie Bożym (De civitate Dei), tłumacząc ją 
z „księgi greckiej”17 na język łaciński:

15 Konsultowanie Ksiąg sybillińskich w starożytności polegało na losowym wy
braniu jednej linijki tekstu. Po rozpisaniu jej w formie akrostychu dopisywa
no do liter odpowiednią ilość wierszy w formie heksametrów i z nich odczy
tywana była odpowiedź na postawione pytanie.

16 Euzebiusz z Cezarei (ok. 260-ok. 340), teolog i historyk Kościoła, biskup Ceza
rei Palestyńskiej, uważany za twórcę dziejopisarstwa kościelnego; jego Historia 
Kościoła jest pierwszą próbą przedstawienia dziejów Kościoła od założenia do 
czasów Konstantyna Wielkiego.

17 Por. św. Augustyn, op. cit., s. 710.
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Myśmy to już dawniej czytali w języku łacińskim, napisane wierszami, 
ale źle ułożonymi i w lichej łacinie, przez nieświadomość jakiegoś niezna
nego tłumacza, jakeśmy się później dowiedzieli. Albowiem Flaccianus, 
mąż przesławny, który też był prokonsulem, człowiek wielce wymowny 
i wielkiej nauki, gdyśmy rozmawiali z nim o Chrystusie, przyniósł nam 
do pokazania księgę grecką, powiadając, że to są wiersze Sybilli Ery- 
trejskiej. (...) Wiersze zaś te, których pierwsze litery układają powyżej 
przytoczone przez nas słowa, zawierają wedle tłumaczenia łacińskiego, 
w ustawionych dobrze przez kogoś wierszach, co następuje:

IESUS CHRISTUS DEI FILIUS SALVATOR

Sądu znak - ziemia zwilżeje od potu.
Z nieba król przyjdzie mający być przez wieki.
A to, iżby obecny, i ciało sądził, i świat, [aby w ciele obecny sądził 
świat]
W ten sposób niedowiarek i wierzący widzieć będą Boga 
wysokiego wraz ze świętymi, już przy samym końcu świata. 
Tak przybędą wraz z ciałem dusze, które on sądzić będzie, 
Gdy świat nikczemny w gęstych legnie cierniach. 
Odrzucą mężowie widma, a także skarb wszelaki, 
Wypali ogień krainy; a morze i przestworza 
przenikając straszliwych piekieł podwoje wysadzi.
Lecz wszelkiemu ciału świętych światłość bez granic 
oddana będzie, winowajców ogień wieczny palić będzie, 
ukryte czyny odkrywając, każdy wtedy mówić będzie 
tajemnice, i Bóg dla światła otworzy serca.
I będzie wtedy płacz, wszyscy zębami zgrzytać będą. 
Odjęty jest od słońca blask i ginie orszak gwiazd.
Runą niebiosa i światło sczeźnie księżyca. 
Zepchnie pagórki, doliny ode dna wywyższy.
Nie będzie w rzeczach ludzkich nic wzniosłego lub wysokiego.
Już z niwą zrównane są góry, a morskie błękity
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znikną wszystkie, i zginie zniszczona ziemia.
Zarówno wyschną źródła, jako i rzeki od ognia.
A trąba glos smutny już wyda z górnego
Okręgu, łkająca nad grzechem nieszczęsnym i karą wszelką.
I piekła czeluście ukaże ziemia rozwarta.
1 stawieni tu będą królowie przed Panem, co do jednego.
1 potop ognia i siarki opuści się znowu z nieba18.

18 ibidem, s. 711-712.
19 ibidem, s. 712.

W łacińskiej wersji święty Augustyn umieszczał tam, gdzie to 
było możliwe, fonetyczne odpowiedniki liter greckich w incypicie 
każdego wiersza. Różnice między łaciną i greką (w łacinie nie ma 
słów zaczynających się od litery ypsylon) sprawiły, że jego tłuma
czenie musiało być krótsze od greckiego oryginału o siedem wier
szy. Nie udało mu się zachować w pełni akrostychu, ale za to osiąg
nął efekt symboliczny: cała przepowiednia liczyła w jego wersji 
27 wersów, a liczba 27, czyli trzy do potęgi trzeciej, zdaniem świę
tego miała symbolizować Trójcę Świętą. Święty Augustyn bardzo 
wysoko cenił autorytet starożytnej prorokini i nie wahał się uznać ją 
za jedną z podpór Kościoła:

Ta Sybilla (...) w całym wierszu swoim, którego maleńką cząstką jest to, 
cośmy przytoczyli, tak dalece nie ma niczego, co by się godziło ze czcią 
fałszywych, albo przez ludzi uczynionych bogów, a nawet przeciwnie, 
tak mówi nieprzychylnie o bogach i ich czcicielach, iż pono zaliczyć ją 
trzeba w poczet tych, co do Państwa Bożego należą19.

Łacińska wersja świętego Augustyna była w średniowieczu erudy- 
cyjnym oryginałem, z którego dowolnie korzystały pisma o szerszym 
zasięgu społecznym. Przytacza ją na przykład apokryficzny tekst 
z VIII wieku, Sibyllinarum verborum interpretatio, przypisywany 
angielskiemu doktorowi Kościoła, wielebnemu Bedzie (673-735),
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w którym powtórne przyjście chrześcijańskiego Mesjasza zostało po
przedzone apokaliptyczną wizją królestwa Antychrysta20.

20 Por. M. Gómez, Introducción, [w:] eadem, El canto de la Sibila II. Cataluña, 
Madrid 1997, s. 11.

21 Najwcześniejsze źródła nie zawsze podają, jakie dokładnie miejsce zajmowa
ła Pieśń Sybilli w liturgii. W późniejszych najczęściej utwór ten jest wymie
niany w związku z Bożym Narodzeniem, chociaż według piętnastowiecznego 
lekcjonarza z Barcelony, jego miejsce było w liturgii paschalnej.

22 Do którego lektor zwracał się słowami: Dic, Isaia, testimonium Christo. Po
dobnie byli „wywoływani” inni świadkowie.

Od Państwa Bożego świętego Augustyna do liturgii rzymsko-ka
tolickiej droga Sybilli prowadziła przez tzw. Kazanie o symbolu (Ser- 
mo de symbolo) pseudo-Augustyna. To przypisywane w średniowie
czu świętemu Augustynowi czytanie liturgiczne najprawdopodobniej 
było dziełem Quodvultusa (czy też Quodvultdeusa), biskupa Kartaginy 
w latach 437-453. Tekst miał jeszcze inne nazwy, na przykład Homilia 
przeciw Żydom, poganom i arianom (Contra Judaeos, Paganos et Aria- 
nos). Czytany był jako szósta lub dziewiąta lekcja podczas jutrzni Bo
żego Narodzenia21. Narrator występujący w Kazaniu po słowach: Vos 
inquam convenio, o Iudei (Do was się zwracam, Żydzi), przywoływał 
świadectwo tych wszystkich autorytetów z czasów poprzedzających 
Chrystusa, które zapowiadały przyjście Mesjasza i po kolei udzielał im 
głosu, aby przekonali niewiernych o podstawowej prawdzie wiary. We
zwany przedstawiał wtedy swoje świadectwo, a więc oryginalny tekst 
zacytowany przez pseudo-Augustyna. To łatwe do scenicznego udra- 
matyzowania kazanie nazywane było też Procesją Proroków (Ordo 
Prophetarum), ponieważ jako pierwsze z magicznej liczby dwunastu 
przywoływane były autorytety starotestamentalne, a więc: Izajasz22, 
Jeremiasz, Daniel, Mojżesz, Dawid i Habakuk. Następnie przytaczane 
były słowa Symeona, Zachariasza, świętej Elżbiety i Jana Chrzciciela, 
a po nich zabierali głos natchnieni poganie, Wirgiliusz i Nabuchodono- 
zor. Ostatnim, trzynastym już i niejako koronnym świadkiem miała być 
Sybilla Erytrejska, a jej proroctwo, w odróżnieniu od wcześniejszych, 
recytowanych, na ogół było śpiewane. Proroctwo Sybilli musiało być 
uważane za najważniejsze, ponieważ w skróconych wersjach Kazanie
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o Symbolu ograniczało się do świadectwa Sybilli: zachowała się tyl
ko jedna muzyczna wersja całego Kazania (XII w.) i ponad trzydzieści 
wersji Pieśni13, nazywanej też od pierwszych słów tekstu Judicii sig
num. Dodajmy jeszcze, że w kazaniu pseudo-Augustyna proroctwo Sy
billi Erytrejskiej miało dokładnie taką formę, jaką mu nadał prawdziwy 
święty Augustyn w traktacie Państwo Boże (De civitate Dei).

Moment wprowadzenia Procesji Proroków do liturgii rzymsko-ka
tolickiej wyznacza początek historii dramatu liturgicznego w Kościele 
Zachodnim23 24 25 26. Kłopot w tym, że względna dowolność form obrzędo
wych we wczesnym średniowieczu zaowocowała taką różnorodnością 
mszałów, brewiarzy, lekcjonarzy i homiliarzy, że trudno teraz dociec, 
jaki był zasięg ich oddziaływania; które z nich są oryginalne, zreda
gowane w ośrodkach lokalnych; które są kopiami; które sprowadzone 
zostały z zewnątrz, które powstały na miejscu. Wiadomo, że Pieśń 
Sybilli nie ma charakteru powszechnego (nie jest znana poza kręgiem 
kultury śródziemnomorskiej), ale nie da się ustalić dokładnie, kiedy 
i gdzie po raz pierwszy do obrzędów religijnych Kościoła rzymskoka
tolickiego wprowadzone zostało Kazanie o symbolu, którego częścią 
jest ta Pieśń. Wiemy tylko, że w XII wieku było ono recytowane lub 
śpiewane w wielu klasztorach francuskich, katalońskich i włoskich25, 
a nawet w kaplicy papieskiej26. Z nieco późniejszego okresu pocho
dzą świadczące o jego popularności wersje w romańskich językach 
nowożytnych (okcytańskim, katalońskim, galicyjsko-portugalskim 
i kastylijskim).

23 M. Gómez, Introducción, [w:] eadem, El canto de la Sibila 1. Leóny Castil
la, Madrid 1996, s. 10.

24 „Istnieje również pogląd, że tekst ten (...) stanowi pierwszy zalążek dramatu 
liturgicznego”. Por. A. Drzewicka, Skupienie i zabawa. Twórczość drama
tyczna w średniowiecznej Francji do końca XIII wieku, Kraków 1998, s. 18.

25 M. Gómez, Introducción..., Madrid 1997, s. 9.
26 Informuje o tym Ordo Romanus, sprzed 1143 roku, słowami: „In vigilia Na

talis Domini ad Matutinum. (...) Quarta lectio sermo sancti Augustini Fos 
inquam convenio, o ludaei. In quarta cantatur sibyllini versus ludicii signum, 
tellus sudore madescet”. Podaję za M. Gómez, Introducción..., Madrid 1997, 
s. 12.
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Pieśń Sybilli w kulturze romańskiej

Najstarszy ślad Pieśń Sybilli jako udramatyzowanej części li
turgii Bożego Narodzenia zachował się we Francji w klasztorze 
św. Marcjalisa z Limoges, skąd pochodzi datowany na przełom IX 
i X wieku kodeks, w którym po raz pierwszy proroctwo zapowiada
jące powtórne przyjście Chrystusa podane jest z zapisem nutowym. 
Tam też dwadzieścia siedem napisanych łacińskim heksametrem 
wierszy, składających się na tekst przepowiedni, podzielonych zo
stało na trzynaście zwrotek, a nieparzysty wiersz pierwszy wyko
rzystano jako powtarzany po każdej zwrotce refren: Iudicii signum: 
tellus sudore madescet (Sądu znak - ziemia zwilżeje od potu27). 
W takim układzie stroficznym przyjęło się wykonywać ten utwór 
w ramach obrzędów liturgicznych.

27 Św. Augustyn, op. cit., s. 711.
28 „Pero como el fin de esta Ceremonia era instruir ál Pueblo, y cantando los ver

sos en latin, y en el Coro por algún Psalmista las gentes rusticas no entendían 
la fuerza de ella quisieron sensiblilizarla mas vistiendo un Niño á la Oriental, 
y poniendo en la boca de este unos versos Castellanos, y que en el concepto 
dixesen lo mismo que los otros”. Cytuję za: R. B. Donovan, op. cit., s. 43.

Przetłumaczenie Pieśni Sybilli na języki narodowe nie wynikało z 
pobudek artystycznych. Jak ocenia z perspektywy XVIII wieku pewien 
kanonik katedry w Toledo (Felipe Fernández Vallejo), cel był czysto 
dydaktyczny:

A jako że celem tej uroczystości było naród prosty pouczyć, tako nie po 
łacinie i nie z chóru przez psalmistę wiersze te były śpiewane, lecz przez 
pacholę na modłę wschodnią przystrojone i jego ustami. I w kastylijskiej 
mowie to samo co było w łacińskiej wyłożone zostało tak, by prosty lud 
łacniej poruszony został28.

Można się tylko domyślać wczesnego zaistnienia rodzimych wersji ję
zykowych na terytoriach, gdzie Pieśń Sybilli znalazła się w kanonie świą
tecznym, ale potwierdzone wersje opatrzone datąpojawiająsię stosunkowo 
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późno. Pierwsza, prowansalska, to dopisek na marginesie palimpsesto do
konanego najprawdopodobniej w końcu XIII wieku. Jest ona dosłownym 
tłumaczeniem tekstu łacińskiego w pochodzącym z XII wieku lekcjonarzu 
z opactwa Aniane w Montpellier w Langwedocji, położonym na terenie 
arcybiskupstwa Narbony. Do tego samego arcybiskupstwa należały przez 
pewien czas niektóre diecezje po zachodniej stronie Pierenejów.

Pieśń Sybilli w Katalonii

Do końca VIII wieku na całym Półwyspie Iberyjskim obowiązy
wał rytuał mozarabski, o kórym Ángel del Rio mówi, że „wykluczał 
zarówno śpiew tropos, jak liturgiczne przedstawienia”29. Rytuał rzym
ski wprowadzony został najpierw w założonej przez Karola Wielkiego 
w 801 roku przygranicznej Marchii Hiszpańskiej (przyszłej Katalo
nii), która miała bronić świata chrześcijańskiego przed inwazją arab
ską, a jednocześnie stanowiła zachodni przyczółek kultury odrodze
nia karolińskiego. Wtedy cztery diecezje, które należały wcześniej do 
archidiecezji w Tarragonie (Urgell, Girona, Vic i Barcelona) zostały 
przyłączone do Narbony na okres blisko trzystu lat, aż do ponowne
go ukonstytuowania katalońskiej stolicy arcybiskupiej w roku 1089. 
W XII wieku metropolia tarragońska powiększyła się o siedem kolej
nych diecezji, głównie z Aragonii i Nawarry (Lleida, Tortosa, Zara
goza, Huesca, Pamplona, Tarazona i Calahorra), a w miarę postępów 
rekonkwisty w kolejnym stuleciu przyłączone zostały jeszcze dwie 
prowincje odbite wtedy przez aragońskiego króla Jakuba Zdobyw
cę spod panowania muzułmańskiego. Były to Majorka (1230) i Wa
lencja (1238). Pomimo niezależności politycznej i administracyjnej 
Marchii Hiszpańskiej od jej frankońskiego sojusznika, która stała się 
faktem politycznym już w roku 98830, kiedy hrabia Barcelony Borrell II 

29 A. del Rio, Historia literatury hiszpańskiej, tłum. K. Piekarec, t. I, War
szawa 1970, s. 66.

30 Formalnie niezależność dawnej Marchii Hiszpańskiej została uznana na 
mocy traktatu z Corbeil z 1258 roku, na mocy którego Aragończycy zrzekali 
się pretensji do ziem położonych na północ od Pirenejów.
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odmówił złożenia hołdu wasalnego, związki kulturowe Królestwa 
Aragonii i Katalonii z zapirenejskim sąsiadem nadal pozostawały 
bardzo bliskie, zwłaszcza w złotym wieku trubadurów (XII), po ślu
bie Ramona Berenguera III z Dolęą z Prowansji (1112). Wystarczy 
powiedzieć, że pierwsze utwory poetyckie w Katalonii były tworzone 
w języku prowansalskim31 i zostały zainspirowane poezją trubadurów. 
Dopiero bitwa pod Muret w 1213 roku, w której aragoński król Piotr II 
zginął w obronie swoich heretyckich sojuszników - katarów z Tuluzy 
- osłabiła te sąsiedzkie relacje. Jest więc bardzo prawdopodobne, że 
najwcześniejsze zachowane w Katalonii zapisy łacińskiej wersji Judicii 
signum, z X, XI i XII wieku, nie powstały na miejscu, lecz przywiezio
ne zostały z Francji. Dwa najstarsze rękopisy (X i XI wiek), potwier
dzające wczesną znajomość Pieśni Sybilli w Katalonii, były własnością 
założonego przed 880 rokiem32 benedyktyńskiego klasztoru Najświęt
szej Marii Panny w Ripoll, o którym Donovan powiedział:

31 Pierwszy dokument w języku katalońskim, Homilies d'Organya, zredagowany 
został przed rokiem 1204.

32 Z tego roku pochodzi akt donacyjny, w którym niejaki Ariulf przekazuje swo
je ziemskie dobra klasztorowi Santa Maria de Ripoll i kościołom św. Jana 
i św. Piotra, na ręce przeora Dagui i jego zakonników. Jest to pierwsza 
wzmianka o wspólnocie zakonnej w Ripoll.

33 R. B. Donovan, op. cit., s. 27.
34 Ibidem, s. 29.

Santa Maria de Ripoll was for Catalonia what the monasteries of Saint- 
Martial de Limoges and Fleury were for France, Saint-Gall for Switzer
land, and Reichenau for Germany33.

Ten sam autor zauważa, że klasztor w Ripoll, który z powodze
niem pośredniczył w kulturalnej wymianie między chrześcijańskim 
Wschodem (utrzymując kontakt z opactwami w Moissac, Cluny, 
Fleury, Marsylii i Paryżu) i muzułmańskim Zachodem (Kordoba), 
spełniał już wtedy wszystkie warunki konieczne do zaistnienia dra
matu liturgicznego: „...the Roman-French rite, prospering monastic 
musical schools, and the practice of sequence and trope-singing”34.
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W wieku XIII zwyczaj śpiewania proroctwa Sybilli w całej ar
chidiecezji tarragońskiej rnusiał już być powszechny, skoro pojawia 
się z zapisem nutowym w dwu kodeksach pochodzących z małych 
miejscowości w tej prowincji (Tarrés i Alcover). Z Majorki natomiast 
pochodzi prawdopodobnie najstarszy (niestety niekompletny) zapis 
Pieśni w języku katalońskim, z datowanego na przełom XIV i XV 
wieku kodeksu, który należał do żeńskiego klasztoru augustianek 
pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia z miejscowości Puig de 
Pollenęa, przeniesionego w 1567 roku, po soborze trydenckim, do 
stolicy tej wyspy, Palmy. Ważny dla dziejów Pieśni może być fakt, że 
Majorka była też ojczyzną pierwszego wielkiego pisarza tworzącego 
w języku katalońskim, Ramona Llulla (1232-1316), co oznacza, że 
w XIII wieku język narodowy osiągnął tam wysoki poziom literacki, 
umożliwiający dokonywanie przekładów z języków biblijnych na ka- 
taloński. Warto też podkreślić, że Majorka jest jedynym miejscem 
w Hiszpanii, gdzie zwyczaj śpiewania Judicii signum przetrwał aż do 
naszych czasów.

Pierwsza opatrzona datą katalońska wersja Pieśni Sybilli pochodzi 
z 1415 roku i znajduje się w kodeksie Constitutiones synodales eccle- 
siae barchinonensis katedry w Barcelonie, a pierwsza wersja z zapi
sem nutowym w lekcjonarzu tej samej katedry datowana jest na połowę 
XV wieku. W lekcjonarzu Sybilla wyjątkowo (czy przez pomyłkę) 
przypisana jest do liturgii paschalnej. Wersja z lekcjonarza jest bar
dzo podobna do wersji prowansalskiej z opactwa w Aniane, co może 
wskazywać na istnienie jednego źródła obu tekstów. Z Walencji pocho
dzi kolejny przekład kataloński Pieśni, wydany drukiem w 1533 roku 
w tomie Hores de la Setmana Sancta: ab una devotissima oració prepa
ratoria (...) E a la fi de dites hores están les matines de nadal ensemps 
ab la missa del gall (Liturgia godzin Wielkiego Tygodnia, poprzedzona 
pobożną modlitwą przygotowującą... A do nich dołączona jest jutrznia 
Bożego Narodzenia i pasterka).

Ta wersja jest bardzo ciekawa z kilku innych powodów. Po pierw
sze, zawiera inwokację do Madonny:
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Mare de Déu, pregau per nós, 
puix sóu mare de pecadors, 
que bona sentencia hajam 
i paradis possejam35.

35 Módl się za nami, Matko Boża, matko grzeszników, aby wyrok nasz był łagod
ny, i do raju nas doprowadź.

36 Z dziewicy narodzi się Bóg i człowiek, który wszelkie dobro odsądzi od zła 
w dniu Sądu Ostatecznego.

37 Św. Hieronim (ok. 345-ok. 419), doktor Kościoła, autor Wulgaty. Przekła
dał również pisma Euzebiusza z Cezarei. Natomiast martyrologium zwane 
Hieronimiańskim nie jest jego dziełem, ale późniejszym tworem galloromań- 
skim. Por. H. Fros, F. Sowa, Księga imion i świętych, t. III, Kraków 1998, 
s. 63.

Po drugie, anonimowy autor adaptacji stara się uchwycić związek 
między Sądem Ostatecznym i osobą Marii:

D’una Verge naixerà
Déu i hom qui jutjarà 
de cascú lo bé i lo mal 
al jom del Judici final36.

Po trzecie, sama wizja Sądu Ostatecznego pochodzi nie z Kaza
nia o Symbolu, ale ze Złotej legendy Jakuba de Vorágine. Według tego 
XIII-wiecznego autora święty Hieronim37 miał odnaleźć w hebrajskich 
pismach piętnaście znaków zapowiadających koniec świata, pojawiają
cych się w ciągu kolejnych piętnastu dni. Nie są to dokładnie te same 
kataklizmy, o których czytamy u świętego Augustyna, nie zgadza się 
też ich ilość, bo święty tłumacz skupił się nie na zjawiskach nadprzy
rodzonych, lecz na osobie Chrystusa, która w apokryfie przypisywa
nym świętemu Hieronimowi w ogóle nie występuje. Autor z Walencji, 
zamiast wymieniać jakiekolwiek znaki na niebie czy na ziemi, podaję 
tylko ich liczbę, dokładnie taką, jak w Złotej legendzie-.
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Mostrar-s’han quinze senyals
per lo món molt generáis, 
los morts ressuscitaran 
de on tots tremolaran38.

” Ukaże się znaków piętnaście na świecie całym. I zmarli powstaną, a wszyscy 
z trwogi drżeć będą.

39 Ordinarium Urgellensis (1548); Ordinarium Sacramentorum secundum lau- 
dabilem ritum Dioec. Gerundensis (1569) i Ordinarium Barcinonense (1569). 
Por. M. Gómez, La música medieval, Barcelona 1980, s. 48-49.

80 W Kastylii łacińska wersja Pieśni Sybilli pojawiła się wraz z rytuałem rzym
skim i kluniackimi zakonnikami z Francji, którzy zostali tam sprowadzeni, 
gdy na soborze w Burgos (w roku 1080 lub 1081) zapadła decyzja o odstą
pieniu od lokalnego obrządku mozarabskiego, obowiązującego na Półwyspie 
od 636 roku. Mimo że rytuał mozarabski nie zezwalał na inscenizowanie 
obrzędów liturgicznych, najstarsza kopia Kazania o symbolu zlokalizowana 
w Kastylii pochodzi jeszcze z czasów mozarabskich i znajduje się w zbiorze 
kazań w klasztorze św. Baudeliusza w Berlandze (935). Jako kompozycja 
muzyczna Judicii signum pojawia się w końcu XI wieku w lekcjonarzu kate
dry w Sigüenza. Wiadomo, że w XIII wieku Sybilla była śpiewana w katedrze 
w León przez dwóch kanoników (duo cononici). Między XIV i XVI wie
kiem zwyczaj śpiewania Judicii signum w ramach jutrzni Bożego Narodzenia 
przyjęły również katedry w Burgos i Palencji. Z około 1300 roku pocho
dzi lekcjonarz katedry w Toledo z kolejnym zapisem nutowym Pieśni. Por. 
M. Gómez, Introducción..., Madrid 1996, s. 12.

Jednak najbardziej znana na Półwyspie Iberyjskim musiała być 
ta wersja Pieśni Sybilli, którą podają trzy mszały katalońskie z XVI 
wieku: z Barcelony, Urgell i Girony39. Wykazuje ona największe po
dobieństwo do przekładu kastylijskiego z tzw. Kancjonału z Cuenki, 
datowanego na XV lub początek XVI wieku, który został zlokalizowy 
w klasztorze św. Dominika z Silos, a więc pochodzącego z czasów, 
gdy królestwa Aragonii i Kastylii połączone zostały unią personalną 
Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego. Ich związek zawar
ty w 1469 roku umożliwił wnukowi Królów Katolickich, cesarzowi 
Karolowi V (1516-1556) oraz jego potomkom z dynastii Habsburgów 
panowanie nad całą wielojęzyczną Hiszpanią40.
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Ciąg dalszy obrzędu

Historię Pieśni Sybilli oficjalnie zamyka nowy Brewiarz Rzymski, 
wprowadzony obligatoryjnie w 1568 roku po soborze trydenckim (1545- 
1563). Ujednolicał on malowniczą, ale wymykającą się spod kontroli dog
matycznej różnorodność lokalnych liturgii. Musiały one odejść w prze
szłość wraz z Kazaniem o symbolu pseudo-Augustyna, które nie znalazło 
się w kanonie czytań liturgicznych. Poza tym sobór ten zdecydowanie po
tępił wszelkie udramatyzowane obrzędy przedstawiane w świątyniach41, 
a niewątpliwie w XVI wieku Pieśń Sybilli miała wiele cech czysto tea
tralnych. Pomimo tej podwójnej anatemy (zmiana kanonu liturgicznego 
i zakaz inscenizacji), w niektórych ośrodkach religijnych Półwyspu Iberyj
skiego Pieśń wykonywana była nadal. Na przykład w katedrze w Toledo 
przetrwała do końca wieku XVIII42. Najwidoczniej nie objął jej królewski 
dekret, który w 1765 roku zakazał wystawiania auto sacramental z okazji 
uroczystości Bożego Ciała. Sybilla jako obyczaj lokalny spokojnie doży
wała swoich dni przy stopniowo słabnącym zainteresowaniu parafian i du
chownych podtrzymywaniem tej tradycji, coraz bardziej anachronicznej. 
Nie wiadomo dokładnie, jak długo przetrwała w katedrze w Leon, która 
w 1581 roku poszła w ślady toledańskiej i wznowiła na pewien czas Pieśń 
po kilkunastoletniej przerwie posoborowej. W Barcelonie porzucono zwy
czaj śpiewania Sybilli w roku 1575; pięć lat później w Tarragonie, ale dzięki 
przywiązaniu do tradycji położonych na uboczu katalońskich sanktuariów 
na Majorce i w Alguer na Sardynii, proroctwo Sybilli dotrwało do naszych 
czasów i obecnie ponownie wprowadzane jest w niektórych kościołach, 
jak na przykład w parafii Santa Maria del Mar oraz w innych, coraz licz
niejszych kościołach Barcelony, gdzie wykonywane jest przed pasterką.

■" Takie jak na przykład Misterium z Elx, swój pierwszy zapis z 1625 roku 
zawdzięcza tej właśnie restrykcyjnej dyspozycji soboru trydenckiego. Por. 
Rozdział Misterium z Elx.

42 Podobnie jak w XI wieku „starzy chrześcijanie” z Toledo opieszale i niechęt
nie odstępowali od rytuału mozarabskiego, również w wieku XVI duchowni 
i wiemi nie wykazali wielkiego pośpiechu i gorliwości we wprowadzaniu 
Brewiarza Rzymskiego.
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Literacka adaptacja Pieśni Sybilli z Galicji

W łacińskiej wersji swego proroctwa Sybilla zapowiada nie tyle na
rodziny Chrystusa, co jego ponowne przyjście w roli sędziego, czyli 
koniec świata. Sąd Ostateczny jest centralnym punktem eschatologii 
chrześcijańskiej. Jego przypomnienie zamyka rok kościelny i rozpo
czyna adwent. Logiczną konsekwencją powiązania tego misterium ze 
świętem Bożego Narodzenia było wykorzystanie Madonny w roli orę
downiczki. Sybilla Erytrejska zapowiadała powtórne przyjście Chry
stusa, czyli koniec świata i Sąd Ostateczny. W ikonografii początkowo 
(w XIII wieku) jej atrybutem był miecz, ale już od XV wieku coraz 
częściej miecz zastępuje lilia43, a sama prorokini zaczyna być kojarzo
na coraz częściej z dziejami Madonny - ze Zwiastowaniem i z Bo
żym Narodzeniem. Z tego powodu w wersjach romańskich Pieśni Sy
billi jest więcej trwożliwej modliwy niż milenaryjnego katastrofizmu. 
Niesamowite wizje nie zainspirowały w najmniejszym nawet stopniu 
inscenizacji tego tekstu, choć teoretycznie byłoby to możliwe do rea
lizacji. Na przykład Zesłanie Ducha Świętego w katedrze w Walencji 
w XIV wieku przedstawiane było z pirotechnicznymi efektami specjal
nymi, bo gołębicę i ognie nad głowami apostołów, o których wspomi
nają Dzieje Apostolskie, potraktowano jak najbardziej dosłownie44.

43 R. Słoma, op. cit., s. 29-30.
44 Por. H. Mérimée, El arte dramático en Valencia, 1.1, Valencia 1985, s. 16.

Również Chrystus w Pieśni Sybilli nie jest tylko surowym sędzią 
w walce dobra ze złem, lecz przedstawiany jest jako syn Matki Bo
żej, do której skruszeni grzesznicy adresują swoje prośby o wstawien
nictwo. Wprowadzenie Madonny do proroctwa Sybilli mniej będzie 
nas dziwić, jeśli sobie uświadomimy siłę kultu maryjnego w średnio
wiecznej Hiszpanii i jego wczesne odbicie w literaturze. Pierwszy wy
bitny poeta języka kastylijskiego, Gonzalo de Berceo, zapoczątkowuje 
w XIII wieku lirykę w tym języku maryjnym cyklem Cudów Naszej 
Pani {Milagros de Nuestra Señora).

Modlitwę wstawienniczą adresowaną do Najświętszej Marii Panny 
znajdujemy także w pierwszej hiszpańskiej wersji literackiej Pieśni Sy- 
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billi, zatytułowanej De como Santa Maria rogue por nos a seu filio no 
dla do juyzio (O tym, jak Najświętsza Maria będzie się za nami wstawiać 
do swojego syna w dniu sądu), która powstała w języku galicyjskim. Ten 
pochodzący z XIII wieku utwór jest niewątpliwie najstarszą romańską 
adaptacją literacką Pieśni Sybilli. Powstał na toledańskim dworze wiel
kiego mecenasa kultury, króla Alfonsa X Mądrego, władcy, który nadał 
oficjalną rangę miejscowym językom. Z trzech wariantów romance wy
brał kastylijski na język państwowy i to ten właśnie język za jego pano
wania zastąpił łacinę jako język docelowy w słynnej Toledańskiej Szkole 
Tłumaczy45, której zadaniem było gromadzenie i przekładanie różnorod
nych tekstów, aby ocalić przed zapomnieniem dziedzictwo Starożytno
ści, która pozostawiła wyraźny ślad na Półwyspie Iberyjskim, tyglu wielu 
kultur, religii i języków (greckiego, hebrajskiego i arabskiego). Ta sama 
idea przyświecała redakcji maryjnego kancjonarza literackiego Cantigas 
de Santa Maria, w którym opisane zostały m.in. cuda katalońskiej More- 
nety. Kancjonarz został pomyślany jako zbiór oryginalnych kompozycji, 
zainspirowanych kultem maryjnym w różnych sanktuariach, nie tylko 
hiszpańskich, i ułożonych w języku galicyjsko-portugalskim, bardziej 
stosownym dla poezji, zdaniem króla Alfonsa, niż kastylijski - język 
prozy. W Cantigas Pieśń Sybilli znalazła się na wyróżnionym miejscu 
i jest wyraźnie rozpoznawalna, choć nadano jej inny tytuł. W pierwszej re
dakcji kancjonarza zamykała ona zbiór składający się ze stu kompozycji; 
w drugiej, dłuższej o ponad trzysta utworów, była ostatniąz dwunastu pieś
ni poświęconych uroczystościom maryjnym, jakie otwierają Cantigas. 
Nie jest przekładem, lecz dość swobodną adaptacją, a jej pokrewieństwo 
z oryginalnym Judicii signum, poza tematem eschatologicznym, opiera 
się przede wszystkim na motywie muzycznym, który w tym okresie rnu
siał być już standardem w muzyce religijnej46. Inne dzieło powstałe na 

45 Por. A. de 1 Rio, op. cit., s. 81.
46 Dotyczy to przede wszystkim anonimowej, monotonnej, gregoriańskiej me

lodii zwrotek, ozdabianej czasem przez solistów melizmatami. Wykonywany 
przez chór refren z czasem przybrał wyszukaną formę polifoniczną. Zachowały 
się do naszych czasów kompozycje sygnowane przez znanych kompozytorów, 
jak Bartolome i Alonso Caceres z Walencji czy Cristóbal de Morales z Toledo.
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dworze Alfonsa Mądrego, General Estoria, przynosi dodatkowe potwier
dzenie rozpowszechnienia w trzynastowiecznej Kastylii zwyczaju przed
stawiania Kazania o symbolu w ramach liturgii Bożego Narodzenia:

Lekcje czytane w noc Bożego Narodzenia przedstawiają świadectwa wcie
lenia Pana naszego Jezusa Chrystusa pochodzące od autorytetów różnych, 
tako pogańskich z arabskiego wziętych, czy od Żydów pochodzących, jako 

i chrześcijańskich47.

47 „...pora provar la incamactión de nuestro sennor Iesu Cristo aduzen en las lec
ciones de la noche de Navidat sus pruevas de auctoridades, tan bien de gentiles 
tomadas del arávigo e otrossi de judíos, como de los cristianos”. Cytuję za: 
M. Gómez, Introducción..., Madrid 1997, s. 13.

4" W Lekcjonarzu z Toledo z ok. 1300 roku. Por. M. Gómez, Introducción..., 
Madrid 1996, s. 18.

Dzieje inscenizacji

Najprostszą formą udramatyzowania Sermo de symbolo był podział 
ról, wprowadzający obok lektora trzynaście postaci wymienionych 
z imienia w Kazaniu, tak aby każda z nich mogła sama wyrecytować 
swój tekst. Czasem przy tej okazji Kazanie cenzurowano, wprowadza
jąc swoisty anachronizm, kiedy zamiast Wergiliusza pojawiał się święty 
Jan Ewangelista, aby przemówić słowami starożytnego poety48. Logicz
ną konsekwencją podziału na role była dalsza teatralizacja obrzędu: po
jawiły się kostiumy, pozwalające na zróżnicowanie postaci. Wiadomo, 
że w roku 1399 niejaki Guillem Borrell, malarz, otrzymał „3 sous" jako 
wynagrodzenie za odświeżenie kolorów skrzydeł i złotych diademów, 
w jakie byli wyposażeni prorocy. Odnotowano ten wydatek w rachun
kach katedry w Palmie na Majorce. Donovan, który o tym wspomina 
w swojej monografii, dodaje jeszcze kilka innych barwnych szczegółów 
na temat Ordo Prophetarum w tym sanktuarium, na podstawie opisu 
ceremoniału z 1433 roku. Poza diademami tamtejsi prorocy byli wypo
sażeni w swoiste identyfikatory: tabliczki z imionami. Mieli też trady
cyjne atrybuty, jak na przykład tablice dziesięciorga przykazań i rogi 
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Mojżesza (tabulas Moysi et duo comua deurata Moysi)49, czy sztuczne 
brody, których według spisu inwentaryzacyjnego było dokładnie pięt
naście. Dlaczego aż tyle, skoro w kazaniu pseudo-Augustyna mężczyzn 
można się doliczyć tylko jedenastu, a na dodatek jeden z proroków, Da
niel, tradycyjnie był przedstawiany jako gołowąs? Donovan wyciąga 
z tej informacji wniosek o scenicznym rozbudowaniu misterium do 
około dwudziestu ról, a więc można sądzić, że na tym etapie w insceni
zacji musieli się pojawić statyści.

49 R. B. Donovan, op. cit., s. 123.
50 Por. M. Gómez, Introducción..., Madrid 1997, s. 17.
51 W augustiańskim klasztorze na Majorce według wspomnianego już kodeksu partią 

solową (zwrotki) i chóralną (refren) miały śpiewać zakonnice. Ibidem, s. 32.

W przypadku Pieśni Sybilli kompozycja muzyczna sugerowała 
wyróżnienie partii solisty, śpiewającego tekst proroctwa podzielony 
na zwrotki, oraz partii chóru, powtarzającego refren, choć nie było to 
bezwzględną zasadą. W pewnym okresie w katedrze w León wyko
nawców było dwóch, a w katalońskiej katedrze w Vic50 partię Sybilli 
śpiewać miało aż czterech kleryków, bini et bini, czyli najprawdo
podobniej na zmianę każda para śpiewała jedną zwrotkę lub werset, 
a chór wykonywał refren. Jeśli jednak rolę Sybilli przydzielano soli
ście, starano się przy pomocy stroju dostosować zewnętrznie męskie
go zazwyczaj wykonawcę do żeńskiej roli. Pieśń Sybilli najczęściej 
śpiewał chłopiec przebrany za wieszczkę, ale mógł to być także kle
ryk, a w klasztorach żeńskich rola ta przypadała zakonnicy51. Kry
terium doboru wykonawców w poszczególnych sanktuariach było 
zwyczajowe, z jednym tylko ograniczeniem: żeńska rola wymagała 
wysokiego głosu.

Najwięcej informacji na temat inscenizacji Pieśni przynoszą po
lemiki wywołane wspomnianą już podwójną anatemą, jaką została 
obciążona po soborze trydenckim. Krytyka nadużyć zawiera dokład
ną charakterystykę obrzędu, po to, by udowodnić jego niestosowność 
w świętym miejscu. Stąd wiadomo, że w XVI wieku w katedrze 
w León Pieśni Sybilli towarzyszyła procesja z udziałem muzyków-in- 
strumentalistów z trąbami (trompetas), bębnami (tamborines) i grze



„ Pieśń Sybilli ” na Majorce 147

chotkami (sonajeros)51, a sama Sybilla, przystrojona w srebrzysty 
kołpak (loca de piata) na głowie, kolorową tunikę (saya de color), rę
kawiczki i ozdobne mankiety (manguillas), jechała konno52 53. Również 
z zalecenia, jakie wydane zostało przez kapitułę katedry w Tarragonie 
w 1567 roku, aby wystawiać Sybillę możliwie najskromniej, można 
wywnioskować, że praktyka była tam zupełnie inna.

52 Zwrotki Pieśni Sybilli wykonywane są zwykle a capella, ale refrenowi to
warzyszyły początkowo organy, a przy późniejszych, wielogłosowych har
monizacjach również bardziej rozbudowany był akompaniament, z udziałem 
instrumentów perkusyjnych, strunowych i dętych.

53 M. Gómez, Introducción..., Madrid 1996, s. 19.
54 Por. M. Gómez, Introducción..., Madrid 1997, s. 32.

Posoborowe rozporządzenia wprowadzano jednak bardzo opie
szale, a przywiązanie do tradycji w wielu miejscach okazywało się 
silniejsze niż respektowanie autorytetu. Nie bez znaczenia jest rów
nież fakt, że Pieśń Sybilli uzyskując formę teatralną, coraz bardziej 
odrywała się od liturgii, a więc wprowadzenie jednolitego obrządku 
bez Kazania o symbolu nie musiało być jednoznaczne z jej usunię
ciem z kultury religijnej. Bardzo istotne są informacje dotyczące pre
zentacji Pieśni w religijnej stolicy Hiszpanii, w Toledo, ponieważ ze 
względu na rolę tego ośrodka można przypuszczać, że stanowił on 
wzór dla innych. I tak po kilkuletniej przerwie w wystawianiu Sy
billi, spowodowanej zarządzeniami posoborowymi, kapituła katedry 
w León w 1581 roku postanowiła wrócić do przerwanej tradycji, ale 
dopiero po zasięgnięciu opinii w siedzibie prymasa co do najwłaś
ciwszej formy tego obrzędu. Stamtąd pochodzą dalsze informacje 
o teatralizacji: po podziale ról kostiumowych pierwszoplanowych 
i towarzyszących przyszła kolej na wyznaczenie przestrzeni scenicz
nej. Wiemy, że w arcybiskupiej katedrze Pieśń wykonywana była 
z podwyższenia: początkowo z pozycji autorytetu, z ambony lub pul
pitu lektora54; później jeszcze bardziej teatralnie, ze specjalnie przy
gotowanego podium, pełniącego rolę sceny.

Kolejna informacja teatralna z Toledo dotyczy rekwizytów, w jakie 
wyposażony był orszak Sybilli w tamtejszej katedrze. Składał się on 
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z pięciu osób55, które pojawiały się w świątyni jeszcze w trakcie po
przednich czytań. Zanim lektor udzielił głosu prorokini, okrążała ona 
wraz ze swoimi akolitami prezbiterium. Nie tylko „wejście”, ale rów
nież „wyjście” wieszczki było uroczyste i efektowne. Na początku pro
cesji szedł halabardnik (pertiguero)56; za nim dwa „anioły” z pochod
niami lub gromnicami. Orszak zamykała Sybilla - chłopiec lub kleryk 
w kobiecym przebraniu, którego dodatkowym rekwizytem był relik
wiarz. Bezpośrednio przed głównym bohaterem spektaklu kroczyły 
kolejne dwa „anioły”, prezentując wzniesione w górę nagie miecze, 
symbol sprawiedliwości. Obecność tego ostatniego rekwizytu wynikała 
ze wstępu, jakim była poprzedzona Pieśń Sybilli w Ordo Prophetarum:

55 Według opisu pochodzącego z końca XV lub początku XVI wieku. Zachowa
ła się ilustracja w zredagowanej ok. 1785 roku historii katedry w Toledo, 
przedstawiająca Sybillę w towarzystwie czterech akolitów, na scenie obok 
ambony. Por. M. Gómez, Introducción..., Madrid 1996, s. 8 (reprodukcja) 
i s. 19, 25-26 (opis).

56 Ta funkcja odpowiada roli zakrystiana niosącego krzyż na początku procesji, ale za
miast krucyfiksu w Hiszpanii często wykorzystuje się berło czy laskę jako symbol 
władzy kościelnej. Por. definicję tej funkcji ze słownika Real Academia Española: 
„Ministro secular en las iglesias catedrales, que asiste acompañando a los que ofi
cian en el altar, coro, pulpito y otros ministerios, llevando en la mano una pértiga 
o vara larga guarnecida de plata”. D.R.A.E., CD ROM, Madrid 1995.

57 R. B. Donovan wskazał na odpowiedni fragment tego Kazania: „Quid Sibylla 
vaticinando etiam de Christo clamaverit in medium proferamus, ut ex uno 
lapide utrorumque frontes percuciantur, Iudaeorum scilicet atque paganorum, 
atque suo gladio, sicut Golias, Christi omnes percuciantur inimici: audite quid 
dixerit”. Por R. B. Donovan, op. cit., s. 42.

Ogłaszajmy przepowiednię Sybilli o Chrystusie, ażeby niczym kamień 
Goliata ugodziła czoła żydów i pogan tak, by wszyscy nieprzyjaciele 
Chrystusa pokonani zostali jego mieczem. Słuchajcie, co powiedziała57.

Z innego, późniejszego przekazu (z 1585 roku) opisującego litur
gię Bożego Narodzenia w Toledo dowiedzieć się można, do czego 
służyła biała broń podczas inscenizacji. Kiedy śpiewany był refren, 
„anioły” krzyżowały oba miecze niczym szermierze w starciu bitew
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nym, tak ażeby wyraźnie słychać było ich dźwięk58. Inaczej wyko
rzystywany był ten rekwizyt w inscenizacji Pieśni Sybilli na Majorce: 
nie miał budzić grozy jako narzędzie kary, lecz służył do błogosła
wieństwa. Solista trzymał wzniesiony w górę nagi miecz podczas 
śpiewu (w tym czasie jego skromny orszak, składający się z dwu 
tylko akolitów, oświetlał go blaskiem świec59), a na zakończenie wy
konawca czynił nim znak krzyża60. Na osobny komentarz zasługują 
świece (czy pochodnie) jako rekwizyt. Ich wątłe światło w półmroku 
świątyni musiało budzić grozę i znakomicie wzmacniało katartyczny 
efekt śpiewu, którego działanie na bożą owczarnię próbował scharak
teryzować w XVIII wieku z całym obiektywizmem, na jaki go było 
stać, kanonik katedry Felipe Fernández Vallejo, ten sam, który odkrył 
w archiwach katedry Auto de los Reyes Magos {Hold Trzech Króli) 
- najstarsze (znane tylko we fragmentach) misterium w języku naro
dowym. Niestety, z perspektywy oświeceniowych norm fascynacja 
niezwykłością ustępowała miejsca racjonalnej krytyce i niesmakowi 
erudyty i estety, który wprawdzie się zgadzał ze słuszną ideą:

58 Według opisuz 1585 roku, przytoczonego przez: M. Gómez, Introducción..., 
Madrid 1996, s. 21.

59 Por. R. B. Donovan, op. cit., s. 42.
60 Historia de la literatura catalana..., s. 202.
61 „...que es preciso mueva el anima de los oientes una voz delgada, y lamentab

le, que con pausa, y gravedad predice el dia tremendo del Juicio (...) tan paté
tica, y poco grata a los oientes, que no hay uno que no desee se concluia quanto 
antes”. F. Fernández Vallejo, Memorias i disertaciones que podrán servir 

...bo trzeba wywołać drżenie duszy tych, którzy słuchają jak ów głos, ża
łosny a piskliwy, o Sądzie Ostatecznym statecznie i z powagą prawi...,

jednak miał przy tym mieszane uczucia, być może dlatego, że 
trudno mu było zaakceptować przestarzałą już wtedy formę śpiewu 
gregoriańskiego:

...a głos ten dostojny takim zgrzytem przenika uszy słuchaczy, że nie 
masz nikogo, kto by z nadzieją jego zamilknięcia nie oczekiwał61.
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Na temat sposobów i tajników związanych z inscenizacją Pieśni 
w Katalonii można sporo wywnioskować z zachowanych rachunków. 
Dowiadujemy się na przykład, jak dbano o artystów: ministrantowi, 
który miał śpiewać partię solową w katedrze w Tarragonie w 1476 
roku wypłacono skromną sumę, aby mógł za nią kupić trochę cukru, 
co miało dobrze wpływać na brzmienie głosu i chronić przed chryp
ką. O dobroczynnym działaniu tego specyfiku był również przeko
nany autor opublikowanego w 1617 roku żywota świętej Katarzyny 
Thomas (1533-1574), kartuzjański zakonnik Bartolomé Valperga, po
twierdzając przy okazji zwyczaj śpiewania Pieśni w klasztorze pod 
wezwaniem Marii Magdaleny na Majorce. Według jego opowieści62 
do Katarzyny zgłosiła się w Wigilię nowicjuszka wyznaczona do roli 
Sybilli i poprosiła ją o kawałek cukru, bo zbliżał się już moment, na 
który z taką nadzieją oczekiwała, a tymczasem przeziębienie odebra
ło jej głos. Cukier był jednak luksusem i w ubogim klasztorze bez 
interwencji sił nadprzyrodzonych Katarzyna nie mogłaby spełnić 
prośby młodziutkiej siostry. Kazała więc jej czekać, a sama pogrąży
ła się w modlitwie. Zaskoczona pojawieniem się upragnionego dobra 
w ręku rozmodlonej przeoryszy nowicjuszka nie odważyła się wy
ciągnąć ręki po cudowny dar. Valperga nie wspomina, czy udała się 
jej tego wieczoru interpretacja Pieśni, pomimo chrypki i niezwykłych 
przeżyć.

al que escriba la historia de la iglesia de Toledo, desde el año MLXXXV en 
que conquistó dicha ciudad el rei don Alfonso VI de Castilla (ok. 1785). Cy
tuję za: R. B. Donovan, op. cit., s. 42.

62 Por. M. Gómez, Introducción..., Madrid 1997, s. 32.

Z Tarragony pochodzi następna informacja o rekwizytach, świad
cząca o coraz większej inwencji teatralnej. W 1478 roku tamtejszy 
dyrygent chóru katedralnego otrzymał pieniądze na zakup rękawi
czek, które miały uzupełniać kostium wieszczki. W Barcelonie rów
nież trzeba było wyposażyć Sybillę w rękawiczki, ale na liście pil
nych zakupów z roku 1484 figurują także krawieckie szpilki, z czego 
wynika, że strój prorokini był jakoś upinany. Kobieca suknia była 
oczywista ze względu na płeć postaci, ale już chęć jej ozdoby wy
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kraczała poza prostą konieczność uprawdopodobnienia męskiego czy 
chłopięcego wykonawcy w kobiecej roli. W Toledo starano się nadać 
Sybilli niezwykły wygląd, przebierając ją w strój orientalny. Nie mu
simy się zgodzić z cytowanym wcześniej Femandezem Vallejo, który 
z perspektywy XVIII wieku sugerował, że cel tej maskarady był czy
sto dydaktyczny63.

63 Cytuję za: R. B. Donovan, op. cit., s. 43. Por. przypis 28.
64 Por. M. Gómez, Introducción..., Madrid 1997, s. 22-23.
65 Por. F. Vicens, El Cant de la Sibil-la a Mallorca, Palma de Mallorca 2004, 

s. 38-39.

Sybilla w Barcelonie miała nie tylko damską perukę, którą wypo
życzano od parafian za niewielką opłatą, ale również ogon {cola pe
luda)64, który rnusiał nadawać jej wygląd syreny, kobiety-ryby. Obec
ność tego ostatniego rekwizytu, trochę dziwacznego na pierwszy rzut 
oka, nie jest jednak arbitralna. Wynika z oryginalnej formy proroctwa 
Sybilli Erytrejskiej w języku greckim, w którym tekst przepowiedni 
układa się w podwójny akrostych, a ryba z drugiego akrostychu sym
bolizuje Chrystusa.

Współczesne formy obrzędu na Majorce

Od momentu wprowadzenia zmian w kanonie liturgicznym na 
podstawie Brewiarza Rzymskiego (1568) Pieśń Sybilli, rozpowszech
niona w wielu parafiach na Majorce, z obrzędu przeszła do folkloru, 
związanego ze świętami religijnymi. W 1692 roku po trzydziestolet
nim (nieskutecznym) zakazie wystawiania jej w świątyniach, arcybi
skup Pedro de Alagón częściowo anulował rozporządzenie swojego 
poprzednika, autoryzując wykonanie Pieśni wyłącznie w Wigilię Bo
żego Narodzenia, a nie, jak było w powszechnym obyczaju, w przed
dzień wszystkich innych świąt katolickich, gdzie jej obecność - zda
niem arcybiskupa - była całkiem niestosowna i wywoływała więcej 
zgorszenia niż pożytku wśród publiczności reagującej śmiechem na 
nieadekwatny do sytuacji patos tego utworu65.



152 Drogi i rozdroża kultury katalońskiej

Pieśń Sybilli znalazła się poza kontrolą doktrynalną, jako forma to
lerowana w Kościele, ale niezależna od innych obrzędów, dzięki czemu 
mogła dalej ewoluować, wzbogacana nowymi pomysłami insceniza
cyjnymi i łączona z obyczajami o podobnym charakterze. Jeśli cho
dzi o aktrakcje inscenizacyjne, dużą popularnością cieszył się moment 
końcowy Pieśni, kiedy Sybilla wzniesionym w górę mieczem przeci
nała sznur, do którego były przymocowane opłatki (neules) ze słodkiej 
masy, a te wycinane w różne formy białe śnieżynki spadały z góry ku 
ogólnej radości wszystkich zgromadzonych, a szczególnie dzieci66.

66 Ibidem, s. 23.
67 Ibidem, s. 60.
68 Jako pierwszy zainteresował się Pieśnią rezydujący na Majorce arcyksiążę 

Ludwik Salwator Habsbursko-Lotaryński, autor dzieła Die Balearen. In Wort 
und Bild Geschildert (1871). Następnie Antoni Noguera włączył zapis Pieśni 
do zbioru: Memoria sobre los cantos, ba ileś y tocatas populares de la lsla de 
Mallorca (1893). Później wielokrotnie utwór pojawiał się w zbiorach lokalnej 
ludowej twórczości. Podaję za: F. Vicens, op. cit., s. 30-31 i 44-45.

69 Ibidem, s.4\.

Tradycja ustaliła kanon podstawowych rekwizytów inscenizacyj
nych, do których należały biała tunika, ozdobna peleryna i wymyślne 
nakrycie głowy oraz miecz trzymany przez Sybillę oburącz na wy
sokości twarzy podczas śpiewu. Szczegóły stroju Sybilli zmieniały 
się wraz z modą i gustem parafian, ale ogólna zasada była taka, że 
prorokini miała swoim ubiorem przypominać raczej damę niż wieś
niaczkę67.

W drugiej połowie XIX wieku związek Pieśni z dawnymi obrzęda
mi kościelnymi był już na tyle odległy, że zainteresowała etnografów 
i miłośników miejscowego folkloru68. Zapomniano ojej łacińskim po
chodzeniu, a katalońskie odrodzenie narodowe (Renaixenęa) zaliczyło 
ją do rdzennych tradycji lokalnych. Na podstawie melizmatycznych 
ozdobników melodii przypisano jej orientalny rodowód69, szukając źró
deł Pieśni w okresie arabskiego panowania na wyspie. W ten sposób 
Pieśń Sybilli stała się częścią mitologii narodowej, a zarazem wizy
tówką Majorki, która zasymilowała i skatalanizowała tę starochrześci
jańską tradycję. Właśnie jako miejscowy obyczaj Pieśń Sybilli została 
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wpisana w 2001 roku przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa 
kultury70.

70 Ibidem, s. 118.
71 Od niedawna na Majorce w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w nie

których kościołach inscenizowana jest tzw. Festa de la Sibilla. Jak wynika 
z opisu, który podaję w swojej monografii Francesc Vicens, to widowisko, 
oparte na motywach Pieśni Sybilli, ma formę pośrednią między jasełkami 
i koncertem. Pomijamy je w tym miejscu jako formę oboczną, niezwiązaną 
z ewolucją obrzędu. Por. F. Vicens, op. cit., s. 106-112.

72 P.-J. Llabres i Martorell, Celebrar Nadal a Mallorca, Palma de Mallorca 
1999, s. 83-105.

73 Analiza porównawcza najstarszych wersji Pieśni Sybilli w językach narodo
wych Półwyspu została przedstawiona w artykule: A. Sawicka, Pogańska 
Sybilla w chrześcijańskiej Hiszpanii, „Między Oryginałem a Przekładem”, 
VIII, red. U. Kropiwiec [et al.], Kraków 2003, s. 145-156.

74 F. Vicens, op. cit., s. 91-92.

Po Soborze Watykańskim II Pieśń Sybilli na Majorce ponownie 
stała się częścią liturgii71, z inicjatywy miejscowego księdza, Pere-Jo- 
ana Llabresa. Wzorując się na liturgii Wielkiej Soboty, opracował on 
specjalny rytuał72 73, który został zatwierdzony przez papieża Pawła VI 
w roku 1969. Pieśń Sybilli znalazła się w nim jako jedno z trzech czytań 
starotestamentowych. Obok niej do obrzędu weszły dwie inne miej
scowe tradycje: Anioł zwiastujący dobrą nowinę pasterzom - śpiewany 
fragment Ewangelii (Łk 2, 9-14) - oraz Kazanie Oktawy Nowego Roku 
(Sermó de Calenda), czyli opowieść o narodzinach Dzieciątka Jezus, 
recytowana przez najmłodszego ministranta.

Tolerancyjne podejście do miejscowych obyczajów oraz przyznanie 
większej roli kobietom w liturgii posoborowej otworzyły nowy rozdział w 
dziejach Pieśni. Zmieniły się m.in. te zasady, które nakazywały obsadzać 
w roli prorokini chłopców przed mutacją. Obecnie na Majorce Sybillajest 
śpiewana przez głosy kobiece lub dziewczęce. Ujednolicony obrządek li
turgiczny ograniczył również ilość i dowolność tekstów Sybilli.

Zakończymy przegląd dziejów obrzędu, przytaczając tę wersję Pieś
ni™, która jest obecnie wykonywana na Majorce74. Odnajdujemy w niej 
większość tradycyjnych motywów chrystologicznych, jakie pojawiły 
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się w romańskich przekładach proroctwa, a przede wszystkim adwoka- 
cję do Matki Najświętszej jako wstawienniczki i przypisanie Jezusowi 
roli Najwyższego Sędziego w dniu Sądu Ostatecznego. Mniej szcze
gółowy w porównaniu z oryginałem jest opis końca świata. Nie poja
wia się w nim trudny do przetłumaczenia obraz poetycki z pierwszego 
wersu łacińskiego tekstu, opisujący ziemię pocącą się ze strachu (tellus 
sudore madescef), a wszystkie elementy grozy związane są z ogniem 
i opozycją światło-ciemność. Ciekawostką jest zapowiedź rządów An
tychrysta, która wskazuje na wpływ wspomnianego wyżej apokryfu 
wielebnego Bedy, Sibyllinarum verborum interpretado. Natomiast 
refren w tej wersji dobitniej niż w oryginale zapowiada, czego możemy 
się spodziewać, kiedy dzieło odkupienia dobiegnie końca - obiecuje 
sprawiedliwą zapłatę temu, kto dobrze służył. Od wieków coraz to 
nowe pokolenia wcielają się na Majorce w rolę pogańskiej prorokini 
i co roku w dniu narodzin Chrystusa obwieszczają światu przesłanie, 
którym zakończymy naszą opowieść o Sybilli: „El jom del Judici parra 
qui haurá fet servici”.

El Cant de la Sibilla en Mallorca

En Mallorca se ha conservado un rito de la liturgia navideña, lla
mado Cant de la Sibil, la, que es una de las más antiguas formas pa
rateatrales que precede el drama litúrgico medieval. En este lugar 
se presentan las peripecias de la profecía sibilina como texto y como 
espectáculo, sobre el fondo de la historia medieval de la Península, 
y particularmente de Cataluña. Los momentos álgidos de esta historia co
inciden con dos Concilios: el Concilio de Trento (fin de la etapa oficial) 
y el Concilio Vaticano II (recuperación del Canto en la liturgia mallorquí
na). Durante la Renaixenęa algunos catalanistas y etnógrafos atribuyeron 
al Canto una función simbólica y lo incluyeron en la tradición genuina 
de Mallorca. En 2001 el Cant de la Sibil.la fue reconocido por UNESCO 
como parte del Patrimonio oral de la Humanidad.



IV. Misterium z Elx

Assumpta

W maju 2001 roku prasa hiszpańska doniosła, że celebrowane nie
przerwanie od kilku stuleci w regionie Walencji w miejscowości Elx' 
w pobliżu Alicante misterium o wniebowzięciu Najświętszej Marii 
Panny, znane jako Misteri d’Elx czy Festa d’Elx, zostało wpisane 
przez UNESCO na listę dziedzictwa kultury niematerialnej ludzko
ści, obok takich tradycyjnych form jak chińska opera, japoński teatr 
Nogaku, sycylijski teatr marionetek, indyjski teatr sanskrycki Kuttiy- 
attam oraz pieśni i legendy wspólnot afrykańskich1 2. Wydaje się, że 
jest to znakomita okazja, żeby przybliżyć czytelnikowi polskiemu ten 
najstarszy kataloński dramat religijny3, w którym przez wieki nagro
madziły się różne formy i treści, a także, by zastanowić się nad pewną 
kwestią natury ogólnej, a mianowicie: czy Misteri jest archiwalnym 
reliktem przeszłości, czy atrakcyjnym widowiskiem; czy należy do 
kultury wysokiej, czy raczej reprezentuje kulturę niską. Z jednej stro
ny kontekst, w jakim został przedstawiony ekspertom z UNESCO

1 Po hiszpańsku Elche. We wszystkich tych przypadkach, gdzie istnieją dwa 
warianty tej samej nazwy, w artykule będą używane hiszpańskie nazwy geo
graficzne (Alicante zamiast Alacant; Orihuela zamiast Oriola; Lérida zamiast 
Lleida), aby ułatwić czytelnikowi zlokalizowanie miejscowości na mapie, 
poza jednym przypadkiem - Elx. Konsekwentne posługiwanie się nazwą ka- 
talońską tym jest uzasadnione, że stanowi ona część nazwy własnej Miste
rium.

2 N. Herranz de la Horra, El Misterio de Elche, Patrimonio Oral e Inmate
rial de la Humanidad, „ABC” 2001, 19 V, s. 40.

3 O innym katalońskim obrzędzie wywodzącym się z tradycji średniowiecz
nej, o tańcu śmierci, pisała u nas B. Baczyńska w artykule Taniec śmier
ci w Verges (Katalonia), „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr 4, s. 77-81 
i eadem, Tradycja teatru misteryjnego wKataloni: „taniecśmierci" w Verges, 
„Studia Iberystyczne”, nr 6, red. T. Eminowicz-Jaśkowska, A. Sawicka, 
Kraków 2007, a o dramacie pasyjnym pisał M. Gniadek, Pasja z przerwą na 
obiad, „Teatr” 1998, nr 7-8, s. 44-46.
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sugeruje jego ludowość; z drugiej, bezsporny się wydaje jego czysto 
teatralny rodowód. Istnieje jeszcze aspekt religijny tego obrzędu i od nie
go zaczniemy rozpatrywanie argumentów w tej dyskusyjnej sprawie.

Misterium z Elx wpisuje się w powszechną tradycję kultu Assump- 
ty - Matki Bożej Wniebowziętej, popularnie określanej w Polsce jako 
Matka Boska Zielna. Jej święto, przypadające piętnastego sierpnia, 
jest dla całego świata chrześcijańskiego świętem szczególnym. Jak 
czytamy w Księdze imion i świętych, „stało się ono głównym świętem 
maryjnym, jakby imieninami Marii”4. Przypomnijmy w tym miejscu, 
że największe polskie sanktuarium główne uroczystości obchodzi na 
pamiątkę wniebowzięcia, a nie w dniu Matki Boskiej Częstochow
skiej, a scena zaśnięcia Marii znalazła się w ołtarzu głównym Wita 
Stwosza w kościele Mariackim, innej polskiej świątyni o symbolicz
nym znaczeniu dla naszego narodu.

4 Assumpta (Assunta), [hasło w:] H. Fros, F. Sowa, Księga imion i świętych, 
t. IV, Kraków 2000, s. 130.

Ikonografia i obrzędy o tematyce asumpcjonistycznej popularne 
były na wschodzie i zachodzie chrześcijańskiego świata od wczes
nego średniowiecza. Kult maryjny, a szczególnie tajemnica wniebo
wzięcia, zainspirowała wiele pism apokryficznych, zaspakajających 
ciekawość wiernych i uzupełniających „braki” tekstów kanonicznych, 
pomijających milczeniem śmierć i dalsze, eschatologiczne dzieje Ma
donny, opisane za to dokładnie w apokryfach asumpcjonistycznych, 
przedstawiających ostatnie chwile Matki Najświętszej - jej śmierć 
(zaśnięcie), przybycie apostołów i wniebowzięcie. Obserwuje się ich 
popularność od mniej więcej IV stulecia. Kiedy w IX wieku Epifa- 
niusz podjął próbę opisania żywotu Marii, dysponował licznymi już 
wtedy tekstami, w których wyeksponowany był wątek cudownego 
„przejścia” Marii do Nieba z duszą i ciałem. W Kościele Zachodnim 
do najbardziej znanych apokryfów ściśle asumpcjonistycznych nale
żał Transitus (De transitu beatae Mariae Virginis) Pseudo-Melitona. 
Chociaż dogmat o wniebowzięciu ogłoszony został dopiero przez pa
pieża Piusa XII w 1950 roku, Assumpta czczona była już w V wieku 
w Jerozolimie, a pod koniec VI stulecia cesarz Maurycy ogłosił wnie
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bowzięcie (znane też jako „zaśnięcie”, Koimesis) świętem obowią
zującym. Od VII wieku obchodzono je również w Rzymie i w tym 
samym czasie, dokładnie w 656 roku, synod w Toledo wprowadził to 
święto do kalendarza liturgicznego na Półwyspie Iberyjskim.

Obrzędy związane z kultem Madonny były również popularnym 
motywem ludowej religijności w Katalonii i w Walencji. Jeśli chodzi 
o formę, punktem wyjścia asumpcjonistycznych dramatów, które są 
ukoronowaniem katalońskiego kultu maryjnego, był ceremoniał litur
giczny, a więc okolicznościowe nabożeństwa wraz z oprawą słowną 
(czytaniami i kazaniami odwołującymi się do hagiograficznej trady
cji) oraz procesje, podczas których wynoszono na zewnątrz czczoną 
w świątyni figurę Matki Bożej. Co do treści paraliturgicznych obrzę
dów, ich źródłem była literatura apokryficzna, która stworzyła popu
larną wersję opowieści o życiu i śmierci Matki Zbawiciela. Podstawą 
była Legenda o świętych (tzw. Złota legenda) włoskiego autora z końca 
XIII wieku, Jakuba de Vorágine (Iacopo da Varazze), który wśród najpo
pularniejszych hagiograficznych motywów przedstawił również wątki 
maryjne, a jego zbiór, dostępny w łacińskim oryginale i tłumaczony na 
wiele języków, m.in. na kataloński (w XIV wieku), stanowił wspólne 
źródło, do którego sięgali wszyscy zainteresowani, co wyjaśnia podo
bieństwo powstałych niezależnie od siebie misteriów, opartych na tym 
dziele i na innych apokryfach o zasięgu lokalnym5.

5 Ich spis podaję F. Lázaro Carreter w artykule Sobre el „Misteri" de El
che, „Elche. Fiesta y misterio. Cuadernos «El Público»” 1987, nr 25, s. 39. 
Na uwagę zasługują apokryfy hiszpańskie i katalońskie, jak na przykład 
anonimowy tekst z XV wieku Lo passament de la Verge Maria. Również 
można zaliczyć do tej kategorii przypisywany Ramonowi Llullowi apokryf 
Benedicta tu in mulieribus oraz odpowiednie rozdziały w Żywocie Chrystu
sa (Vita Christi), który spisał franciszkanin Francesc Eiximenis (1327-1409) 
czy wreszcie tekst katalońskiego świętego, De Assumptione beatae Mariae 
Virginis, którego autorem był Vicent Ferrer (1350-1419). Popularyzował on 
legendy maryjne również w swoich kazaniach. Por. J. Romeu i Figueras, 
Herencia medieval en la cultura catalana, „Elche...”, s. 17 oraz P. T. Do
browolski, Wincenty Ferrer. Kaznodzieja ludowy późnego średniowiecza, 
Warszawa 1996.
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Tradycja teatralna

Teatr średniowieczny w Katalonii to przede wszystkim, choć nie 
wyłącznie, teatr religijny. Choć zachowały się fragmenty sztuk o cha
rakterze świeckim, erudycyjnym, to jednak pierwszy teatr w językach 
narodowych miał charakter zdecydowanie liturgiczny - adresowany 
do ludzi prostych, ułatwiał przyswojenie podstawowych prawd wiary 
dzięki przystępnej i atrakcyjnej formie. Zachowane misteria tworzą 
pięć grup tematycznych: (1) cykl starotestamentalny; (2) cykl pasyj
ny; (3) cykl Bożego Narodzenia; (4) cykl hagiograficzny; (5) cykl 
maryjny. Układają się one w pewien porządek logiczny i chronolo
giczny. Otwierają go udramatyzowane przypowieści biblijne, które 
były traktowane jako dodatkowa część liturgii6. Ciekawa jest hipo
teza, że dramat bożonarodzeniowy pojawił się jako naśladownictwo 
cyklu pasyjnego7, jako adaptacja Visitatio Sepulchri. Czternasto
wieczne Processionale z kościoła Matki Bożej w Estany w Katalonii 
potwierdza teorię o wzorcowym charakterze wielkanocnych Pasji. 
W tym przypadku chodzi o udramatyzowaną formę, włączoną do 
mszy o wniebowzięciu. Antyfona w języku łacińskim, jaką inscenizo
wano podczas procesji wejścia w Estany, wzorowana była na tropach 
z dramatu pasyjnego Quem quaeritis in sepulchro - pozostał ten sam, 
nieco zretuszowany tekst i ta sama melodia8.

6 D. Wiles, Teatr w Rzymie i chrześcijańskiej Europie, [w:] Historia teatru, 
red. J. R. Brown, Warszawa 1999, s. 68.

7 A. Drzewicka, Skupienie i zabawa. Twórczość dramatyczna w średnio
wiecznej Francji do końca XIII wieku, Kraków 1998, s. 17.

8 Por. J. Romeu i Figueras, op. cit., s. 16.
9 Mechanizm wzorowania misteriów asumpcjonistycznych na misteriach pa

syjnych pozwala też wyjaśnić, skąd się wzięły trzy Marie w Misterium z Elx, 
bliższe tradycji wizytacji grobu Pańskiego niż apokryfom maryjnym.

Synkretyczny cykl maryjny zamyka systematykę teatru misteryj- 
nego. W równym stopniu inspirował się on dramatem liturgicznym 
opartym na Nowym Testamencie (wniebowzięcie przez analogię do 
wniebowstąpienia, podobny motyw złożenia do grobu)9, co apokry
ficznymi legendami hagiograficznymi, które opisywały nadprzy-
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rodzone wydarzenia z życia świętych. Matka Boża jest wprawdzie 
postacią z Biblii, ale Święta Księga nie poświęca jej wiele uwagi, 
stąd jej historia, podobnie jak Miracula o męczennikach i świętych 
z późniejszego okresu, wymagała uzupełnienia apokryficznego.

Interesująca nas Festa d'Elx odwołuje się również do tradycji pro- 
cesjonalnej, która rozwinęła się w całej Hiszpanii głównie w związku 
z obrzędami Bożego Ciała. W tym szczególnym dniu Kościół wycho
dził ze swoim przesłaniem do wiernych poza obręb świątyni. Synkre- 
tyczny charakter inscenizacji towarzyszących uroczystości Corpus 
Cristi wynikał z faktu, że była ona znakomitą okazją do powtórzenia 
podstawowych prawd wiary, co potwierdza spis „scen” biorących 
udział w procesji w Walencji w roku 1512, wśród których nie mogło 
zabraknąć Matki Bożej: El Paraíso Terrenal (Ziemski Raj), La salu
tación angélica (Pozdrowienie Anielskie), La adoración de los Reyes 
(Pokłon Trzech Króli), San Jerónimo (Święty Hieronim), San Vicen
te (Święty Wincenty), San Jorge (Święty Jerzy), La Cena (Ostatnia 
Wieczerza), La Virgen del Tedeum (Madonna Wysławiająca Boga), 
El Infierno (Piekło), El Calvario (Droga Krzyżowa), El Sepulcro del 
Redentor (Grób Zbawiciela), El Apocalipsis (Apokalipsa)10.

10 H. Mérimée, L’art dramatique à Valencia. Depuis les origines jusqu’au 
commencement du XVII"’" siècle, Toulouse 1913. Wydanie hiszpańskie: El 
arte dramático en Valencia, 1.1, Valencia 1985, s. 32.

Kolejny aspekt Misterium z Elx, którego źródła Znajdziemy 
w miejscowej tradycji teatralnej, to „efekty specjalne”, towarzyszące 
obrzędom paraliturgicznym, realizowanym w kościelnych wnętrzach. 
Najstarszym i najbardziej rozpowszechnionym rekwizytem porusza
jącym się w planie pionowym była „gołębica” (Colometa, Palome
ta) w inscenizacji zesłania Ducha Świętego, na przykład w Lendzie 
czy w katedrze w Walencji w XIV wieku. Dowiadujemy się o niej 
przy okazji spisu szkód spowodowanych przez efekty pirotechnicz
ne, towarzyszące zstępowaniu Ducha Świętego spod kopuły katedry. 
Z tego właśnie powodu ostatecznie zarzucono tę tradycję po poża
rze w 1469 roku, ale wiemy, że sześć lat wcześniej, w roku 1463, 
w tym misterium brały udział nie tylko spektakularne rekwizyty, ale 
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też liczna grupa aktorów czy może raczej przebranych statystów, re
prezentujących święte niewiasty, apostołów, pielgrzymów i Żydów. 
Ci ostatni występowali w maskach, a ich role powierzano księżom. 
Jedną z postaci obrzędu była Matka Boża, reprezentowana przez figu
rę. Wśród elementów scenografii znajdowały się podświetlane przez 
lampki oliwne słońce i księżyc". W Walencji Maria pojawia się rów
nież przy okazji świąt Bożego Narodzenia, które były w XV wieku 
okazją do zorganizowania w katedrze jasełek, a właściwie okazałe
go spektaklu, rozgrywającego się na dwu płaszczyznach: poziomej, 
z udziałem aktorów inscenizujących śpiewany dialog Madonny 
i anioła (1440), oraz pionowej, z wykorzystaniem teatralnych maneki
nów na spuszczanej spod kopuły platformie, zwanej Araceli („ołtarz 
niebieski”), zastępujących ludzi w niebezpiecznych i wymagających 
umiejętności akrobatycznych scenach11 12. Na ruchomej platformie pio
nowej w Walencji umieszczone były figury przedstawiające Marię 
z dzieciątkiem oraz anioła trzymającego w ręce lilię.

11 Ibidem, s. 16-17.
12 Zdarzały się wypadki, powodujące na szczęście tylko straty materialne. 

W 1439 roku katedra w Walencji wypłaciła pieniądze Antoniemu Dalmau, 
żeby mógł odtworzyć figurę Assumpty, która połamała się podczas misterium 
wniebowzięcia. Por. J. Castaño, Utilització i venerado d’imatges en el te- 
atre assumpcionista medieval: la Festa o Misteri d'Elx, „Festa d’Elx” 1996, 
nr 48, s. 67.

13 Lázaro Carreter w cytowanym wcześniej artykule kwestionuje tę datę, poda
waną w wielu źródłach kalalońskich, twierdząc, że w żadnym kraju, a przede 
wszystkim w sąsiedniej Francji, w XIV wieku obrzędy liturgii asumpcjoni- 
stycznej nie były jeszcze udramatyzowane i akceptuje jako bardziej prawdo
podobny rok 1420. Por. F. Lázaro Carreter, op. dt., s. 39.

Katalońskie misteria o wniebowzięciu

Najstarsze asumpcjonistyczne misterium w języku katalońskim, 
którego tekst zachował się do naszych czasów, to Representado 
de l 'Assumpdó de Madona Santa Maria, wystawiane na pamiątkę 
Wniebowzięcia Matki Bożej od 1388 roku na placu w Tarragonie13.
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Pewne wyobrażenie o jego specyfice daje sam opis scenografii, z któ
rego wynika, że na estradzie przed widzami znalazły się jednocześnie 
wszystkie miejsca akcji, tzw. „domy” czy „mansjony”, choć sceny 
nie były odgrywane symultanicznie:

Nasampierw Żydzi chatynkę niech pięknie przyozdobią i w niej się zgro

madzą. Takoż Lucyfer i insze diabły miejsce na piekło potężne niech 
upatrzą, a tam żelastwo i kowalski obrządek niech mają, by na znak dany 
hałasu wiele uczynić. Takoż, wyróżnionym niech będzie purpurą strojną 
i bogatą, we wstęgi drapowaną, rajskie ustronie, gdzie Jezusa z anioły 
i archanioły przybytek, a u jego boku Jan Chrzciciel i patriarchowie, 
i prorocy, i dziewice, i innych świętych wszelakich moc. Takoż, niech 
domek stanie dla Marii Najświętszej, a w nim łoże prześliczne, z bal
dachimem, a u progu klęcznik ozdobny, gdzie Najświętsza Dziewica 
modlić się będzie. Takoż, w innym miejscu grób czarowny przysposobić 
trzeba, w którym Święta Panienka spocznie, gdy życie doczesne zakoń

czy, a tam szaty najbielsze niech będą, które Maria przyoblecze, gdy ją 
Jezus z martwych powoła i do raju zawiedzie...14

14 Podaję za: M. de Riquer, El teatre medieval i la seva persistencia, [w:] 
Historia de la literatura catalana, red. idem [et al.J, t. IV, Barcelona 1984, 
s. 371. Przekład autorki tekstu.

15 W źródłach katalońskich powtarzają się dwie daty: rok 1416 i 1425, ale ar
gumentacja przesuwająca datowanie misterium z Tarragony na początek 
XV wieku (por. przypis 13), automatycznie każę sytuować późniejsze miste
rium z Walencji bliżej połowy XV stulecia.

Nieco późniejsze15 niż rozgrywające się całkowicie w planie po
ziomym misterium z Tarragony musiało być piętnastowieczne Miste
rium o Wniebowzięciu, wystawiane w katedrze w Walencji z bogatą 
oprawą sceniczną, przedstawiającą dom Marii ze sprzętami, ogród 
Getsemani i Kalwarię. Tamto misterium odwoływało się do symbo
liki wertykalnej, wykorzystując wspomniany wcześniej „ołtarz nie
bieski”, Araceli, używany, podobnie jak w misteriach bożonarodze
niowych, do przenoszenia w planie pionowym figur, nigdy żywych 
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ludzi. Z walencjańskiego misterium do naszych czasów zachował 
się tylko tekst roli Marii, co jednak pozwala na rekonstrukcję akcji, 
której głównym elementem było dwukrotne pożegnanie Madonny 
z jej ziemskimi przyjaciółmi - po raz pierwszy przed śmiercią, póź
niej bezpośrednio przed wniebowzięciem. Wydaje się, że tak pomy
ślany dramat liturgiczny rnusiał mieć charakter statyczny, dostojny, 
a długi korowód postaci składających hołd Madonnie i oczekujących 
jej błogosławieństwa sprawia wrażenie raczej żywego obrazu - ad
oracji - niż prawdziwego spektaklu.

Historia Misteri d'Elx

Najbardziej znane misterium o tematyce maryjnej to Festa d'Elx. 
Ma ono swoich gorących zwolenników, ale też i zagorzałych prze
ciwników. Zarzewiem konfliktu między jednymi i drugimi stał się 
delikatny problem datowania Festy. Jabłko niezgody wrzucił mię
dzy polemistów prezydent II Republiki, Niceto Alcalá Zamora, który 
w akcie włączającym Misterium do dziedzictwa narodowego okre
ślił dość niefrasobliwie jego początki na XIII wiek, co oznaczało
by mniej więcej tyle, że powstało ono w czasach muzułmańskich. 
Ten polityczny dokument przywoływany jest jako źródło miarodaj
ne w kwestii datowania nie tylko w reklamach turystycznych, ale 
i w poważniejszych publikacjach. Zwolennicy Festy bronią jej archa
iczności za wszelką cenę; przeciwnicy kwestionują jej średniowieczny 
charakter i krytykują za rażącą ich subtelny gust ludowość. Francuski 
badacz początków dramaturgii w regionie Walencji, Henri Merimee, 
wyraził się o niej pogardliwie, że jest mediocre y chillón, „przecięt
na i jarmarczna”16, w porównaniu ze wspomnianym wyżej misterium 
z walenckiej katedry. Niezaprzeczalnym atutem Misterium z Elx jest 
to, że przetrwało do naszych czasów jako jedyny autentyczny, zwią
zany z liturgią dramat religijny, jedyny, jaki wolno było odgrywać 
w świątyni w czasach, gdy teatr został usunięty z kościołów.

16 H. Merimee, op. cit., s. 53.
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O tym, czy znany nam obecnie tekst Misterium z Elx może po
chodzić z XV wieku, trudno jest dziś przesądzać. W przywoływa
nym już artykule Fernando Lázaro Carreter doszedł do wniosku, na 
podstawie analizy tematycznej dwunastu wątków, jakie z legendy 
o wniebowzięciu przeszły do trzech katalońskich misteriów asump- 
cj oni stycznych, że Misterium z Elx\ts\. najmłodsze ze wszystkich. 
Widoczna w tym dramacie nonszalancja w traktowaniu legend ma
ryjnych może wynikać ze słabej ich znajomości (co wskazywałoby 
na bliskość wieku XVII), a z drugiej strony może też świadczyć 
o celowym działaniu anonimowego, ale nowocześnie myślącego 
autora, który przede wszystkim dążył do wyeksponowania wątków 
dramatycznych, eliminując cały balast narracyjny Złotej legendy, 
wiernie zachowany w Walencji i Tarragonie. Za przykład może 
posłużyć redukcj oni styczne potraktowanie motywu wizyty anio
ła, przynoszącego Marii palmę z rajskiego drzewa na znak bliskiej 
śmierci. Według legendy Maria pyta go o imię i wypowiada dwa 
życzenia: aby przy jej śmiertelnym łożu zgromadzili się jej bliscy 
oraz by jej oszczędzono w drodze do nieba konfrontacji ze złymi 
mocami. Ponieważ anioł swego imienia wyjawić nie chce („Dlacze
go pragniesz, Pani, znać moje imię, które jest wielkie i przedziw
ne?”17 18), w tekście Misterium z Elx w ogóle taka prośba nie pada; nie 
ma również mowy o złych duchach, bo nie zaplanowano ich udziału 
w inscenizacji, ograniczonej do najważniejszych ról. W Tarragonie 
i Walencji podejście do legendy jest bardziej naiwne, a i szacunek 
dla źródeł większy: wspomniana rozmowa przytoczona została in 
extenso, a w najstarszym misterium - z Tarragony - dodatkowo 
wyeksponowany został wątek piekielny. Lucyfer każę swoim pod
danym porwać ciało Marii, a Chrystus ich przegania przy pomocy 
krzyża (amb el bastó de la creu's). Jeśli już mowa o szacunku, to, 
zdaniem Lázaro Carretera, Misterium z Elx znów zbyt nowocześnie 
unika pokazywania na scenie osób boskich, zastępując je postaciami 

17 J. de Vorágine, Złota legenda, tłum. J. Pleziowa, Warszawa 2000, s. 367.
18 M. de Riquer, op. cit., s. 372.
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symbolicznymi19, co prowadzi do wyeliminowania bardzo istotnego 
w apokryficznej legendzie dialogu między Chrystusem i jego Matką.

19 Starszy Anioł przybywający po duszę Marii symbolizuje Chrystusa; podobnie 
anioł dokonujący później koronacji to Bóg Ojciec. W tych rolach z szacunku dla 
ich powagi liturgicznej obsadzeni są księża, ale niewtajemniczony widz, który 
widzi tylko wykonawców w kostiumach, może o tym po prostu nie wiedzieć.

20 M. de Riąuer, op. cit., s. 355.
21 Zwyczaj przenoszenia do świątyni na okres święta patronalnego figury, która 

przez cały rok jest przechowywana i czczona w kaplicy bractwa lub u osoby 
prywatnej, nadal istnieje w Katalonii. Na przykład święty Feliks w miejsco
wości Vilafranca del Penedes w kościele gości tylko podczas odpustu. W Pol
sce podobnie są traktowane figury bożonarodzeniowe i pasyjne, wystawiane 
na widok publiczny tylko w określonym czasie.

22 Sensacyjnego odkrycia na jej temat dokonał archiwista z Elx, J. Castafio, 
który głównie na podstawie niewielkiej wagi tej figury wysunął hipotezę, że 
była ona... manekinem teatralnym, dostosowanym do transportu w górę na 
platformie. Z drewna były tylko części widoczne - twarz, stopy, ręce zginają
ce się w łokciach. O tym, co było pod jej szatami, wiedzieć mogły tylko tzw. 
„pokojówki” (cambreres) Madonny, zaufane, dyskretne niewiasty upoważ
nione do przebierania figury, co odbywało się dawniej, podobnie jak obec
nie, za zamkniętymi drzwiami i bez świadków. Nowa figura, którą wyrzeźbił 

Jeśli przyjmiemy za Riąuerem, że średniowieczne teksty teatralne 
są pobres, ingenues, sovint maldestres i molt mes sovint mai escri- 
tes20 - „skromne, naiwne, często niezręczne, a jeszcze częściej po 
prostu źle napisane” - to z pewnością charakterystyka taka nie pasuje 
do przemyślanej konstrukcji i pięknej formy Misterium z Elx. Sto
sunkowo bezpiecznie możemy przyjąć, że Festa opracowana została 
w zbliżonej do obecnej formie literackiej, muzycznej i scenograficz
nej w wieku XVI. Z tego okresu pochodzą pierwsze dokumenty, które 
do niej pośrednio się odnoszą. Najstarszy, z 1523 roku, to testament 
Isabel Caro, właścicielki figury Assumpty, która ją przechowywała 
przez cały rok w prywatnej kaplicy, udostępniając dla potrzeb kultu 
w sierpniu, kiedy figura była uroczyście przenoszona do kościoła21. 
Po różnych perypetiach spadkowo-majątkowych ostatecznie w końcu 
XVI wieku Assumpta znalazła stałe miejsce na najbliższych sto lat 
w pustelni świętego Sebastiana. To tyle, jeśli chodzi o rzeźbę22. Następna 
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informacja, jednoznacznie wskazująca na istnienie udramatyzowanego 
obrzędu w kościele w Elx, pochodzi z roku 1530. Autor dokumentu, 
który to stwierdza, Luis Perpinyá, w imieniu bractwa Matki Bożej 
zwrócił się do rady miasta z prośbą o wyzłocenie „tronu” (Cadira), 
na którym co roku w sierpniu dokonywane jest wniebowzięcie Matki 
Bożej w kościele pod jej wezwaniem23. Wynika z tego niekwestiono
wany przez nikogo fakt, że w Elx w XVI wieku wykorzystywana była 
w inscenizacji skomplikowana maszyneria teatralna2“’, pozwalająca 
na ruch pionowy. Nadal jednak otwarte pozostaje pytanie zasadnicze: 
w inscenizacji czego? Odpowiedzi dostarczyć może jedynie sam 
tekst, a ten, który się zachował, jest, niestety, stosunkowo późny.

w drewnie w 1940 roku José Capuza, ważąca aż 80 kg, wymagała zmiany me
chanizmu w celu dostosowania go do większej wagi dewocyjnego rekwizytu. 
Por. J. Castaño, Utilització i venerado d'imatges en el teatre assumpcioni- 
sta medieval: la Festa o Misteri d’Elx, „Festa d’Elx” 1996, nr 48, s. 65-74.

23 J. Castaño, La organización de la „Festa" a través de los tiempos", „El
che...”, s. 24.

24 Nawet sceptycznie nastawiony do samego tekstu Lázaro Carreter określa na 
XIV wiek mechanizm teatralny używany w Misterium. Por. idem, op. cit., s. 38.

25 Consueta, od łacińskiego consuetudine, ordinatio, czyli „porządek ustano
wiony zwyczajem”.

Tekst Misterium znamy dzięki restrykcyjnym działaniom Kontr
reformacji, zmierzającym do nadania większej powagi obrzędom 
celebrowanym w kościołach, skąd po soborze trydenckim (1568) 
ostatecznie usunięte miały być wszelkie udramatyzowane formy pa- 
raliturgiczne. Od 1609 roku patronat nad Misterium sprawowała rada 
miasta i to właśnie na jej zlecenie Gaspar Soler Chacón w roku 1625 
bardzo dokładnie, ze wszystkimi didaskaliami mogącymi dać pojęcie 
o tajnikach inscenizacji, skopiował tzw. Consuetę25, czyli scenariusz 
spektaklu, z oryginału przechowywanego „w skrzyni zamkniętej 
na trzy spusty” (caxa de tres claus), w celu przedstawienia cenzu
rze Świętej Inkwizycji, na życzenie Martiego de Monssi z Murcii. 
O oryginale nadal nie wiemy nic, a wiedzieć przede wszystkim by- 
śmy chcieli, kiedy został sporządzony, czyli: od kiedy Misterium było 
wystawiane w Elx w znanej nam formie. Pomimo opartych na silnych 
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argumentach hipotez i odważnych spekulacji, ta kwestia na razie po
zostaje otwarta.

Powróćmy do wieku XVII, gdzie tymczasem historyczne pery
petie Misterium zmierzają do szczęśliwego przełomu. Otóż w kilka 
lat po interwencji inkwizycyjnej cenzury głos w tej sprawie zabrał 
biskup z Orihuela, zgorszony obecnością handlarzy w świątyni, ofe
rujących zebranym jadło i napoje26, oraz obrazą moralności w tłumie, 
w którym nieprzystojnie mieszały się obie płci. Powołując się na po
stanowienia soboru trydenckiego i miejscowych synodów (Walen
cja, 1590 i Orihuela, 1600), próbował usunąć Misterium ze świątyni 
w Elx, a przynajmniej wpłynąć na sposób jego wystawiania. Nie uda
ło mu się nakłonić organizatorów do zainstalowania prowizoryczne
go przepierzenia oddzielającego mężczyzn i kobiety, jak sugerował, 
ale być może efektem jego napomnień było przedłużenie podestu 
przechodzącego przez środek kościoła podczas inscenizacji tak, że 
podzielił on świątynię na dwie części. Wprowadzenie tych zmian nie 
zapobiegło innym nagannym zachowaniom - uczestnicy uroczysto
ści, odseparowani od siebie i pozbawieni aprowizacji, nadal mogli 
naruszać powagę miejsca, kibicując „swoim” w scenie walki między 
grupą apostołów i Żydów27. Jednak o tym papież Urban VIII wiedzieć 
nie mógł. Poproszony przez mieszkańców miasta o interwencję, roz
strzygnął w 1632 roku lokalny spór na korzyść miejscowej parafii 
w kwestii zasadniczej - opowiedział się za podtrzymaniem trady
cji, przyznając miastu przywilej celebrowania spornego Misterium 
w miejscowej świątyni, gdzie wystawiane jest po dziś dzień.

26 J. F. Massip, La escena delMisteri, „Elche...”, s. 58.
27 Ta scena, ze względu na świecki, farsowy charakter, trochę niestosowny 

w świętym miejscu, w przeszłości była niejednokrotnie pomijana przy insce
nizacji. Por. A. Antón Asencio, Treinta años como maestro de ceremonias 
(wywiad przeprowadzony przez M. Pereza Coterillo), „Elche...”, s. 66.

Do ożywienia i utrwalenia kultu Matki Bożej w Elx przyczyniła 
się również... epidemia dżumy w 1648 roku, która, jak głosi poboż
na legenda, dzięki cudownej interwencji patronki ominęła miasto. 
Wtedy wizerunek Madonny został na stałe przeniesiony z pustelni 
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świętego Sebastiana do bazyliki, gdzie znajduje się do tej pory28. 
Aktualna bazylika, zbudowana w eklektycznym, barokowo-neokla- 
sycystycznym stylu, wzniesiona została w latach 1673-1784. To już 
trzecia chrześcijańska świątynia w miejscu dawnego meczetu, zbu
rzonego w 1334 roku. Historia Misterium najprawdopodobniej roz
poczęła się w budynku gotyckim, który przetrwał do roku 1492, kie
dy to rozpoczęto budowę nowego kościoła, ukończonego około 1556 
roku. Renesansowa świątynia zawaliła się pod wpływem ulewnych 
deszczów w roku 1672, zmuszając mieszkańców do podjęcia kolejnej 
budowy. Do czasu wzniesienia nawy głównej, a więc na pewno w la
tach 1672-1686, Misterium było wystawiane w sąsiadującym z bazy
liką niewielkim kościele gotyckim, tzw. pustelni świętego Sebastiana 
(z 1489 roku), w której znajduje się obecnie siedziba jego Patronatu. 
Mieści się w niej również zaplecze teatralne spektaklu, rekwizytor
nia i garderoba aktorów. Tam się przygotowują i stamtąd wychodzą 
w procesji jego uczestnicy, zmierzając do bazyliki przy dźwiękach 
orkiestry wykonującej pasodoble.

28 J. Castaño, La tradició de la „vinguda"de la Mare de Déu, origen legenda- 
ri de la „Festa " o Misteri d’Elx, [w:] Estudis de Llengua i Literatura Catala
nes, red. J. Massot i Muntaner, t. XXXVIII, Barcelona 1999, s. 10.

Kolejnym przełomowym momentem w historii Misterium było 
oficjalne włączenie go do dziedzictwa kultury narodowej na mocy 
wspomnianego już dekretu ogłoszonego 16 kwietnia 1931 roku przez 
ówczesnego prezydenta II Republiki. Niestety, dekret republikański 
nie zapewnił świątyni nietykalności w niespokojnych czasach kon
frontacji społecznych. Całe materialne dziedzictwo Misterium, z fi
gurą będącą przedmiotem kultu włącznie, spłonęło w pożarze dwu
dziestego lutego 1936 roku. Zaraz po zakończeniu wojny domowej 
zapadła decyzja o powrocie do starej tradycji, która została wzno
wiona, po odtworzeniu rekwizytów, urządzeń i kostiumów, w 1941 
roku. Ogłoszenie dogmatu o wniebowzięciu jeszcze podniosło jego 
rangę, a zainteresowanie uczonych tym żywym reliktem przeszłości 
zaowocowało organizacją w Elx festiwalu teatru średniowiecznego, 
który odbywa się w tym mieście od 1990 roku raz na dwa lata i jest 
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okazją do spotkania badaczy - uczestników sesji naukowej - i ar
tystów, biorących udział w przeglądzie teatralnym. Festiwal organi
zowany jest na przełomie października i listopada, a jego punktem 
centralnym jest oczywiście Misterium, wystawiane wtedy wyjątkowo 
w dniu Wszystkich Świętych. Nie jest to zgodne z tradycją, ale cel od
stępstwa jest szlachetny - dzięki listopadowej inscenizacji ma okazję 
je poznać więcej osób, zawodowo interesujących się starymi formami 
teatralnymi. Patronat i bractwo śpiewacze Festy nie zgadzają się na 
wystawienie Misterium poza świątynią w Elx, nawet w wyjątkowych 
okolicznościach. Dlatego nie zobaczymy Misterium na festiwalach 
międzynarodowych w Hiszpanii ani poza jej granicami29. Poznanie 
Misterium, podobnie jak podziwianie zabytków kultury materialnej, 
wymaga podjęcia inicjatywy ze strony zainteresowanych. Istnieją 
wprawdzie nagrania płytowe i filmowe, ale nie dają one pełnego wy
obrażenia o specyfice „uroczystości” i nie mogą zastąpić osobistego 
udziału. To trochę tak jak z magią pielgrzymowania: cudowna woda 
z Lourdes, dostępna we własnej parafii, nie odwodzi prawdziwych 
amatorów peregrynacji od podejmowania wyprawy na drugi koniec 
Europy.

29 W 1979 roku cały zespół wykonawców otrzymał zaproszenie na festiwal 
w Nancy, które zostało odrzucone w głosowaniu niewielką większością gło
sów. Por. A. Anton Asencio, op. cit., s. 67.

Temat Misterium

Sam tekst jest krótki (139 wierszy w części pierwszej i 119 w dru
giej) i nie zawiera większych komplikacji narracyjnych. Kończy się 
akcentem na poły humorystycznym, jakim jest spóźnione przybycie 
apostoła Tomasza, biblijnego niedowiarka, którego ważne sprawy 
ewangelizacyjne zatrzymały w Indiach. To właśnie on, dzięki spóź
nieniu, staje się świadkiem cudownego wniebowzięcia i koronacji 
Marii, podczas gdy pozostali apostołowie uczestniczą w jej pogrze
bie. Jest jedyną osobą, która patrzy w górę; zwracając się słowami 
modlitwy do Madonny:
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Prech-vos, Verge excellent
Mare de Déu omnipotent,
Vós me agau per escussat
Que les indies me an ocupat>0.

Przypomnijmy: o szczególnym charakterze Misterium z Elx prze
sądza fakt, że zgodnie z najstarszą tradycją średniowieczną wysta
wiane jest w kościelnym wnętrzu, czternastego i piętnastego sierpnia. 
Właściwa Festa („Uroczystość”) rozgrywa się w dniu Matki Boskiej 
Zielnej, czyli piętnastego sierpnia, i w konwencji popularnej przed
stawia wydarzenia, które odbyły się już po śmierci Madonny - po
grzeb, zakłócony napaścią Żydów {Judiada), którzy chcą wykraść 
ciało, oraz moment wniebowzięcia i koronacji. Apostołowie dzielnie 
walczą z Żydami, używając do tego rajskiej palmy, ale dopiero cud 
powoduje ich nawrócenie i od tego momentu razem celebrują dalszą 
część uroczystości pogrzebowych. Odbywa się to zgodnie z opisem 
podanym w Złotej legendzie, z małymi odstępstwami, jak w przypad
ku niewiernego Tomasza, który według tamtego źródła otrzymał ma
terialny znak z nieba - „pasek, którym Maryja była przewiązana”30 31.

30 Czyli: „Wysłuchaj mnie, Panno nad pannami, Matko Boga Wszechmogącego 
i wybacz, żem oto w Indiach zanadto zabawił”.

31 J. de Vorágine, op. cit., s. 370.

Dzień wcześniej celebrowana jest Wigilia {Vespra), bardziej ma
jestatyczna i skupiona niż część druga. Również zgodnie ze Złotą le
gendą opowiada o tym, jak Madonna przed śmiercią odwiedza miej
sca związane z historią zbawienia, w towarzystwie dwu innych Marii: 
Marii, matki Jakuba i Marii Salome; jak odbiera z rąk anioła złotą 
palmę, którą przekazuje później świętemu Janowi, oraz jak żegna się 
z apostołami. Aniołowie zabierają jej duszę do nieba, a na ziemi po
zostaje jej ciało. Oto fragmenty opisu Jakuba de Vorágine:

Gdy apostołowie rozeszli się na wszystkie strony świata, aby nauczać 
wiary, Najświętsza Panna pozostała w swym domu opodal góry Syjon. 
Podobno z wielką pobożnością odwiedzała wszystkie miejsca, w któ
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rych Syn jej przebywał, a więc miejsce chrztu, postu, modlitw, męki, 
pogrzebania, zmartwychwstania i wniebowstąpienia. (...) A oto stanął 
obok niej anioł w wielkiej światłości i pozdrowił ją z największą czcią 
jako Matkę swego Pana. (...) „Oto przynoszę ci, Pani, gałązkę palmową 
z raju. Każ ją nieść przed twoimi marami, bo za trzy dni dusza twoja 
zostanie zabrana z ciała, gdyż Syn twój oczekuje ciebie i przyjmie cię 
z czcią najgłębszą jako swą Matkę”. Maryja zaś odrzekła: (...) „Z całego 
(...) serca błagam o to, aby moi synowie i bracia, apostołowie, wszyscy 
się przy mnie zebrali, abym ich jeszcze przed śmiercią ujrzała cielesnymi 
oczyma. Pragnę w ich obecności oddać duszę Bogu i aby oni mogli mnie 
złożyć do grobu”32.

32 Ibidem, s. 367.

Po Wigilii zaczyna się adoracja zmarłej Madonny, czyli cało
nocne czuwanie w świątyni - domu żałoby. Niektórzy „żałobnicy” 
wybierają indywidualną modlitwę wewnątrz, inni wolą wziąć udział 
w odbywającej się nocą przed kościołem „Serenadzie dla Madonny”, 
czyli koncercie muzycznym przed umieszczonym na zewnątrz kwiet
nym ołtarzem, ułożonym z bukietów przyniesionych Marii w darze 
przez przedstawicieli wszystkich dzielnic miasta Elx i okolicznych 
wsi. Jeden sposób czuwania przy Madonnie nie wyklucza drugiego. 
Misterium, jako uroczystość religijna i jako spektakl, definitywnie 
przenosi się na ulicę, gdy przed główną mszą uczestnicy obrzędu 
inscenizują pogrzeb, wynosząc w procesji figurę patronki ułożoną 
na marach. Wtedy śmiertelna maska z zamkniętymi oczami przy
krywa twarz rzeźby, aby uprawdopodobnić efekt „zaśnięcia” Marii. 
W procesji niosą ją na przemian „Żydzi” i „apostołowie”, wykonaw
cy Misterium. Uroczyste przejście z figurą Madonny ulicami miasta 
odbywa się piętnastego sierpnia o dziesiątej rano, ale w nocy poprze
dzającej główną uroczystość tę samą trasę pokonują pielgrzymi ze 
świecami, uczestnicząc w indywidualnej procesji penitentów, zwanej 
Rod (od rodada, obchód, straż). Teatr przeniesiony na ulice miasta, 
staje się teatrem totalnym, a procesja, która niosąc figurę Assumpty 
ulicami miasta, zatacza szeroki, zamknięty krąg sacrum wokół bazy
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liki, odprawia magiczny rytuał - miasto zawiera przymierze ze swoją 
patronką, która w sposób niemal dosłowny otacza je swoją opieką.

Muzyka i wykonawcy

Całe Misterium jest śpiewane. Zgodnie z tradycją, nie biorą 
w nim udziału kobiety. Dorośli mężczyźni wcielają się w role aposto
łów i Żydów; chłopcy, śpiewający dyszkantem, występują w rolach 
żeńskich i w rolach aniołów. Obok partii solowych są też chóralne 
oraz duety i tria. W pierwszej części dominują utwory jednogłosowe; 
druga jest zdecydowanie polifoniczna. W przekroju historycznym 
łączy się średniowieczny, monofoniczny, modulowany śpiew grego
riański, uzupełniony melizmatycznymi ozdobnikami”, z elementami 
ludowymi {villancicos) oraz z renesansową i barokową polifonią. 
W odróżnieniu od innych katalońskich misteriów o tematyce asump- 
cjonistycznej, w których teksty były śpiewane na popularne melo
die religijne lub ludowe, większość z dwudziestu siedmiu utworów 
składających się na Misterium z Elx to kompozycje oryginalne; po
zostałe, zwłaszcza hymny i pieśni wywodzące się z obrzędów reli
gijnych, jak na przykład śpiewany po łacinie psalm In exitu Israel 
de Egypto, noszą ślady późniejszych aranżacji. Dawniejsi dyrygenci 
{mestre de capella) zespołu chóralnego starali się zostawić po sobie 
trwały ślad w postaci nowych kompozycji (a raczej własnych har
monizacji tradycyjnych motywów muzycznych), których pojawianie 
się można stwierdzić, porównując dwie Consuety zawierające zapis 
nutowy: z roku 1639 i 1709. Wydaje się jednak, że okres rozwoju 
formy muzycznej Misterium to przede wszystkim wiek XVI - rene
sans i wczesny barok. Znamy nazwiska kompozytorów z tego okresu. 
To Antonio Ribera, aktywny na początku XVI wieku, oraz dwaj * 

33 Maniera ozdabiania śpiewu gregoriańskiego melizmatami, które sprawiają, 
że chwilami warstwa słowna staje się całkowicie niezrozumiała, nie pocho
dzi z czasów średniowiecznych, lecz najprawdopodobniej z XVIII lub nawet 
XIX stulecia. Por. M. C. Gómez i Muntané, La música del „Misteri" como 
un viejo templo, „Elche...”, s. 62.
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kompozytorzy z końca stulecia - kanonik Juan Ginés Pérez i organi
sta Lluís Vieh. Wszystkie utwory wykonywane są obecnie a cappella, 
poza partią aniołów-instrumentalistów z Araceli i finałowym Gloria 
Patri et Filio..., gdzie śpiew łączy się z głośnym akompaniamentem 
organów i dzwonów. Obecny kształt muzyczny Misterium uzyskało 
w 1924 roku, w twórczej aranżacji kompozytora z Alicante Oscara 
Espía, który je oczyścił z naleciałości, jakie pojawiły się po 1709 
roku.

Scenografia

W spektaklu fascynująca jest cała aparatura sceniczna, zarów
no pozioma, jak i pionowa. Ta pierwsza składa się z umieszczonej 
przed ołtarzem kwadratowej estrady zwanej „katafalkiem” {Cadafal) 
i z prowadzącego do niej „podestu” {Andador}, przechodzącego 
przez cały kościół. Na nim rozpoczyna się Misterium pielgrzymką 
Madonny do miejsc męki, śmierci i zmartwychwstania jej boskiego 
syna. Dekoracje scen w planie poziomym są bardzo oszczędne: poza 
dywanami i ozdobionymi świecami barierkami34, odgraniczającymi 
przestrzeń teatralną od publiczności, na „katafalku” jest jeszcze kilka 
stołków przeznaczonych dla wykonawców. Są też krzesła na pode
ście, dla tych członków Patronatu, którzy występują w charakterze 
mistrza ceremonii (wprowadzają aktorów). Na scenie-katafalku, któ
ry wyobrażać ma dom Marii, jest „grób” {Sepulcre), czyli podwyż
szenie, służące najpierw jako łoże śmierci Madonny, a później jako 
mary. Pod nim znajduje się zapadnia, umożliwiająca dokonanie w od
powiednim momencie wymiany aktora śpiewającego partię Madon
ny na przedstawiającą zmarłą Marię rzeźbę. Zapadnie umożliwiają 
też opuszczenie do poziomu sceny „ołtarzy niebieskich”. Jeśli trzeba 
znaleźć miejsce tylko na ozdobny złoty ogon Mangrany, wystarczy 
zwykły otwór w podłodze „katafalku”. O wiele trudniej było zmieś

34 W jasno oświetlonym kościele świece nie pełnią funkcji praktycznej; nadają 
scenie umieszczonej w prezbiterium charakter ołtarza. Por. A. Antón Asen- 
cio, op. cit., s. 68.
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cić na dole całe piętro dwukondygnacyjnej Receliki. Problem rozwią
zano, wykuwając odpowiednie wgłębienie w posadzce kościoła.

W planie pionowym na szczególną uwagę zasługuje ukryta pod 
kopułą maszyneria teatralna, która umożliwia rozgrywanie najcie
kawszych części spektaklu w sferach podniebnych. Konstruowanie 
tego typu urządzeń to stara tradycja w okolicach Walencji. Lewant 
w XV wieku miał najlepszych w całej Europie specjalistów od „efek
tów specjalnych”, eksportujących swoje wyroby za granicę, głównie 
do Italii35. Skomplikowane rusztowania, dźwignie i kołowroty po
zwalają na sprawne operowanie przestrzenią poziomą i pionową.

35 A. Llorens, La Festa d'Elx, [w:] idem, LaFestad'Elx, Alacant 1989, s. 8.

Bogactwo i pomysłowość konstrukcji pionowych rekompensuje 
skromne urządzenie sceny poziomej, gdzie właściwie jedynym, ale 
za to bardzo użytecznym rekwizytem jest złota palma. Przypomnij
my: dostaje ją Matka Boża od anielskiego posłańca. Przed śmiercią 
przekazuje ją świętemu Janowi. Od tego momentu palma staje się 
głównym rekwizytem pogrzebu. Jej dotknięcie uzdrawia Żydów, 
ukaranych paraliżem za niedowiarstwo i profanację. Wreszcie, po 
zakończeniu Misterium, palma zostaje złamana i przekazana w ręce 
przewodniczącego Patronatu i burmistrza miasta.

Przed uroczystościami kościół zmienia wygląd. Hełm kopuły nad 
transeptem zostaje przysłonięty płótnem przedstawiającym „niebo”, 
którego zadaniem jest zamaskowanie mechanizmu dźwigniowego 
obsługującego urządzenia poruszające się w planie pionowym. Kie
dy otwierają się „bramy nieba”, z wysokości trzydziestu metrów 
w wolnym, majestatycznym tempie opuszczają się śpiewający aktorzy 
przedstawiający istoty nadprzyrodzone. Wraz z każdym ich pojawie
niem się spod kopuły spada złoty deszcz, najbardziej obfity w scenie 
koronacji. W spektaklu biorą udział trzy rodzaje ruchomych platform 
pionowych. Warto przyjrzeć się bliżej ich funkcji i nazwom.

Jako pierwsza pojawia się Mangrana („mandarynka”), zwana ina
czej Nuvol („obłok”). Ma kształt kulistego owocu, w którego wnętrzu 
ukryty jest Archanioł, zwiastujący Marii spełnienie jej ostatniej woli. 
Całe swoje przesłanie wyśpiewuje w trakcie powolnego opuszczania 
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się z wysokości. Jego pobyt na „katafalku” jest krótki: wręcza Marii 
palmę i wraca do niebios tą samą drogą, którą przybył. Kiedy Man- 
grana opuszcza „bramy nieba”, witana oklaskami zebranych, mniej 
więcej pięć metrów pod kopułą otwierają się jej skrzydła niczym 
cząstki owocu, podzielonego na osiem części i wtedy dopiero uka
zuje się oczom publiczności ukryty w jej wnętrzu anielski posłaniec 
ze złotą palmą. Urządzenie to nazywane było „obłokiem” (Nuvol), bo 
w obłokach wyobrażano sobie objawienie istot nadprzyrodzonych, 
przebywających w niebie. Dlatego do roku 1906 miało ono kolor nie
bieski; później skojarzenia z kształtem owocu okazały się silniejsze 
i obecnie otwierająca się kula również kolorem przypomina manda
rynkę. Takie popularne nazwy spotyka się w tradycji katalońskiej 
bardzo często: była już mowa o „tronie” (Cadira), który trzeba było 
pozłocić, był też „piedestał” (Peanya), ale na ogół skojarzenia za
mykały się w kręgu życia codziennego, nie wychodząc poza obręb 
ogródka, z „mandarynkami”, „pomarańczami” (Taronja) i „karczo
chami” (Carxofa).

Kolejny artefakt pojawia się w spektaklu dwukrotnie: w pierwszej 
części Misterium wprowadza anioły, które grając i śpiewając, przy
bywają po duszę Marii (symbolizuje ją mała figurka); drugiego dnia 
miejsce „duszy” zajmuje sama Maria (czyli rzeźba patronki, już bez 
śmiertelnej maski na twarzy), również w otoczeniu muzykujących 
aniołów. Nosi czcigodną, historyczną nazwę Araceli, czyli „ołtarz 
niebieski”, ale znów jego popularna wersja jest nieco inna. Pomi
mo tego, że Recelica nic konkretnego nie oznacza i nie odsyła do 
codziennego doświadczenia jak Mangrana, to przynajmniej „oswa
ja” obco brzmiący termin łaciński, choć w przypadku Receliki z Elx 
określenie „ołtarz” byłoby jak najbardziej uzasadnione. To nie zwy
kła platforma, a prawdziwe dwukondygnacyjne retabulum, w którym 
czterej aniołowie otaczają centralnie usytuowaną postać (najpierw 
symbolicznego Anioła Starszego, a później figurę Madonny). Po raz 
pierwszy w Katalonii termin Araceli w odniesieniu do teatralnego 
rekwizytu został użyty najprawdopodobniej w 1418 roku w Barcelo
nie, gdzie z okazji Bożego Narodzenia inscenizowany był profetyczny 
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dialog cesarza Oktawiana z Sybillą Tyburtyńską {Representado de la 
Sibil.la ab 1’Emperador) według Złotej legendy, a scenografia składa
ła się z podwyższenia scenicznego na ziemi i „ołtarza nieba”, umiesz
czonego na wysokości36.

36 Por. M. de Riquer, op. cit., t. IV, s. 361.
37 Uczestnicy Misterium są przekonani, że przed jakimkolwiek nieszczęśliwym 

wypadkiem chroni ich specjalny „immunitet niebieski”. Byłam jednak świad
kiem drobnej „wpadki” zespołu, kiedy za późno zatrzymany został kołowrót 
i luźna lina spowodowała zachwianie receliki, na szczęście już na poziomie 
sceny. Anioł Starszy upuścił wtedy figurkę Marii, bo, jak to skomentował póź
niej, w godzinie prawdy bliższe mu było ciało (własne) niż dusza (Madonny). 
Zawiódł telefon komórkowy, gorzej spisujący się w roli sygnału przekazy
wanego ekipie technicznej niż stosowana wcześniej biała chusteczka, którą 
w odpowiednim momencie wyciągał mistrz ceremonii. Opisane wydarzenie 
miało miejsce pierwszego listopada 1996 roku.

Trzecie urządzenie to Coronado („koronacja”), czyli platforma 
(a właściwie trapez), na której zasiadają trzy anioły, zwane też 
w Consuede Trójcą Przenajświętszą. Pojawia się w momencie kul
minacyjnym, kiedy już Recelika z figurą Madonny i jej czterooso
bowym, anielskim orszakiem, wznosi się do nieba. Trójca Przenaj
świętsza na swoim podniebnym tronie zatrzymuje się na wysokości 
sześciu metrów pod kopułą, a kiedy wznosząca się w górę Recelika 
znajdzie się cztery metry poniżej, anioł zasiadający pośrodku (sym
bolizuje Boga Ojca) dokonuje najdonioślejszego w całym obrzędzie 
aktu - spuszcza na głowę Madonny złotą koronę. To najtrudniejszy 
technicznie37 i najbardziej efektowny moment spektaklu, ponieważ 
biorą w nim udział dwa urządzenia pionowe jednocześnie. Towarzy
szy mu dźwięk organów, dzwonów i dzwonków, huk petard na ze
wnątrz kościoła, brawa i entuzjastyczne okrzyki zebranych.

Trzeba w tym miejscu przypomieć, że obyczaj wykorzystywania 
maszynerii teatralnej do efektów specjalnych w planie pionowym 
nie jest wyłączną domeną teatru religijnego, gdzie cudowność istot 
nadprzyrodzonych w pewnym sensie logicznie uzasadnia niezwy
kły sposób ich pojawiania się na scenie. Takie „sztuczki” chętnie też 
stosowano podczas okazałych uroczystości świeckich, zwłaszcza
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dworskich, i to już od XIV wieku: uświetniających koronację pre
tendenta (Marcin Ludzki, 1339; Ferdynand de Anteąuera, 1414) czy 
powitanie króla (wjazd Karola V do Barcelony, 1519). Od czasów 
średniowiecznych gołębic i figuralnych aniołów do efektownych scen 
rozgrywających się w powietrzu z udziałem śpiewających aktorów, 
wiele się wydarzyło w teatrze - barok narzucił totalne wykorzystanie 
przestrzeni, otwartej nie tylko w głąb, ale i w górę38.

3S E. Orozco Diaz, Otrą dimensión de la escena barroca: el desboramiento 
hacia arriba, [w:] idem, El teatm y la teatralidad del Barroco. Ensayo de 
introducción al tema, Barcelona 1969, s. 77.

39 Podają za: S. Sebast ian, La barmquización delMisterio de Elche, [w:] Espa- 
cios teatrales delBarroco espańol, red. J.M. Diez Borque, Kassel 1991, s. 152.

Legenda

Zagrożenie zakazem wystawiania w kościele spowodowało, że 
wytworzyła się wokół Misterium tradycja o jego nadprzyrodzonym 
pochodzeniu i wczesnych początkach, sięgających jeśli nie pierw
szych wieków chrześcijaństwa, to przynajmniej okresu rekonkwisty, 
czyli odbicia miasta z pogańskich rąk w 1265 roku przez króla Ja
kuba I, gorliwego wyznawcy Madonny. Faktem potwierdzonym jest 
tylko istnienie w Elx w tym okresie kultu Matki Bożej, bo jest o nim 
mowa w Cantigas de Santa Maria króla Alfonsa Mądrego39. W trady
cji ustnej i pisanej zachowały się dwie wersje legendy o początkach 
Misterium. Pierwsza określa maj roku 1266 jako moment niezwykłe
go przybycia cudownej figury Matki Bożej. Cud zdarzył się w odpo
wiedzi na rozterki chrześcijańskiego od niedawna miasta Elx, jaki 
święty mógłby zostać jego patronem. Dyskutujący na ten temat dwaj 
mieszczanie wędrowali wybrzeżem i właśnie wtedy morze wyrzuciło 
na brzeg skrzynię z figurą i Consuetą, którą zabrali z należytymi ho
norami do miasta.

Druga wersja jest o wiele bardziej szczegółowa i konkretna, co 
zapewne miało być potwierdzeniem jej wiarygodności. Określa mo
ment doniosłego wydarzenia na dzień 29 grudnia 1370 roku. Wtedy
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to strażnik wybrzeża Francesc Canto miał odnaleźć wyrzuconą przez 
morze skrzynię na plaży zwanej Tamarit, w pobliżu miejscowości 
Santa Pola. Na skrzyni był napis: „Jestem przeznaczona dla Elx”, 
a wewnątrz znajdował się wizerunek Madonny oraz Consueta Miste
rium. Canto pospieszył co koń wyskoczy do miasta, a tam przekazał 
radnym wieść o cudownym znalezisku. Natychmiast herold ogłosił 
nowinę wszystkim mieszkańcom, aby udali się szybko nad morze, by 
przyjąć z honorami Matkę Bożą. Tam jednak już się zebrali miesz
kańcy Santa Pola i Alicante, ażeby pozostawioną na plaży cudowną 
figurę zabrać do siebie. Pomimo tego, że cudowna przesyłka była za
adresowana, to jednak sam napis (Sóc per a Elig / A Illici) zawierał 
w sobie zarzewie niezgody, czyli mówiąc inaczej, odzwierciedlał 
żywą w XVII wieku rywalizację dwu miast, Elx i Alicante, które 
z nich jest spadkobiercą tradycji rzymskiego Illici. Na ślady Illici na
trafił dopiero w 1879 roku archeolog Aurelia Ibarra, prowadząc wy
kopaliska w Alcudii, położonej w odległości trzech kilometrów od 
Elx, i w ten sposób po trzystu latach dawny spór został rozstrzygnięty 
na korzyść tego właśnie miasta40. Natomiast według legendy rozwią
zanie konfliktu powierzono Opatrzności. Podobnie jak w Biblii, gdzie 
wóz zdążający do Jerozolimy z Arką Przymierza nie był prowadzo
ny ludzką ręką, tak i w ilycytańskiej legendzie cudowną skrzynię 
umieszczono na wozie zaprzężonym w dwa woły, którym uprzednio 
zawiązano oczy. Na skrzyżowaniu dróg zwierzęta skierowały się do 
Elx. Tam figurę umieszczono w pustelni świętego Sebastiana, skąd po 
latach przeniesiono ją do bazyliki41.

40 Mechanizmy językowe rozstrzygnęły ten spór o wiele wcześniej, ustalając 
nazwy mieszkańców Elx i Alicante. Ci pierwsi to ilicitanos, ci drudzy to ali- 
cantinos (podaję wersję kastylijską).

41 J. Castańo, La tradició de la „vinguda" de la Marę de Deu..., s. 5-26.

Dziedzictwo kulturalne ludzkości

Podobnie jak w średniowieczu, kiedy teatr liturgiczny był nie tylko 
syntezą sztuk, ale przede wszystkim „...syntezą sztuki i kultu Boże
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go, gry i celebracji, piękna materialnego i duchowej głębi, spektaklu 
i modlitwy”42, tak i obecne Misterium z Elx zachowuje ścisły związek 
z liturgią: obie części, Vesprcd3 i Festa odbywają się po nieszporach, 
a procesja symbolizująca pogrzeb, z udziałem duchownych i wier
nych, ale również wykonawców w kostiumach teatralnych, śpiewa
jących psalm In exitu..., poprzedza główną mszę odprawianą pięt
nastego sierpnia. Ponadto inscenizacji nadaje charakter obrzędu 
liturgicznego obsadzenie księży-celebransów w trzech strategicznych 
rolach. Chodzi o świętego Piotra - głowę Kościoła; o anioła unoszą
cego do nieba duszę Marii44 i wreszcie o Boga Ojca koronującego 
w ostatniej scenie Assumptę. Dlatego Misterium jest rodzajem „udra- 
matyzowanej katechezy”45.

42 A. Drzewicka, op. cit., s. 22.
43 Vespra to „wigilia”, „wieczór”, ale także „nieszpory”.
44 Tzw. Angel Major symbolizuje Chrystusa, chociaż on sam, wbrew tradycji 

apokryficznej, w tym misterium się nie pojawia.
45 Por. Misteri d’Elx, [w:] Teatro español [de la Aa la Z], red. J. Huerta Cal

vo [et al.], Madrid 2005, s. 478.
44 Por. X. Fábregas, El „Misterid'El¿\ „Elche...”, s. 11-14.
47 Por. J. Castaño, La organización de la „Festa" a través de los tiempos, 

„Elche...”, s. 24.

Dzieje Misterium to nie tylko ewolucja form artystycznych - cały 
czas towarzyszyła im troska o zachowanie i pogłębienie wymiaru re
ligijnego. Nawet ludzie niewierzący, porównując ten sam dramat wy
konywany podczas próby generalnej dla biletowej widowni i celebro
wany w dniu święta patronalnego przyznają, że prawdziwe katharsis 
można przeżyć tylko podczas uroczystości religijnej46. O tradycji de- 
wocyjnej percepcji dramatu świadczyć mogą dwa przykłady. Pierw
szy każę nam sięgnąć do jego udokumentowanych początków - do 
1573 roku, kiedy to miejscowe Bractwo Matki Bożej zwróciło się 
do papieża z prośbą o przywilej odpustu zupełnego dla wszystkich, 
którzy w okresie uroczystości sierpniowych i podczas późniejszej ok
tawy, kiedy śpiewane jest Salve, pobożnie odwiedzą miejca, gdzie 
czczony jest wizerunek Assumpty (świątynię i pustelnię), na warun
kach określonych przez Kościół47. Drugi przykład pochodzi z cza
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sów nam bliższych i ma charakter anegdotyczny. Ilycytanie, którzy 
w przeszłości kilkakrotnie w sprawach spornych zwracali się prosto 
do Rzymu, z pominięciem całej lokalnej hierarchii, teraz też są prze
konani, że przyjęcie dogmatu o wniebowzięciu Kościół powszechny 
zawdzięcza ich wytrwałości w podtrzymywaniu tradycji. To dlatego, 
jak twierdzą, papież Pius XII po ogłoszeniu dogmatu w 1950 roku 
nadał kościołowi w Elx godność bazyliki mniejszej48.

4* Por. A. Antón Asencio, op. cit., s. 66.
49 A. N icol 1, Dzieje teatru, Warszawa 1977, s. 61.
50 S. Sebastián, op. cit., s. 163.
51 D. Wiles, op. cit., s. 92.

Misterium z Elx odgrywane jest wewnątrz świątyni, zgodnie z naj
starszą tradycją średniowieczną. Zestawiając tradycyjne miejsca ak
cji w kolejności chronologicznej w okresie od pojawienia się pierw
szego dramatu liturgicznego do komicznych interludiów XVI wieku, 
Allardyce Nicoll wymienia na pierwszym miejscu kościół jako teatr, 
a za nim dopiero zaimprowizowane sceny na zewnątrz kościoła; na
stępna w kolejności jest stała sceneria; później korowód; następnie 
koło i wreszcie estrada z zasłonami49. Santiago Sebastián, analizując 
w swoim artykule ogromny wpływ estetyki baroku na obecny kształt 
Misterium, podkreśla, że barokowość nie stoi w sprzeczności z jego 
zasadniczo średniowieczną specyfiką, a to dzięki temu, że w Elx 
przestrzeń teatralna jest tożsama z przestrzenią sceniczną: świątynia 
stanowi scenerię, widzowie są wiernymi, a aktorzy celebransami50. 
Późniejsze datowanie nie może zmienić ducha samego spektaklu, co 
najwyżej sygnalizuje jego anachroniczność. Misterium z Elx byłoby 
idealnym dowodem na poparcie tezy Davida Wilesa, który stwierdził, 
że „W stabilnej religijnie Hiszpanii i jej koloniach dramat średnio
wieczny przetrwał aż do XVII wieku”51. Przetrwał, jak widzimy, nie 
tylko do XVII, ale nawet do XXI wieku i nadal ma się dobrze. Jako 
obrzęd, Misteri jest żywym reliktem przeszłości, ale równocześnie 
jest też atrakcyjnym widowiskiem.

Żeby uzasadnić takie dialektyczne rozstrzygnięcie zasugerowa
nego na początku dylematu, musimy jeszcze raz podkreślić ludowy, 



180 Drogi i rozdroża kultury katalońskiej

popularny aspekt tego zjawiska, jakim jest Festa. Owszem, jej popu
larność jest trochę tandetna, miejscami kiczowata, przyciągająca cyr
kowymi atrakcjami i magicznymi sztuczkami. To wszystko prawda, 
ale wniosek, jaki z tych zarzutów można wyciągnąć, paradoksalnie 
jest ostatecznym argumentem na rzecz średniowiecznego charakte
ru Misterium, właśnie ze względu na harmonijne połączenie sacrum 
i profanum. Znakomicie opisał jego unikalny charakter Alfons Llo- 
rens w następujących słowach:

Oto świątynia przestaje być miejscem dla wtajemniczonych, by prze
istoczyć się w miejsce zebrania społeczności: kościół przedstawia ulicę; 
nawa - dziedziniec; prezbiterium staje się sceną, a ołtarz domem. Nic nie 
oddziela dramatu od obrzędu liturgicznego - oklaski stają się modlitwą, 
a okrzyki - inwokacją”52.

52 A. Llorens, op. cit., s. 7.
53 Tym bardziej, że w trakcie dziejowej zawieruchy miejscowe archiwum kil

kakrotnie już uległo zniszczeniu i najważniejsze dokumenty znane są tylko 
z późniejszych kopii.

54 Tradycja uczestniczenia w Misterium przekazywana jest w Elx z pokolenia na 
pokolenie.

55 Takie, jak na przykład „biała noc”, Nit de 1’alba, feeria sztucznych ogni 
i fajerwerków na cześć Madonny trzynastego sierpnia.

To nie stary, archiwalny manuskrypt przesądza o historyczności 
Misterium (zawsze można zakwestionować autentyczność dokumen
tu)53, lecz sposób, w jaki ten obrzęd funkcjonuje w lokalnej społeczno
ści. Nie jest ważne, że kostiumy są współczesne, aranżacja muzyczna 
dokonana w roku 1924, „niebo” namalowane w roku 1978, a figura 
Madonny wyrzeźbiona w roku 1940, po wojnie domowej, podczas 
której spłonęło dosłownie wszystko. Ważne, że w mieście Elx Mi
sterium ciągle jest osią, wokół której organizuje się życie społeczne, 
rodzinne54, religijne i kulturalne, że święto patronalne obrasta w coraz 
to nowe uroczystości55, do których gamą się spontanicznie miejsco
wi i przybysze, reprezentujący różne generacje i różne poglądy. Są 
to uroczystości czasu świętego, pozwalające wszystkim uczestnikom 
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ceremonii cofnąć się w przeszłość i odkryć w sobie średniowiecznego 
homo ludens.

El Misterio de Elche

El Misterio de Elche (Misteri d’Elx) forma parte del universal patri
monio cultural reconocido por el UNESCO. Es el más antiguo dra
ma religioso de Cataluña y a la vez constituye un ejemplo interesan
tísimo de la cultura popular. En este lugar se presenta su contexto 
histórico y teatral, situándolo en la tradición del género. Se aducen 
informaciones sobre los aspectos técnicos del espectáculo, como re
quisitos, escenografía, música o la actuación de los actores. El te
xto concluye con la observación que en el Misterio de Elche se reali
za una relación armoniosa entre sacrum y profanum, ya que el drama 
y el rito litúrgico son dos aspectos de una sola unidad. Es impresionante 
la fuerza integradora de esta fiesta que ha sobrevivido en la tradición 
desde la Edad Media hasta nuestros tiempos.





V. Wina, kara, oczyszczenie w poemacie 
Skóra byka Salvadora Espriu

Autor

Życie mało u nas znanego1 katalońskiego pisarza Salvadora Espriu

' Pisalionim:E.Burska, „Literatura na Świecie” 1979, nr 8 ; K. R o d o w s k a, 
„Literatura na Świecie” 1987, nr 11; A. Tchorzewski, „Kultura” 1988, 
nr 21 oraz A. Gregori i Gomis, „Poprzez moje lustro suną dziwne 
odbicia Salvador Espriu w świetle polskich przekładów, „Między Ory
ginałem a Przekładem”, XI, red. M. Filipowicz-Rudek, J. Koniecz- 
na-Twardzikowa, Kraków 2006; oraz A. Gregori i Gomis, Salvador 
Espriu: historia, krytyka i ideologia w literaturze katalońskiej, „Studia 
Iberystyczne”, nr 6, red. T. Eminowicz-Jaśkowska, A. Sawicka, 
Kraków 2007. „Pismo Literacko-Artystyczne” zamieściło nekrolog 
Espriu w numerze 7-8 w 1985 roku, autorstwa J. Pulido Ruiza, w prze
kładzie W. Rakowskiego. W 2005 roku w Poznaniu obroniona została 
praca doktorska na temat Salvadora Espriu: A. Gregori i Gomis, El 
arte del compromiso en las posguerras francesa y catalana: Paul Éluard, 
Jacques Prévert, Salvador Espriu y Miquel Martí i Pol.

2 S. Espriu, Aproximado, tal vegada el liptica, a l'art de Pla Narbona 
(1968), [w:] Historia de la literatura catalana, red. M. de Riquer [et 
al.], t. X, Barcelona 1987, s. 390. Wszystkie przekłady z oryginału, jeśli 
nie podano nazwiska tłumacza, dokonane zostały przez autorkę tekstu.

1 Castelló (1913-1985), dwukrotnego kandydata do Literackiej Nagrody 
Nobla (w 1970 i w 1980 roku), zostało zdeterminowane przez hiszpań
ską wojnę domową 1936-1939. Pochodzący z dobrze sytuowanej rodzi
ny młody człowiek przed wybuchem wojny zdążył skończyć dwa fakul
tety: prawo i historię starożytną. Zamierzał studiować jeszcze filologię 
klasyczną i egiptologię, ale powszechna mobilizacja pokrzyżowała jego 
plany. Śmierć bliskiego przyjaciela, poety Bartomeu Roselló-Porcela 
(1938), a wkrótce potem ojca (1939) oraz klęska prokatalońskiej Re
publiki były dla niego takim wstrząsem, że uznał tę wojnę za symbo
liczny kres swego życia: „Mój przyjaciel Salom został zamordowany 
równocześnie przez obie strony walczące, kiedy dopiero co zaczynali
śmy wojnę domową”2. Salom to imię, które Espriu przybierał w swo-
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ich utworach. Silne przeżycia natury osobistej i społecznej skłoniły go 
do pisania poezji3. Ten prozaik i dramaturg jako poeta zadebiutował 
w 1946 roku tomikiem wierszy Cementiri de Sinera (Cmentarz w Sine- 
rze), gdzie dominującym tematem są refleksje filozoficzne nad śmiercią, 
motyw stale powracający w jego dziele poetyckim. Jego metafizyczna 
liryka często przybiera formy elegijne, a aluzyjny język pełen jest bi
blijnych i mitologicznych odniesień. Inspiracje biblijne i mitologiczne 
widoczne są we wszystkich gatunkach uprawianych przez Espriu, co 
sugerują tytuły zbiorów wierszy, jak Les canęons d 'Ariadna (1949), El 
Minotaure i Teseu (1954); prozy, jak Ariadna al laberint grotesc (1935), 
Fedra (1938) czy dramatów, jak Antigona (1939/1958) czy U na altra 
Fedra, si us plau (1978)4. W jego teatralnym debiucie z roku 1939 (sztu
ka wystawiona została dopiero w roku 1958) tytułowa Antygona staje 
się pretekstem do przedstawienia motywu śmierci jako odkupienia oraz 
bratobójczej wojny w kontekście mitologicznym. Inspiracje biblijne 
można odnaleźć w całej twórczości Espriu, natomiast w kilku utwo
rach są widoczne motywy żydowskie. W farsie kukiełkowej La primera 
historia d'Ester (1948) pisarz sugeruje mityczną identyfikację narodu 
katalońskiego z Izraelem, opowiadając o losach małego, ujarzmione
go narodu, z którego wywodzi się tytułowa bohaterka, znajdującego się 
pod panowaniem wielkiego mocarstwa - Persji. Zainteresowanie autora 
losami biblijnych Żydów rozpoczęło się w roku 1928, kiedy piętnasto
letni Espriu wydał napisany po hiszpańsku (później pisał już tylko po 
katalońsku), esej pod znamiennym tytułem Israel.

3 Tłumaczyli jego poezje M. Baterowicz, „Literatura na Świecie” 1971, 
nr 7 (1 wiersz); J. Szypowska w „Radarze” 1977, nr 12 (1 wiersz); 
Z. Szleyen w antologii Z Hiszpanią w sercu, Kraków 1978 (3 wiersze); 
A. Olędzka-Frybesowa w „Literaturze na Świecie” 1978,nr 2(9wierszy); 
a w 11. numerze tego samego pisma z 1987 pojedyncze przekłady opubliko
wali K. Rodowska (3 wiersze), A. Rurarz (1 wiersz), F. Łobodziński 
(1 wiersz) i C. Marrodan Casas (1 wiersz).

4 Utwór ukazał się w Polsce pod tytułem Inną Fedrę, proszę, „Roman. Pismo 
romanistów studentów UJ” 2003, nr 2, w przekładzie S. Szydl ik. Tłumaczka 
dwa lata później obroniła pracę magisterską na temat: La realitat i el personat- 
ge en el teatre de Salvador Espriu.
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Utwór

Opublikowany w 1960 roku poemat La pell de brau (Skóra byka)5, 
najbardziej chyba znany utwór Salvadora Espriu, napisany został 
w latach 1957-1958. Ten okres w historii Hiszpanii był wyjątkowo 
trudny i w naturalny sposób usposabiał do refleksji nad losem naro
du. Dyktatura generała Franco, bojkotowana i izolowana na arenie 
międzynarodowej bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej 
jako reżim faszystowski, w latach pięćdziesiątych została oficjalnie 
zaakceptowana: zawarto układ z USA i konkordat ze Stolicą Apo
stolską; Hiszpanię przyjęto do ONZ. Dla niezadowolonych z panują
cego ustroju ta stabilizacja oznaczała koniec nadziei na jakiekolwiek 
zmiany demokratyczne w najbliższej przyszłości. Bez Konstytucji 
i parlamentarnej reprezentacji nie można było liczyć na przywrócenie 
swobód autonomicznych, chociażby w tak wąskim zakresie, jak pra
wo mniejszości narodowych do używania własnego języka.

5 Poemat doczekał się niedawno monograficznego opracowania: O. Gassol 
i Bel let, „La pell de brau" de Salvador Espriu o el mite de la Salvado, 
Barcelona 2003.

6 „...perqué pugui potser aj udar algú, a Sepharad”. Por. S. Espriu, La pell de 
brau, Barcelona 1995, s. 4.

W tych okolicznościach utwór Espriu stał się światłem nadziei 
wśród czarnej nocy frankizmu i nie może dziwić, że został odczyta
ny jako manifest wewnętrznej niezależności skrępowanego dyktaturą 
społeczeństwa, tym bardziej że autor odwołuje się w tym poemacie 
do historycznych korzeni katalońskiej tożsamości. On sam w dedyka
cji poprzedzającej poemat zasugerował jego misję: „...być może stanie 
się dla kogoś pomocą, w Sefarad”6. W tym samym roku, w którym 
został opublikowany, poemat od razu pojawił się w życiu publicz
nym w formie żywego słowa dzięki celebrowanemu jak misterium 
spektaklowi, zainscenizowanemu przez Ricarda Salvata, w wyko
naniu dwunastu młodych aktorów rapsodycznych. Od tego momen
tu tradycją stało się powierzanie recytacji Skóry byka młodzieży, bo 
w pewnym sensie ona jest jego idealnym adresatem. Został napisany 
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z myślą o młodych ludziach o czystych rękach, przygotowujących się 
do zajęcia swojego miejsca w sztafecie pokoleń. Później jego insce
nizacja była kilkakrotnie wznawiana (1963, 1973 i 1995) przez tego 
samego reżysera, z kolejnymi pokoleniami młodych wykonawców, po
twierdzając tym samym aktualność czy też uniwersalność przesłania 
utworu. Urozmaicona forma wersyfikacyjna poematu, składającego się 
z pięćdziesięciu czterech pieśni o nieregularnej długości i zmiennym 
rytmie, częściowo rymowanych, częściowo opierających się na asonan- 
sie lub wierszu białym, tworzy wewnętrzny dramatyzm, urozmaicający 
recytację. Ponadto utwór, który nie zawiera udramatyzowanych partii 
dialogowych, opiera się jednak na skomplikowanej strukturze osobo
wej. Dzięki temu, że dominują w nim pierwsza i druga osoba liczby 
pojedyńczej na zmianę z pierwszą osobą liczby mnogiej, ma charakter 
otwartego dialogu, co ułatwia jego prezentację sceniczną.

Przedstawiając ten poemat u nas7, Krystyna Rodowska podkreśla
ła jego charakter „moralno-obywatelski”. Pisała w 1987 roku:

7 Autorem najobszerniejszego wyboru z poematu Skóra byka jest A. No
wak (Pieśni I, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIII, XV, XXIII, XXVIII, XXX, 
XXXV i XXXVIII). Ten przekład ukazał się w „Literaturze” 1989, nr 5. Po
jedyncze pieśni poematu tłumaczyli też A. Rurarz we wspomnianym już 
11. numerze „Literatury na Świecie” z 1987 (Pieśń XXVIII)-, J. Szypo- 
wska w „Radarze” 1978, nr 4 (Pieśń XXX); Z. Szleyen (Pieśń I i XXI) 
w swojej antologii Z Hiszpanią w sercu, Kraków 1978 (ten sam przekład 
Pieśni I ukazał się później w „Panoramie” 1982, nr 11). W sumie z całe
go poematu w przkładzie polskim zaistniało dotychczas piętnaście Pieśni, 
z czego trzy w podwójnej wersji.

8 K. Rodowska, Lata terminowania, „Literatura na Świecie” 1987, nr 11, s. 338.

Espriu rezygnuje tutaj z poetyki dystansu i tajemniczości, sięgając wyraźnie 
po „rząd dusz” i ryzykowną dla wielu artystów formułę „zaangażowania”. 
Autor Pell de brau (jak wiadomo, kształt Hiszpanii na mapie porównuje się 
często do rozciągniętej byczej skóry) jawi się w tych wierszach jako prorok 
i kaznodzieja poniżonego i zniewolonego ludu, wskazujący człowiekowi 
„obecnych dni Sefaradu” drogi wyjścia poza zgodę na „tchórzliwy i aseku
rancki spokój” i sposoby budowania w sobie wewnętrznej wolności8.
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W tym miejscu należy zwrócić uwagę na problem wynikający z „za
angażowanej formuły” utworu: w czyim imieniu występuje autor, skoro 
tytułowa Skóra byka jest synonimem całej Hiszpanii, a poemat został 
napisany po katalońsku? W trzy lata po opublikowaniu utwór Espriu 
dotarł w przekładzie poety José Agustina Goytisolo {La piel de toro) do 
wszystkich czytelników hiszpańskojęzycznych, dla których reprezen
tujący mniejszość językową autor nie wymagał specjalnej prezentacji. 
To o nim w 1952 roku znany krytyk José Maria Castellet powiedział, 
że warto uczyć się katalońskiego chociażby po to tylko, aby móc czy
tać jego poezję w oryginale9. Tymczasem w roku 1976 autor uznał za 
konieczne we Wstępie do kolejnego wydania poematu usprawiedliwić 
się przed czytelnikami katalońskimi z podjęcia patriotycznego tematu 
z perspektywy ogólnej i wyjaśniał, że w ten sposób chciał odpowie
dzieć na wyzwanie hiszpańskiego filozofa, deprecjonującego punkt wi
dzenia mniejszości narodowych jako zaściankowy. Czytamy:

’ M. A. Capmany, Nota crítica, [w:] S. Espriu, La pell de brau / La piel de 
toro, Paris 1963, s. XXXVIII.

10 S. Espriu, Proleg, [w:] idem, La pell de brau, Barcelona 1995, s. 5.

W tej książce starałem się pokazać, że wbrew opinii Ortegi y Gasseta 
my, mieszkańcy peryferyjnych regionów Półwyspu, też jesteśmy w sta
nie zrozumieć skomplikowany splot żywotnych problemów iberyjskich 
i że w kwestii tak trudnej i zawiłej, jaką jest współżycie wielu narodów, 
możemy zaproponować własne rozwiązanie10.

Celem podjętej w tym miejscu analizy utworu jest wykazanie, 
że nie ogranicza się on do wewnętrznych, zdeterminowanych histo
rycznie problemów hiszpańskich, lecz stara się zmierzyć z kryzysem 
współczesnej cywilizacji, gdzie zbrodnia ludobójstwa zmusza do 
zastanowienia nad śmiercią Boga i sensem istnienia człowieka oraz 
nad charakterem relacji międzyludzkich w jakiejkolwiek zbiorowo
ści. Aczkolwiek Espriu porusza ten temat, posługując się obrazami 
zaczerpniętymi z historii Hiszpanii, to wnioski, jakie wyciąga z lokal
nie określonego materiału, mają charakter uniwersalny. Espriu mówi
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o zbrodni, która wywołuje kataklizm w przyrodzie i musi zostać od
kupiona, aby przywrócić harmonijną koegzystencję człowieka i natu
ry. Wpisuje ten problem w mityczną wizję świata, gdzie relacja mię
dzy sacrum i profanum wysuwa się na plan pierwszy; posługuje się 
przy tym symboliką mityczną i opowiada o czasie początków, czasie 
tworzenia i upadku, szukając u źródeł czasu rozwiązania problemów 
współczesnych.

Interpretacja poematu, oparta na teorii wierzeń religijnych Mircea 
Eliade oraz rozważaniach Paula Ricoeura na temat relacji mitu i re- 
ligii słowa, podąża tropem występujących w tekście odnośników 
historycznych, kulturowych i religijnych, które tworzą spójny, choć 
skomplikowany system. Treścią poematu jest wędrówka narodu szu
kającego własnego miejsca na ziemi. Brak porządku chronologiczne
go sprawia, że wędrówka ta bardziej niż pielgrzymowanie przypomi
na błądzenie w labiryncie czasu, stając się tym samym metaforą losu 
ludzkiego. W wymiarze czasowym poemat nawarstwia pierwotne 
kultury agrarne (kult ziemi, symbole solame, ofiary ze zwierząt), mo
tywy mitologiczne (Prometeusz), historie biblijne (Mojżesz, Hiob, pro
roctwa, Przymierze, Prawo, siedmioramienny świecznik), wierzenia 
chrześcijańskie (Łazarz, syn marnotrawny), losy Żydów-wygnańców 
(getto w Wenecji, Holocaust), a przede wszystkim dzieje Sefardytów 
i Katalończyków. Konstrukcja ogniskuje się wokół trzech wielkich sym
boli, obrazujących zasięg i charakter upadku człowieka i cywilizacji. Są 
to „zburzona świątynia”, „drzewo życia” i tytułowa „skóra byka”.

Zburzona świątynia czasu

Słowa: „Nie opłakujcie dłużej / zburzonej świątyni czasu”11 w po
wojennej rzeczywistości musiały się kojarzyć z rachunkiem strat i znisz
czeń, jakie przyniosła wojna: śmierć, emigracja, nędza i głód, dotkliwy 
podział na zwycięzców i zwyciężonych oraz reperkusje w stosunku do

11 „No ploreu més el tempie / de temps enderrocat” {PB, VIII, 1-2). Przy dłuż
szych cytatach podawana będzie wersja oryginalna, na podstawie wydania: 
S. Espriu, La pelt de brau, Barcelona 1995, oznaczanego jako PB.
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tych ostatnich (Pieśń XII). Jednak niezabliźnionych ran z przeszłości 
było więcej. Szczególnie Katalończycy mieli dodatkowe powody do 
rozpaczy, ponieważ w wyniku wojny utracili autonomię, którą dwukrot
nie cieszyli się w XX wieku: najpierw w ograniczonym, samorządowym 
zakresie w latach 1913-1925; później w czasie II Republiki, w oparciu 
o zatwierdzony przez Kortezy Statut Autonomiczny. Opłakiwanie „świą
tyni” można też zinterpretować jako typowe dla mniejszości narodowych 
rozpamiętywanie wspaniałej, choć bardzo odległej przeszłości średnio
wiecznej, kiedy zjednoczone królestwo Katalonii i Aragonii dokonywało 
spektakularnej ekspansji w basenie Morza Śródziemnego.

Espriu operuje czasem historycznym kapryśnie, na zasadzie aso
cjacji, które pozwalają mu budować paralelę żydowsko-katalońską, 
wykorzystując łatwo czytelne i dość popularne skojarzenia, od dawna 
funkcjonujące w tradycji. Jeden z twórców nacjonalizmu katalońskie- 
go, Enric Prat de la Riba (1870-1917) stwierdził kiedyś, że Kataloń
czycy czuli się w Państwie Hiszpańskim równie obco jak wspólnoty 
żydowskie w krajach, do których Żydzi emigrowali12. Także polskie
mu romaniście nasunęło się porównanie Katalończyków z Żydami, 
kiedy starał się określić charakter ich języka:

12 A. Ferret, Compendid’historia de Catalunya, 1.1, Barcelona 1989, s. 355.
13 E. Porębowicz, Ruch literacki południowo-zachodniej Europy, Kraków 

1889(1888), s. 42.
14 P. Johnson, Historia Żydów, tłum. M. Godyń, M. Wójcik, A. Nelicki, 

Kraków 1993, s. 250.

Język to energiczny, jak tameczny lud twardy i szorstki, posiadający 
mnóstwo gardłowych dźwięków, i akcent, który przypomina żydow- 
szczyznę13.

Symboliczne spotkanie Katalończyków z Sefardytami w poemacie 
ma miejsce w Wenecji, gdzie Espriu zlokalizował emigrację współ
czesną (Pieśń XIII). Jak wiadomo, to właśnie w Wenecji w 1515 roku 
powstało pierwsze w Europie getto, w którym w 1541 roku znaleźli 
się również Sefardyci z Lewantu14. Na emigrację powojenną nakłada 
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się więc emigracja Sefardytów, co przenosi nas do czasu początków 
w opowieści o losach tułaczy.

Historia Żydów sefardyjskich rozpoczyna się w momencie ich wygna
nia w 1492 roku z Hiszpanii, ponieważ wtedy zaczęto ich tak określać, 
od słowa Sefarad, którego używali oni w odniesieniu do swojej dawnej 
ojczyzny na Półwyspie Iberyjskim. Jak zauważył Carles Miralles:

Sefarad jako nazwa ziemi należącej do przeszłości jest dla tych, którzy ją 
wspominają, snem o raju utraconym, utopijnie rzutującym na ich przy
szłość15.

15 C. Miralles, Salvador Espriu, [w:] M. de Riquer, op. cit., s. 422.

Wspólnota sefardyjska przez wiele wieków przymusowej emi
gracji zachowała znajomość języka hiszpańskiego i pamięć o daw
nej ojczyźnie, takiej, jaką była za ich czasów, w okresie koegzysten
cji kasty hebrajskiej, arabskiej i romańsko-chrześcijańskiej: ziemią 
wielu kultur, religii i języków, w tym również kilku równorzęd
nych języków iberyjskich. Żydzi byli w niej cenieni jako osadnicy, 
a w okresie rekonkwisty, gdy zachodziła pilna potrzeba szybkiego 
zasiedlenia ziem opuszczonych przez Arabów, specjalnie sprowadza
no ich z zagranicy: w XIII wieku z Marsylii i Północnej Afryki. Po
czątkowo zajmowali się głównie rolnictwem i rzemiosłem. W XIII 
wieku, kiedy Kościół oficjalnie zabronił wiernym pożyczania na pro
cent, obrót pieniędzmi stał się żydowskim monopolem. Wcześniej, 
w XII wieku, wyspecjalizowali się w ściąganiu podatków. Dla chrześ
cijańskich władców Żydzi przedstawiali dużą wartość, jako „ludzie 
królewscy” bezpośrednio podporządkowani królowi, z pominięciem 
hierarchii feudalnej. Nie związani z broniącą swoich przywilejów 
chrześcijańską szlachtą, ułatwiali chrześcijańskim monarchom budo
wanie zrębów nowożytnego państwa opartego na silnej władzy, jako 
lojalni poddani króla. Stanowili też zaczątek nowoczesnego miesz
czaństwa (jako lekarze, prawnicy, rzemieślnicy, urzędnicy). Podob
ną rolę odegrali w historii Hiszpanii Katalończycy, w średniowieczu 
jako przedsiębiorczy naród marynarzy i kupców, później mieszczan,
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którzy swoje fortuny budowali na obrocie kapitałem, a także rze
mieślników dysponujących silnym systemem cechowym. W wieku 
XIX Katalonia ponownie znalazła się w awangardzie rozwoju eko
nomicznego kraju, jako rywalizujący o pierwszeństwo z Krajem Ba
sków region przemysłowy.

W XIII-wiecznym kastylijskim kodeksie prawnym Las siete parti
das znajdujemy antysemickie stwierdzenie, że Żydzi zostali wyklęci 
przez Boga i za karę skazani na wieczną niewolę. Było ono wyrazem 
powszechnego przekonania, że można ich uznać za rasę obciążoną 
dziedzicznie odpowiedzialnością za śmierć Boga na krzyżu, którą 
należało z tego powodu odizolować od chrześcijańskiego społeczeń
stwa. Jednak najgorsza forma antysemityzmu, która doprowadziła 
do wygnania Żydów z Hiszpanii przez Izabelę Kastylijską i Ferdy
nanda Aragońskiego w 1492 roku, paradoksalnie była konsekwencją 
masowych (na ogół wymuszonych) nawróceń. Asymilacja Żydów 
była sprzeczna z ogólną niechęcią do apostazji16. Duża ilość „no
wych chrześcijan”, którzy pojawili się po wielkim pogromie w 1391 
roku i po akcjach misyjnych sprawiła, że w końcu XV i na początku 
XVI wieku obie grupy wyznaniowe, żydowska i chrześcijańska, 
zmieszały się, zakłócając w ten sposób kastową strukturę średnio
wiecznego społeczeństwa Hiszpanii. Ich wygnanie miało umożli
wić zjednoczenie kraju w oparciu o jedną religię, czego pilnowała 
państwowa Inkwizycja. Kulminacją antysemityzmu ideologiczne
go, już po wielkim exodusie żydowskim, były liczne statuty „czy
stości krwi”, dyskryminujące de facto potomków Żydów zasymilo
wanych.

16 O potępieniu apostazji oraz o kastowości w hiszpańskim społeczeństwie 
w średniowieczu piszę C. Stallaert, Etnogénesis y etnicidad en España. 
Una aproximación histórico-anlropológica al casticismo, Barcelona 1996.

W powojennej rzeczywistości frankizmu znów wróciła do łask 
koncepcja Hiszpanii imperialnej, Jednej, wielkiej i wolnej”, gdzie 
jedność i wielkość osiągnięta została kosztem wolności - wynarodo
wienia katalońskiej, baskijskiej i galicyjskiej mniejszości, a przestrze
ganie „czystości krwi” przybrało formę dyskryminacji miejscowych 
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elit, niemających dostępu do ważnych stanowisk lokalnej i centralnej 
władzy.

Świątynia w Jerozolimie

Według jednej z hipotez pojawienie się Żydów na Półwyspie 
Iberyjskim może mieć związek ze stłumieniem antyrzymskiego po
wstania w Judei, zakończonego spaleniem Drugiej Świątyni w Je
rozolimie w roku 70 n.e. i deportacją potencjalnych buntowników17. 
(Z I wieku n.e. pochodzi pierwszy ślad potwierdzający ich obecność 
w Hiszpanii: trójjęzyczny, łacińsko-grecko-hebrajski napis na sar
kofagu w Tarragonie.) Do tej tradycji nawiązuje Espriu w swoim 
poemacie, wiążąc przybycie wędrowców do Sefarad ze zburzeniem 
Świątyni Jerozolimskiej. „Zburzona Świątynia” to nie tylko symbol 
minionego czasu, ale również konkretny obiekt sakralny, Świątynia 
Jerozolimska, sanktuarium o szczególnych właściwościach. O jej 
roli dla żydowskiej wspólnoty religijnej tak mówi Eugen Werber:

17 Por. H. Beinart, Introduction, [w:] idem, Sefarad, Sefarad. La Espana 
judia, Barcelona-Madrid 1999. Z tego źródła pochodzi większość podanych 
wcześniej informacji na temat Sefardytów. Por. też V. Villatoro, Els jueus 
i Catalunya, Barcelona 2005.

Świątynia Jerozolimska była nie tylko ośrodkiem kultu jedynego Boga, 

miejscem, do którego pielgrzymowano ze wszystkich stron kraju i dia
spory. Była ona zarazem symbolem niezależności i jedności narodu, dla 
wiernych - znakiem obecności Boga, lecz równocześnie siedzibą wła
dzy, sanhedrynu, a więc sądu najwyższego, miejscem, skąd kierowano 
życiem narodu, gdzie odprawiano liczne obrzędy, składano ofiary, a tak
że obowiązkowe daniny i dary na utrzymanie świątyni. Zbezczeszczenie 
tej świętości stało się bezpośrednim powodem kilku dużych powstań 
przeciwko obcym najeźdźcom. Jednakże współpraca duchowieństwa 
z zaborcami, doświadczenia wygnańców, niemożność regularnego 
i osobistego odwiedzania świątyni, wszystko to rodziło nowe tendencje 
i koncepcje religijno-polityczne. Domy modlitwy (...), bardziej znane 
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jako synagogi [podkreślenie w oryginale], oznaczały prawdziwy prze
wrót w życiu narodu żydowskiego i miały wywrzeć wielki wpływ na 
rozwój chrześcijaństwa, a później także islamu18.

18 E. Werber, Talmud-dziedzictwo historii i kultury, tłum. D. J. Cirlić, „Lite
ratura na Świecie” 1987, nr 4, s. 37.

19 M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, tłum. S. Tokarski, t. I, War
szawa 1997, s. 113.

20 Ibidem, s. 217.
21 M. Eliade,Sacrum. Mit. Historia, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1993, 

s. 94.

Judaizm jest jedyną religią monoteistyczną, która utratę świętego 
miejsca uznała za definitywną. Do czasów współczesnych zamiast 
obrzędów kultowych (składania ofiar) w sanktuarium, odprawia się 
tylko modlitwy w synagogach. Tym samym Bóg Izraela ponownie 
stał się Bogiem nomadów, nie związanym z sanktuarium, lecz z gru
pą ludzi19. Tak więc nieodbudowana Świątynia Jerozolimska jako 
symbol w katalońskim poemacie może oznaczać porzucenie marzeń 
o odbudowaniu własnego państwa.

Świątynia Jerozolimska to miejsce szczególne w historii cywili
zacji judeo-chrześcijańskiej ze względu na swój anachronizm. Speł
niając warunki, jakie stawiały sanktuarium religie pierwotne, opie
rające się na cyklicznym czasie kosmicznym i uznające świętość 
natury, przejawiającą się w hierofaniach przestrzenno-czasowych, 
służyła wyznawcom religii monoteistycznej, opartej na czasie hi
storycznym, religii objawionego słowa, adresowanej do rozumu, 
a nie zmysłów.

Żydowskie sanktuarium zostało wzniesione na górze Syjon, uwa
żanej za środek świata20. W opisie Józefa Flawiusza świątynia była 
imago mundi', znajdując się w „środku świata”, w Jerozolimie, uświę
cała nie tylko cały kosmos, ale także „życie” kosmiczne, to znaczy 
czas21.
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Świątynia zawierała skondensowany obraz świata, w wymiarze 
czasowym i przestrzennym. W poemacie mówi się o „zburzonej 
świątyni czasu” (VIII, 2), ponieważ zbudowana według wskazówek 
Jahwe świątynia to templum-tempus, jedność czasu i miejsca, esencja 
kosmosu, kopia niebiańskiego archetypu22. Izrael, pomimo zgodnej 
z kosmicznym porządkiem świątyni, odstąpił od kosmicznej religij
ności i zdesakralizował rządzoną cyklicznym rytmem przyrodę, co 
wynikało z nowej koncepcji czasu ludzkiego i świętego, który stał 
się czasem uporządkowanych chronologicznie teofanii23. Tymczasem 
Espriu przeprowadza proces odwrotny. Przywraca odrzucony porzą
dek kosmiczny i wpisuje wydarzenia historyczne w cykliczny czas 
mitu, aby nadał im wymiar sakralny.

22 Ibidem, s. 83.
23 P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka, tłum. J. Godzimirski, Warszawa 

1985, s. 367.
24 „Peró ja no volem plorar / mes el tempie / ni sofrir per 1 ’infinit enyor / de la 

nostra ciutat” (PB, VII, 27-30).
25 M. Eliade, Sacrum..., s. 74.

Obok „świątyni” pojawia się w poemacie informacja o świętym 
„mieście”:

Ale nie chcemy już dłużej
opłakiwać świątyni
ani cierpieć niewyczerpanej tęsknoty
za naszym miastem24.

O „mieście”, którego nazwy nie wymienia się w tekście, należą
cym do przeszłości wygnańców, wiemy niewiele, ale każda z infor
macji na jego temat jest znacząca. „Miasto” tworzy hierarchicznie 
uporządkowany, zamknięty świat, odgrodzony od zewnętrznego cha
osu25. W „mieście” jest „świątynia” i „drzewo”; w „mieście” doko
nała się ofiara „cesarskiego jeńca”. Tam znajdował się jego pałac. 
Opasywały je „wysokie mury”, nad którymi wznosiły się „pieśni” 
(VIII, 6-7) czuwających tam „królewskich łuczników” (VIII, 5-7). 
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„Miasto” musiało dawać swoim mieszkańcom poczucie bezpieczeń
stwa i budzić w nich dumę.

W tej samej tradycji biblijnej, która przedkłada objawienie słowa 
nad hierofanie przyrody, Espriu znajduje uzasadnienie powrotu do 
kultury agrarnej. Ponieważ „miasto” stało się wspomnieniem z prze
szłości i dawny ród królewski uległ degeneracji, wędrowcy wszystko 
muszą zaczynać od początku, od elementarnej rzeczywistości i ele
mentarnych praw moralnych. W historii Katalonii ekonomiczną racją 
bytu były aktywności miejskie: rzemiosło i handel, później przemysł, 
ale odrodzenie narodowe tej krainy w XIX wieku nie byłoby możli
we bez tradycji, obyczajów i ojczystego języka, pieczołowicie pie
lęgnowanych w prowincjonalnych regionach rolniczych. Cofnięcie 
się do pierwotnych prawd, od cywilizacji miejskiej do kultury roli, 
jest poszukiwaniem źródeł narodowej tożsamości zagubionego na
rodu. Jedyną nazwą własną, jaka pojawia się we wspomnieniach wy
gnańców poza Izraelem (XXXIX, 17) jest Saron, mała, żyzna kraina 
na nadmorskim wybrzeżu pomiędzy Karmelem a Jaffą, pod wzglę
dem śródziemnomorskiego położenia przypominająca Katalonię, 
a w opisie sprawiająca w pierwszym momencie wrażenie raju na ziemi. 
W czasach biblijnych były tam pastwiska i wzgórza porośnięte dą
brową; kraina słynęła też z kwiatów i winnic. W Pieśni nad pieśniami 
Oblubienica porównuje siebie do róży Saronu (Pnp 2, 1):

Yo soy la rosa de Sarón,
Y el lirio de los valles26.

26 La Santa Biblia, London 1960, s. 646.
27 Wszystkie cytaty na podstawie Pisma świętego Starego i Nowego Testamen

tu, Poznań-Warszawa 1980, tzw. Biblii Tysiąclecia. Przekład J. Wujka na 
podstawie Biblii Łacińsko-Polskiej, Wilno 1862.

Chociaż w Biblii Tysiąclecia występuje narcyz, a nie róża

Jam jest narcyz Saronu, 
lilia dolin27,
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Władysław Kopaliński wymienia „różę Saronu” wśród tradycyj
nych róż, które tak naprawdę różami nie były28. W Wulgacie i w prze
kładzie księdza Wujka nie tylko róża nie pojawia się, ale nawet Saron 
(„Ego flos campi, et lilium convallium”, czyli: „Ja kwiat polny i lilią 
padolna”), co można wyjaśnić tym, że nazwa własna tego regionu jest 
rzeczownikiem pospolitym i może być zinterpretowana jako: „równi
na, dąbrowa, dolina”29.

21 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 363.
29 Podręczna encyklopedia biblijna, red. E. Dąbrowski, t. II, Poznań-Warsza- 

wa-Lublin 1959, s. 492.
10 Encyklopedia biblijna, red. P. J. Achtemeier, Warszawa 1999, s. 1179.
31 Dictionnaire de la Bibie, red. F. Vigoureux, t. V, Paris 1912, s. 1493.

Saron, kraina róż i wina, to w poemacie biblijna Arkadia. Saron 
miał też kilka innych, pozarolniczych atutów. Za czasów Heroda 
Wielkiego, a więc wtedy, kiedy powstała Druga Świątynia, Rzymia
nie wybudowali w tym regionie sieć dróg, akwedukty dostarczające 
wody z góry Karmel oraz Cezareę, pierwszy sztuczny port na tym 
wybrzeżu30. Może to być istotne ze względu na rolę, jaką odgrywa 
w poemacie port w marzeniach wygnańców. Cennych informa
cji rzucających pewien cień na ten ziemski raj dostarcza leksykon 
biblijny Vigoureux. Okazuje się, że Saron nie gwarantował swoim 
mieszkańcom bezpiecznej stabilizacji, jakby uparcie bronił się przed 
ucywilizowaniem. Z braku solidnego budulca (kamienia) domy były 
budowane z cegły i często się zawalały. W Jom Kipur wielki kapłan 
modlił się, aby mieszkańcy Saronu nie zostali pogrzebani w swoich 
domostwach. Dowiadujemy się ponadto, że z Saronu pochodziło byd
ło składane w ofierze w świątyni31, co może mieć związek z trzecim 
wielkim symbolem poematu.

W poemacie Saron wymieniony został dwukrotnie w związku 
z zarzuconym rytuałem. Wygnańcy tańczą w kręgu wokół ogniska 
.jasne tańce spod nieba Saronu” (XXVIII, 1-4), ale potem powoli 
o nich zapominają, podobnie jak o pieśniach „spod starego nieba 
Saronu” (XXIX, 1-5), a wtedy zaczyna się przerażający, jarmarczny 
taniec (XXIX, 6-8), w którym zmuszeni są uczestniczyć, stając się 
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pośmiewiskiem dla innych, już to jako groteskowi tancerze w błazeń- 
skim korowodzie łachmaniarzy z tamburynem i cygańskim niedźwie
dziem (XXXIV, 14-24; XXXVI, 2-10), już to jako kukiełki na sznur
ku pociąganym przez ukryte ręce (XXXI, 24-26). O ile można uznać 
pielgrzymowanie za naturalny stan człowieka, zawarta w poemacie 
parodia rytualnego tańca przekształca wędrowanie w poszukiwaniu 
własnego miejsca w błądzenie po omacku w labiryncie bez wyjścia. 
Upodlenie, utrata godności i degeneracja przedstawione zostały jako 
parodia tańca rytualnego, groteskowy taniec śmierci czasów upadku 
(XXXVI, 1-12).

Czas upadku

Zburzenie świątyni w wymiarze symbolicznym może być rozu
miane jako śmierć Boga lub nihilistyczne zaprzeczenie sacrum. De- 
sakralizację życia pod wpływem kryzysu wartości Espriu przedstawia 
przy pomocy symboliki królewskiej. Zgodnie z mitycznym pojmo
waniem świata, świątynia ma bliski związek z pałacem, ze względu 
na dostojność obu tych miejsc. Przypomnijmy, że Salomon wzniósł 
świątynię obok pałacu królewskiego. Pojęcie godności w poemacie 
związane jest z przeszłością i zawarte w symbolice majestatu królew
skiego, która się wyraża w takich określeniach, jak „szlachetny ród”, 
„pałac” czy „książę” (por. też: Królestwo Boże w religii katolickiej). 
„Słoneczny ptak”, który zostaje ukrzyżowany w rozstrzygającym mo
mencie poematu, nazywany „cesarskim jeńcem”, panował niegdyś 
w Sefaradzie. Później mowa jest o „uśpionym księciu” (XXII, 17). Ze 
snu go obudził krzyk przerażenia ludu, który potrzebuje przewodni
ka; kogoś, kto podniesie z błota upadły autorytet, laskę władzy. Kró
lewska godność nie ma nic wspólnego z bogactwem materialnym:

...za pieniądze nie kupisz, czego
pragniesz i perwersyjnie potrzebujesz32.

amb el diner no compres / res del que vols i perversament nécessites” 
(PB, XII, 10-11).
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Prawdziwa wartość, według aksjologii poematu, jest czymś nie
uchwytnym, duchowym, wewnętrznym. Pałac jest „niebezpiecznym 
pałacem snów” i wznosi się na piasku (XXXVIII, 9-10), a słowa 
mogą sprawić, że stanie się ruiną (XLII, 47-52).

W przeciwieństwie do czasu przeszłego (pierwotnego), czas obec
ny jest czasem degeneracji i uzurpacji. Sefarad przemienia się w cho
rego króla żebraków (XX, 20), książę i błazeński sługa zamieniają się 
rolami (X, 15), naród szlachetny zostaje upodlony:

Naród niegdyś szlachetny teraz w nędzy
swojej nienawiści poniża się jak pies,
szczeka z oddali, skamle przed zbliżającym się kijem,
w błocie podąża drogami śmierci”.

Ten, kto zdobył władzę, otacza się gęstym dymem kadzideł (XXV, 
6), posługuje się batem i mieczem, przelewa krew, zdradza i krad- 
nie (V, 6). W efekcie Sefaradem rządzą złodzieje i hołota (XXXVI, 
5-6). Książę tego świata jest w stanie zgotować tylko ucztę śmierci, 
podczas której utuczeni biesiadnicy szybko sami stają się daniem dla 
tego, kto pożera ich myśli i kruszy ich kręgosłup (XLII, 28-42).

Czas obecny jest też czasem niewoli, chociażby w tym sensie, 
w jakim wędrowcy są niewolnikami własnych wspomnień (XXXIII, 
16). Zasięg zniewolenia jest jednak o wiele szerszy i obejmuje również 
elementy świata natury, jak wiatr uwięziony w sitowiu (XXX, 9) czy 
ptaki usidlone w bruzdach (XXX, 6). W lodowatym, budzącym grozę 
więzieniu (XLI, 13), w którym się znalazł „cesarski jeniec” i jego naród 
(XV, 9-10), dokonuje się przełom - objawienie tragicznej wiary i praw
dy o człowieku. Jednocześnie ustalone zostają relacje międzyludzkie, 
a także ludzie stają się wspólnotą w sensie religijnym. Według filozofii 
człowieka u Salvadora Espriu stajemy się „my” wobec Boga, połączeni 
w jedno Jego spojrzeniem; odkrywamy własne, ja” zniewoleni, w wię-

33 „Es ara vil el poblé de senyors, / s’ajup en el seu odi com un gos, / lladra 
de lluny, de prop admet bastó, / enllá del fang segueix camins de mort” 
(PB, XXV, 7-10).
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zieniu, czyli wtedy, kiedy to ,ja” boli najbardziej; czasem przychodzi 
nam pełnić rolę „ty” w dialogu, ale nigdy nie jesteśmy „on”, co wyklu
cza zarówno obojętność, jak i uprzedmiotowienie. W Pieśni XI autor 
mówi o pułapce, w jakiej ugrzęźliśmy przez zaimki:

My czasem jesteśmy ty,.
chyba nigdy on i zawsze ja,
kiedy każą mi powtarzać bez przerwy
to pierwsze więzienne słowo.
1 zmierzamy wszyscy, połączeni tylko
zimną trwogą tego spojrzenia,
pustych, utkwionych w nas oczu, 
rzędami w stronę nicości34.

34 „Nosaltres som algún cop tu, / potser mai ell i sempre jo, / quan em fan dir 
sense repos / el primer mot de la presó. /1 passem, sols units pel pont / del 
fred esglai d’aquest esguard, / per la buidor d’uns fixos ulls, / tots a rengleres 
del no-res” (PS, XI, 4-11).

35 „No convé que diguem el nom / del qui ens pensa enllà de la nostra por” (PB, 
XXXV11I, 1-2).

Objawienie Boga w takich okolicznościach wywołuje uczucia am
biwalentne: z jednej strony potęguje trwogę, bo ustawia człowieka na 
progu nicości, z drugiej go od tej trwogi uwalnia, dodając odwagi i przy
pominając o solidarności ludzkiego losu. Nienazwany Bóg Izraela daje 
człowiekowi wewnętrzną siłę do walki z lękiem, domeną śmierci:

Nie wolno nam wymawiać imienia tego,
w którego myśli jesteśmy wolni od strachu35.

Doświadczenie Boga łączy się z lękiem, ale On sam nie wywołuje 
tego lęku, choć może się w nim objawić. Z głębi rozpaczy wzywany 
jest słowami z Księgi Rodzaju: „El-Elohe-Israel!” (Rdz 33, 20; Pieśń 
XLI, 43). Ci, których dostatnie życie kosztem bliźniego nie wywołuje 
tragicznego wołania do Boga, nie znajdą odpoczynku po śmierci i nie 
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doczekają jasności świtu (XLI, 40-41). Łatwiej jest o niepokój me
tafizyczny w rozpaczy niż w samozadowoleniu. Espriu przypomina, 
że to nie Hiob zwątpił w Boga, lecz jego zarozumiali towarzysze, 
osądzający go ludzką miarą: „Powiedz, czy człowiek jest bardziej 
sprawiedliwy niż Bóg?” (XLI, 9).

Czas milczenia

W poemacie pojawia się pewna bardzo ważna w religiach objawione
go słowa postać: prorok. Staje się samoświadomością wspólnoty dzięki 
temu, że ma władzę nad słowami, które się zdewaluowały w czasach 
upadku. Jest to umiejętność tyleż ważna co niebezpieczna, ponieważ sło
wa mogą sprawić, że niebo opadnie i stanie się więzieniem (XXII, 3-5), 
a człowiek wpadnie w pułapkę „studni lęku” (XXII, 7), ale też one pro
wadzą ku nowej jasności (XXI, 10); są stopniami, po których wznosi się 
wyzwolone światło (XXII, 9-12). Poeta-prorok staje się Prometeuszem:

Na długiej linie pragnienia opadam
z wysoka na bolesną jałowość wiersza
z naczyniem litościwej jasności nieba.
Choć anioły-krogulce biją mnie swymi skrzydłami,
a słowa niczym miecze podcinają mi nogi,
ocalam wodę dla mojej pustyni,
cień nadziei dla spalonych warg36.

36 „Baixo per la llarga corda de la set, / dalt de l’aridesa del dolor del vers, / amb 
un vas de clara caritat de cel. / Em batien ales d’ängels esparvers, / sabres de 
paraules em fallen eis peus. / Perb l’aigua salvo per al meu desert, / neguit 
d’esperan?a de llavis ardents” (PB, XLI, 16-22).

37 L. Charbonneau-Lassay, El bestiario de Cristo. El simbolismo animal 
en la Antigüedad y la Edad Media, tlum. F. Gutierrez, 1.1, Barcelona 1996, 
s. 456-457.

Krogulec to średniowieczny symbol demona zawiści37. Istnie
ją słowa złowieszcze, pozbawiające człowieka nadziei, oraz słowa 
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fałszywe, oddalające go od prawdy. W utworze jest wiele symboli 
i obrazów opisujących obłudę i fałsz, które wypaczają sens słowa. 
Nawet w Księdze Proroka zła wola potrafi czytać według własnych, 
przewrotnych intencji (XXIX, 13-18). Espriu mówi dość wyraźnie 
o propagandzie, o pustosłowiu rozpowszechnianym przez gazety, po
równując je do pożywienia smażonego bez oliwy i ognia (XII, 20-27) 
oraz o indoktrynacji, jakiej poddany został zgłodniały i tchórzliwy 
syn marnotrawny (XLI, 23-28).

Pojęcie sacrum w poemacie nie opiera się na słowie. Nie ma tam 
dobrej nowiny, którą mógłby głosić prorok, ani potępienia wyrażo
nego z pozycji autorytetu. Prorok jest częścią wspólnoty i nigdy nie 
używa dystansującego określenia „wy”, a prawda jest niewerbalna 
i pulsuje w rytm serca (X, 30-36). Nie ujawnia się w świetle rozu
mu, lecz moralnych predyspozycji wewnętrznych, takich jak nadzieja 
czy przebaczenie. W ostatecznej ciszy wieczności, w obliczu śmierci, 
ocaleją nie słowa, ale istota rzeczy:

Jeździec bez warg
szyderczo wymawia nasze imię.
Bez lęku słuchamy 
zimnego słowa, 
bo w nadziei 
ocalimy ostateczne, nagie 
serce każdej rzeczy, 
człowieka i studni 
gdzie zapuściła korzenie nienawiść 
cały bezmiar bólu 
dawnego, który uśmierzą 
wody przebaczenia38.

38 „Genet sense llavis / riu el nostre nom. / La freda paraula / sentim sense por, 
/ car en l’esperança / salvem l’ûltim cor / nu de cada cosa, / de l’home, del 
pou/on arrela l’odi, / tot l’immens dolor/del veli mal que neguen / aigües de 
perdó” (P5, LII, 17-28).
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Jednakże słowo, choć nie wszechmocne, jest dla człowieka bardzo 
ważne i należy mu przywrócić jego wartość. Słowa są pokarmem. 
Trzy zasady etyczne, na których ma być budowana przyszłość, „spra
wiedliwość, uczciwość i praca”, to słowa-ryby, smażone na starym 
piecyku ocalałym z dawnej ojczyzny. Te słowa przeznaczone są dla 
zaspokojenia głodu młodego pokolenia, aby było ono gotowe znów 
rozpalić życiodajny ogień w trójnożnym piecyku (XIV, 13-17). Sło
wo także przekazuje ludziom światło, łączy ich z jasnością nieba. 
O nadziei mówi się, że jest najjaśniejszym ze słów i ogniem, który 
rozgrzeje zimy Sefaradu (XV, 1-5), czyli, inaczej mówiąc, nadzieja 
może stać się dla Sefaradu początkiem nowej rzeczywistości. Jed
nak uczucie nadziei musi zostać wyartykułowane, nazwane, w pieśni 
(XLIII, 5) czy w poezji, aby mogło zaistnieć:

Pieśnią budujemy w ciemnościach
wysokie mury snów, na osłonę przed wiatrem39.

39 „Amb la canęó bastim en la foscor / altes parets de somni, a recer d’aquest 
torb” (PS, XXV, 11-12).

40 P. Ricoeur, op. cit., s. 52.
41 „Vet aquí les vinyes, i els arbres, i el mar, / i nosaltres, encara, sota el cel de 

Sepharad. / Donarem un darrer nom a cada cosa, / quan facin veils records 
quasi una nova creació” (PB, XXXVII, 6-9).

W ten sposób ujawnia się trzecia funkcja słowa: nazywanie, które 
pozwala zobaczyć świat jako porządek40, przekształcić wspomnienia 
i marzenia w nową rzeczywistość:

Oto winnice, drzewa i morze,
i my, ciągle jeszcze pod Sefaradu niebem 
nadamy ostatnie imię każdej rzeczy
a dawna pamięć będzie niczym nowy akt tworzenia41.

W poemacie ogromną rolę odgrywa również krzyk, nie tylko jako 
wezwanie Boga, ale też jako przeciwieństwo ciszy wieczności i snu 
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oraz złowieszczego śmiechu śmierci. Wolny krzyk rodzi się z wiel
kiego, milczącego cierpienia (XXVI, 17-18); jest wyzwaniem i bro
nią; może być wyrazem trwogi lub lęku. Pytanie o Sefarad wywołuje 
krzyk przerażenia (XXII, 22-24). Krzyk, lament czy skarga ma za 
zadanie obudzić uśpione sumienie. Może stać się wyrazem buntu, 
jego „lancą i sztandarem” (XXIII, 1-2); może też okazać się groźną 
bronią:

Z kołczanu czasu
wyciągamy strzałę 
naszego lamentu.

Wbijamy sztylet 
krzyku w twarde 
serce Sefaradu42.

42 „Del buirac del temps / trairem la sageta / del nostre lament. // Clavem el 
punyal del crit al durissim / cor de Sepharad” (PB, XL11, 62-66).

Ostatnie słowo należy do śmierci, która wymawiając imię każde
go z nas kończy ludzką wędrówkę (LII, 18) na progu wieczystej jas
ności. Nastaje świt, a z nim cisza, w której ginie porządek słów (LIII, 
6-8) i zostaje tylko „nagie serce” każdej rzeczy i każdego człowieka 
(LII, 22-24). Klucze domu strzeżonego przez całą noc wędrowania 
przechodzą w inne ręce (XXVI, 21-26), a wtedy objawia się najważ
niejsze, ostateczne, choć niewypowiedziane słowo. To słowo - Sefa
rad -jest równie nieśmiertelne i święte, jak miejsce, w którym zostało 
zapisane: ukryte, odwieczne serce ziemi ojczystej (LIV, 28-32).

Budowanie nowej świątyni

Świątynia, obraz zachowany we wspomnieniu, swoją jasnością 
oświetla drogę wygnańców:
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Przybysze zza morza,
na jałowych polach przesiąkniętych krwią,
zbawieni przez pracę w bólu, 
prowadzeni wspomnieniem światła świątyni, 
zdobywaliśmy powoli wolność i pokój43.

43 „Vinguts de 1’altra banda de la mar / ais àrids camps sempre xops de sang, / 
salvant-nos en el dolor de treball, / guiant-nos per la Hum del temple recordat, 
/ guanyàvem lentament una lliure pau” {PB, VI, 8-12).

44 „Perô ja no volem plorar / mes el temple / ni sofrir per 1 ’ infinit enyor / de la 
nostra ciutat” {PB, VII, 27-30).

45 „«No ploreu el mort, aquest vostre fili, / sinô amargament el qui se’n va anar 
/ lluny dels cels i del somni de Sepharad / i a la bona terra no tomarà mai»” 
{PB, XXXIII, 18-21).

Świątynia jest dobrem utraconym i opłakiwanym, lecz żałoba po 
niej nie powinna trwać wiecznie:

Ale nie chcemy już dłużej
opłakiwać świątyni
ani cierpieć niewyczerpanej tęsknoty
za naszym miastem44.

Bohaterowie poematu nie chcą być wygnańcami. Wygnanie 
z ziemi ojczystej jest największym nieszczęściem, jakie może spot
kać człowieka, gorszym niż śmierć:

Nie nad zmarłym synem waszym gorzko,
płaczcie, ale nad tym, który odszedł 
daleko od Sefaradu nieba i snów 
i nigdy nie powróci na dobrą ziemię45.

Espriu w swoim poemacie nie mówi jednak o prawdziwym wy
gnaniu, które spowodowało rozproszenie wspólnoty, tak sefardyjskiej 
w wieku XVI, jak katalońskiej po wojnie domowej. Scenerią, w której 
rozgrywa się poemat jest Sefarad-Hiszpania, a wygnanie, wędrówka 
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i osiedlenie to zmienne koleje losu, dzieje kolejnych prób budowania, 
których milczącym świadkiem jest cały czas ta sama ziemia.

W religiach pierwotnych stwarzanie nowego świata może wziąć 
początek albo od wyznaczenia środka, albo od ofiary, powtarzającej 
czynność bogów46. Ponieważ w poemacie ofiara jest znakiem zbrod
ni, a nie tworzenia, budowanie musi się odwołać do sakralizującej 
organizacji przestrzeni. Ludzie nie mogą swobodnie wybierać świę
tego miejsca, szukają go za pomocą znaków47. U Espriu to miejsce 
objawiło się w snach. Sefarad jest więc nie tyle ziemią obiecaną, co 
wyśnioną (VII, 47). Najlepszym wspomnieniem, jakie wędrowcy 
unieśli ze sobą z „miasta”, jest wspomnienie jego nieba odbijające się 
w ich spojrzeniu (VIII, 9-10), a to im pozwala później założyć nowy 
dom pod tym samym, wiecznym niebem i zachować ciągłość poko
leniową. Do wyśnionej ziemi w czasie początków senior rodu przy
prowadził wędrowców i wskazał je laską swojej władzy, jako miejsce 
odpoczynku doczesnego i wiecznego (VII, 7-17). Na tym zasadza się 
świętość Sefaradu, krainy, w której ziemia zmieszała się z prochem 
wielu pokoleń (XXVIII, 5). Człowiek nie jest możliwy bez korzeni, 
dlatego tak ważny jest związek z tym miejscem uprzywilejowanym, 
jakim jest ziemia ojczysta, gdzie jawi mu się rzeczywistość inna od 
codziennej, święta, która chroni przed tułaczką, pozwala budować 
i mieszkać48. Nowy przewodnik, na miarę czasów upadku, zostanie 
powołany przez Boga i podniesie z błota laskę władzy. Nie będzie się 
otaczać królewskim przepychem: bezimienny i pokorny, obojętny na 
pokusy tego świata, będzie służył prawdzie oraz poniżonym i cierpią
cym ludziom (XXIV).

46 M. Eliade, Sacrum..., s. 78.
47 Ibidem, s. 59.
48 P. Ricoeur, op. cit., s. 377.

W poemacie powstaje nowa świątynia, jako zupełnie nowa jakość 
i początek innego świata:

buduj powoli 
świątynię pracy,
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wznieś nowy dom 
na ziemi dziedzicznej 
której dasz na imię 
wolność49.

49 „...edifica el lent tempie / del teu treball, / alęa la nova casa / en el solar / que 
designes amb el nom / de llibertat” {PB, XLVII, 5-10).

50 „Hem estimat la terra / i el nostre somni de la nova casa / alęada en el solar de 
la llibertat” (PB, LI, 4-6).

Budowanie nowej świątyni pociąga za sobą zakładanie domu. 
Wędrowcy muszą wznieść świątynię po to, aby przestać być piel
grzymami, żeby ich świat uzyskał środek. Aby go stworzyć na nowo, 
muszą najpierw zbudować dom, ponieważ zamieszkiwanie jest prze
ciwieństwem ucieczki. Nowy dom jeszcze nie powstał, jest trudnym 
do osiągnięcia ideałem, ale wiadomo, jakie ma spełniać warunki:

Kochaliśmy ziemię
i nasz sen o nowym domu 
wzniesionym na dziedzicznej ziemi wolności50.

Tym samym „świątynia”, która jest symbolem sacrum, symbolem 
czasu i punktem orientacyjnym w przestrzeni, staje się ponadto sym
bolem wartości, na których można budować nowe życie.

Taką wartością jest twórcza praca. Pracowitość jest skądinąd ce
chą narodową, którą szczycą się praktyczni Katalończycy, przeciw
stawiając ją kastylijskiej dumie. Złowieszczy książę tego świata prze
lewał krew, zdradzał i kradł, ponieważ nieznana mu była elementarna 
zasada bycia na ziemi: „nie wzniósł w powolnym trudzie świątyni 
własnej pracy” (V, 9-11). Praca jest równie święta jak ziemia, której 
ludzki trud pozwala obudzić się do życia:

Obudzone w bruzdach
przez strudzone ręce
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pierwsze ptaki wzniosą się
zwiastując świt51.

51 „Des veil lat ais soles / per les mans cansades, / és el vol primer / dels ocells de 
I’alba” {PB, IX, 4-7).

52 „Escolta, Sepharad: els homes no podeń ser / si no són lliures. I Que sàpiga 
Sepharad que no podem mai ser / si no som lliures” (PB, XXXVIII, 15-18).

Taką wartością jest również wolność, która jest warunkiem istnie
nia jednostki i zbiorowości:

Słuchaj, Sefaradzie: ludzie w ogóle nie mogą być
nie będąc wolnymi.
Niech się dowie Sefarad, że jeśli wolni nie będziemy,
to nie będzie nas wcale52.

Tak sformułowane przesłanie uzasadnia opinię o zaangażowanym 
charakterze tego utworu: mały naród pozbawiony po wojnie swoich 
praw przypomina o swoim istnieniu i o swoim prawie do wolności. 
Te słowa można jednak odczytać inaczej, bo przecież mówił nie 
o polityce, lecz o kondycji ludzkiej. Poeta wyklucza agitacyjną inter
pretację, kiedy ostrzega zapalczywych przed nienawiścią i zemstą: 
„Ogniem najpierw spalisz / wolność” (V, 12-13).

Śmierć i drzewo życia

XVI

Rozciągają skrzydła słonecznego ptaka 
na ścianie. Kat-służalca w górę wciąga.
Zatrzymuje na szczycie, gwoździe wbija,
a młotek stuka tuż przy palcach,
aż znieruchomieje ptak. I zaraz
mizernej śmierci mgła wolno zasnuwa
mu oczy. W nich gaśnie niezmierzony pałac
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i cała jego jasność domyślna.
Oto dokonuje się straszna ofiara
cesarskiego jeńca. Tego, co od wieków panował
w Sefaradu niebiosach, i szczytach, i snach,
dziś domowe męczeństwo przemienia
prostacko, na odświętny roku kres, w kapłona, 
bolesnego bluźniercę-nietoperza53.

53 „Estiraven les ales de l’ocell solar, / per la façana el pugen cap a dalt. / El 
claven prou enlaire, reblen els claus. / Retrunyen martellades. A poc d’espai, 
/ dits de botxins manobres el deixen ja / fix en el mur, immóbil. Ben aviat, / 
els ulls que porten dintre l’immens palau / de la claror pensada s/entelaran / 
de lenta mort petita. I esdevindrá / l’esglaiós sacrifici d’imperial / captiu que 
va per segles senyorejar / els cims, el cel, els somnis de Sepharad, / un barroer 
martiri de casolà / capó per a la festa del canvi d’any, / dolor de renegaire rat- 
penat” (PB, XVI).

54 L. Charbonneau-Lassay, op. cit., s. 77.
55 J. G. Frazer, Złota gałąź, tłum. H. Krzeczkowski, Warszawa 1978, 

s. 393-194.

Espriu przypomina w Pieśni XVI obecny w dawnych wierzeniach 
zwyczaj składania ofiar ze zwierząt. Grecy przybijali do drzwi orła 
w przekonaniu, że ptak słońca uchroni ich przed piorunem54. Frazer 
w Złotej gałęzi wspomina o dorocznym zwyczaju zabijania strzyży
ka, ptaka czczonego i chronionego przez cały rok w chrześcijańskiej 
Irlandii i Francji. Zabitego ptaka z rozpostartymi skrzydłami przy
wiązywano do długiej tyczki i obnoszono od domu do domu, po czym 
sprawiano mu uroczysty pogrzeb. Ważny jest moment, kiedy dokony
wano tego obrzędu: we Francji było to Boże Narodzenie, w Irlandii 
- ostatni dzień roku, a więc w obu przypadkach początek nowego 
cyklu solamego55. Ten sam autor przytacza również tekst pisarza sy
ryjskiego, który łączy święto narodzin Boga chrześcijan, Chrystusa, 
zwanego „Słońcem Sprawiedliwości”, z kalendarzem solamym:

Istniał wśród pogan zwyczaj święcenia tegoż samego dwudziestego pią
tego grudnia jako dnia narodzin słońca, kiedy to na znak święta palo
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no światła. W tych uroczystościach i obrządkach brali również udział 
chrześcijanie. Gdy więc Doktorzy Kościoła stwierdzili, że chrześcijan 
pociąga ta uroczystość, naradzili się i postanowili, by tego dnia obcho
dzone było prawdziwe Boże Narodzenie56.

56 ¡bidem.
57 L. Charbonneau-Lassay, op. cit., s. 75.
58 M. Eliade, Sacrum..., s. 96.
59 Por. W. Kopaliński, op. cit., s. 255.

Z kolei w innym źródle odnaleźć można XII-wieczny tekst Vitis 
mystica, a w nim porównanie Chrystusa wiodącego dusze do zbawie
nia do orła - ptaka solamego:

Potężniejszy twój lot niż orła (...). Podobnie jak orzeł, przygarniający swe 
pisklęta, tak ty rozciągnąłeś niby skrzydła swe ramiona na krzyżu, skąd 
wzniosłeś się w locie nad nami i stamtąd wezwałeś nas do siebie, wziąłeś 
nas na swe ramiona, by nas wznieść twą mocą do tabernakulum...57

W poemacie ofiara „cesarskiego jeńca” dokonuje się „na odświętny 
roku kres”, czyli, według kalendarza żydowskiego, w kończące Straszne 
Dni święto Jom Kipur, czas skruchy i rozliczenia grzechów, kiedy bra
my nieba pozostają otwarte. W rytmie kosmicznym nowy rok oznacza 
anulowanie grzechów roku, który upłynął, oczyszczenie, wypędzenie 
demonów, często pod postacią kozła ofiarnego58. Opisane w poemacie 
ukrzyżowanie ptaka nie wywołuje jednak żadnych efektów pozytyw
nych, wręcz odwrotnie, ofiara przechodzi podwójną transformację de
gradującą: zamienia się w kapłona, czyli w istotę bezpłodną, zwykłe mię
so na świąteczny stół, a jednocześnie staje się nietoperzem-bluźniercą, 
ptakiem nocy, a nawet symbolem Szatana59. Męczeństwo słonecznego 
ptaka można zinterpretować jako śmierć Boga, ale nie jest to ofiara odku
pienia. Łączy się raczej z obrazoburczym „zburzeniem świątyni”: zwąt
pieniem w nieśmiertelność duszy, pychą i przekonaniem o własnej sile 
ludzi, którzy doszli do egoistycznego wniosku, że nie jest im potrzebna 
ani wspólnota „owczarni”, ani „pasterz” (XLI, 58).
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Śmierć Boga dokonała się na fasadzie budynku. Ściana, na której 
został ukrzyżowany słoneczny ptak, może być bezpośrednim nawią
zaniem do Świątyni Jerozolimskiej, na fasadzie której Herod kazał 
umieścić złotego orła nad głównym wejściem. Ta dekoracja została 
wkrótce zniszczona przez pobożnych Żydów, ale jednak przetrwała 
pamięć o tym końcowym epizodzie długiej historii wznoszenia świę
tej budowli60. Kontrapunktem ofiary Boga jest solidarna ofiara czło
wieka, który w tej samej chwili popełnia samobójstwo na drzewie 
{Pieśń XVII). Imię samobójcy „Jehuda, Juda” jest hebrajską formą 
imienia Judasz61 i do tej właśnie postaci nawiązuje wyraźnie Espriu, 
chociaż zmienia jej złowieszczy sens. Jehuda nie jest zdrajcą, nie jest 
winien zbrodni dokonanej na „cesarskim jeńcu”, lecz staje się pierw
szą ofiarą, jaką pociąga za sobą śmierć Boga. Jehuda to stary kra
wiec, nędzarz i pijak, który uświadamia sobie, że ta śmierć niweczy 
jego nadzieję. Gaśnie słońce, a więc nie będą już dojrzewać winnice, 
czyli na zawsze skończyło się wino, jego jedyne pożywienie i lekar
stwo: „Jak ma teraz żyć, kto go napoi, kto go zbawi?” (XVII, 41-42). 
Solidarność z umęczonym i rozpacz wywołana stratą sprawiają, że 
postanawia towarzyszyć słonecznemu męczennikowi w jego ostat
nim locie, choć w rzeczywistości nie będzie to wzlot, lecz upadek. 
Jehuda chce wzlecieć do nieba. Wspina się na szczyt drzewa i zakłada 
na szyję sznur o długości dwunastu piędzi - wspomnienie dwunastu 
pokoleń Izraela. Jehuda nie jest jednak porównywany z ptakiem, ale 
z„rybą bez krwi” (XVII, 32). Faryzeusze mówią, oglądając wisielca:

60 Por. P. Johnson, op. cit., s. 127.
61 H. Fros, F. Sowa, Księga imion i świętych, 1.111, Kraków 1998, s. 366.
62 „Vegeu com es negava el gran peix / a les profiinditats de les mares del vi” 

{PB, XX, 6-7).

Popatrzcie, jak się pogrąża wielka ryba
w odmętach morza wina62.

Od śmierci Jehudy zaczyna się mówić o drzewie, na którym się 
powiesił, jako o drzewie martwym, tak jakby śmierć człowieka spo
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wodowała jego uschnięcie. Tworzy się cały łańcuch powiązań lo
gicznych, może nie zawsze oczywistych. I tak śmierć Boga powo
duje śmierć człowieka, a ta z kolei doprowadza do śmierci przyrody. 
Uschnięte drzewo wisielca (odpowiednik drzewa życia) w centrum 
świata nocy jest taką Golgotą, na jaką sobie zasłużyli zaślepieni ludzie 
pogrążeni w ciemnościach. Pod nim odbywa się szydercza libacja, 
gdzie wina jest w bród, a zadowoleni z siebie ucztujący, „ludzie poko
ju” (XVII, 64), „uczeni w Piśmie” (XVIII, 7) i „sprawiedliwi” (XX, 
2), odczytują milczenie wisielca jako dowód śmiertelności duszy - tej 
odrobiny powietrza, która się ulatnia bez śladu, opuszczając ciało. 
Tylko ono przeżyje - kolejny paradoks - bo łatwiej jest zaakceptować 
rozumowi reinkarnację (przemianę w kapustę, ślimaka, psa: XVIII, 
33-34) niż istnienie bytu niematerialnego i stąd już tylko krok do wy
ciągnięcia blużnierczego wniosku, że „tylko dusza umiera” (XVIII, 
31). Jednak ta teza opiera się na bardzo wątłych autorytetach: „uczeni 
w Piśmie” i „sprawiedliwi” słuchają pieśni obłąkanego (XVII, 66), 
słów pajaca (XIX, 4), człowieka dotkniętego cierpieniem sercowym 
(XVIII, 30); z uwagą oglądają też otwartą jamę ust wisielca i jego 
biały język, pokryty pyłem wędrowania, wyciągając pochopne wnio
ski z jego milczenia (XVII, 60; XX, 1). Warto zwrócić uwagę na pa
radoksalne wykorzystanie w poemacie wcześniej już wspomnianego 
symbolu ryby. W mitologii greckiej i rzymskiej ryby były uważane za 
stworzenia chtoniczne i były ofiarowywane bogom świata zmarłych, 
natomiast Biblia zabraniała składania ich Bogu w ofierze, choć nie 
były uważane za zwierzęta nieczyste. W wyniku połączenia różnych 
wierzeń dla chrześcijan ryba, symbolizująca Chrystusa63, stała się też 
symbolem zmartwychwstania64, które tu jest kwestionowane przez 
ludzi niegodnych wiary.

63 Słowa Jezus Chrystus Boga Syn Zbawiciel (IHZOYZ XPEIETOE 0EOY 
YIOE EilTHP) w języku greckim tworzą akrostych IX0YE, czyli ryba. Por. 
św. Augustyn, Państwo Boże, tłum. ks. W. Kubicki, Kęty 1998, s. 712.

M W. Kopaliński, op. cit., s. 364-365.
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Noc nienawiści

Zbrodnia popełniona na ptaku słońca sprawiła, że zgasło światło 
dnia i rozpoczęła się noc wywołana zaślepieniem i okrucieństwem, 
którą w sensie metaforycznym można określić jako „noc nienawi
ści”. W poemacie grzech przeciw miłości bliźniego jest największą 
herezją, określoną jako kult bałwana (V, 2). „Noc nienawiści” to każ
da wojna między braćmi - hiszpańska wojna domowa czy biblijny 
konflikt między Jakubem i Ezawem - w której z zasady niemożliwe 
jest zwycięstwo (VI, 7) i w której nie istnieje podział na winnych 
i niewinnych. Espriu osiąga ten efekt unikając przeciwstawienia 
„my-oni”. Nikt nie ma monopolu na zło, nikt też nie jest od niego 
wolny. Espriu tak operuje formami osobowymi, aby wspólnota okre
ślona jako „my” przyjęła na siebie winę:

Nad nami tańczy na uwięzi
syn Sefaradu u gałęzi.
Niech nam, pismakom, złoto gra 
obłudną śpiewkę. Święto trwa, 

stół zastawiony. Toast wznieś 
za geniusz nasz i własną cześć65.

65 „Sota la branca del penjat, / lletraferits, a Sepharad, / paravem taula de sopar, 
/ car ens escau de celebrar / com ens trobem -dringa Por fals- / els uns ais 
altres genials” (PB, XVIII, 6-11).

Z kolei użycie drugiej osoby liczby pojedyńczej pozwala na for
mułowanie oskarżeń w formie osobistej, bezpośredniej, apelującej do 
sumienia:

Dla ciebie jestem trędowaty.
Pozwalasz mi zgnić 
na kupie gnoju (...);
Puchniesz z przesytu,
gdy my stajemy się
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coraz mizerniejsi (...);
Kiedy się obudzisz
twój śmiech
zastygnie ci na wargach“,

albo:

Zostałeś dziedzicem
czasu nienawiści
i bezkrólewia* 67 68.

“ „Em tomes mesell / i em deixes podrint-me / en aquest femer” (PB, XL, 4-6); 
„Rebentes de tip, / mentre esdeveniem / cada cop mćs prims” (PB, XL, 16- 
-18); „Quan despertaràs, / la rialla als llavis / se t’estroncarà” (PB, XL, 25-27).

67 „Esdevens hereu / dels dies de l’odi / i del desgovem” (PB, XLII, 4-6).
68 „Si topem a les palpentes / amb aquest estrany cec / i ens sentim sempre 

mirats / pel blanc esguard del cec, / on sinô en el buit i en el no-res / fonamen- 
tarem la nostra vida?” (PB, XXXVI11, 3-8).

Nie ma tu katalońskiego narzekania i obarczania winą innych. 
Niesolidami i odpowiedzialni za nędzę, fałsz i zbrodnię są wszyscy.

Nienawiść, grzech przeciw bliźniemu, osadza ludzi w ciemnej 
nocy, ale tam też ślepcy odkrywają swojego niewidzącego Boga:

Jeżeli po omacku natykamy się
na tego niezwykłego ślepca
i czujemy ciągle na sobie
jego białe spojrzenie,
czyż fundamentem naszego życia
nie będzie pustka i nicość?6*

Ślepy Bóg zdaje się nie dostrzegać ogromu ludzkiej podłości. Sza
nuje wolność człowieka i pozwala mu błądzić:

Niewidomi zmierzali,
prowadzeni przez najbardziej z nich wszystkich ślepego,
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prosto na skraj okrucieństwa.
Jak zatrzymać niepewne kroki,
gdy utkwił w nich nieruchome, białe spojrzenie ten,
w którego myśli są wolni nad przepaścią zła?6’

69 „Els cecs avançaven, pel mes orb guiats, / dret a les cingleres de la crueltat. / 
Com deturariem passos vacil lants, / quan els pensa lliures de caure en el mal 
/ la blancor parada d’aquest fix esguard?” (PB, XL1, 29-33).

70 „Mentre les cases de la nit / es tanquen, una a una, / i la fbscor s’endinsa / cap 
a les deus / de l’alba, / els nostres ulls aprenen / dels mes sensibles dits / de 
cec / a mirar i saber, / a comprendre / amb lent amor” (PB, LIV, 14-19).

Wzrok w poemacie Espriu jest raczej symbolem ograniczoności 
ludzkiej percepcji niż sposobem kontaktu z prawdziwym światem. 
Źródłem bardziej miarodajnej, bo bezpośredniej, życzliwej i miło
siernej informacji o rzeczywistości etycznej jest dotyk:

...nasze oczy uczą się
od wrażliwych palców
ślepca
patrzeć i pojmować,
i rozumieć,
powoli i z miłością69 70.

Ślepy Bóg ślepców jest sumieniem głuchym na wymówki i od
rzucającym obłudę: jego oczy patrzą w głąb. Pomimo dystansu 
i milczenia, stoi on, zgodnie z tradycją judeo-chrześcijańską, na stra
ży uniwersalnego prawa moralnego jako sędzia najwyższy i to jego 
uniwersalnego sądu powinien się lękać człowiek obojętny na los bliź
nich:

Ale my siedzimy w samotności
przy oknie, na wprost białych źrenic
ślepca, niezwykłego wróżbity
i nie zapominamy przykazań starego prawa:
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„nie będziesz kłamał, nie będziesz kradł, nie będziesz zabijał”,
tych odwiecznych zasad
ważnych wszędzie, w Izraelu i w Galut,
w królestwie gwiazd już prawie zdobytym,
a pewnego dnia również w Sefaradzie.
Przynajmniej w dniu sądu
nad Sefaradem71.

71 „Pero nosaltres séiem solitaris / davant la finestra, davant aqüestes nines / 
blanques del cec, l’estrany endevi, / i no oblidávem els manaments de l’antiga 
llei: / «No mentirás, no robarás, no matarás», / aquests etems preceptes / 
válids arreu, a Israel i a la Golah, / al regne quasi conquerit de les estrelles / 
i també, algún dia, a Sepharad. / Almenys en el dia del judici / de Sepharad” 
(PB, XXXIX, 11-21).

72 Por. C. Miralles, op. cit., s. 422.

Miłość każę dostrzegać wartości uniwersalne, a jednocześnie bu
duje wspólnotę i skłania do poszanowania cudzej tożsamości. Espriu 
marzy o Hiszpanii wielokulturowej, takiej, jaką była w czasie koeg
zystencji trzech religii, gdzie było miejsce dla wszystkich, niezależnie 
od różnic językowych. Gra tym samym z podwójnym znaczeniem naz
wy Sefarad. Ta nazwa po raz pierwszy pojawiła się w Starym Testa
mencie w proroctwie Abdiasza72. Tajemniczy Sefarad, o którym tam 
mowa, to najprawdopodobniej Sardes, stolica Lidii w Azji Mniejszej, 
a nie Półwysep Iberyjski; ale nie to jest istotne. Ważne, że wzmiankę 
o nim odnajdujemy w odniesieniu do bratobójczego konfliktu między 
potomkami dwu braci, Ezawa i Jakuba:

Wygnańcy zaś tego wojska z synów Izraela posiądą Kanaan aż do Sa- 
repty,
wygnańcy zaś z Jerozolimy, którzy przebywają w Sefarad,
posiądą miasta Negebu.
I wkroczą ocaleni na górę Syjon,
aby sądzić górę Ezawa.
I będzie dla Pana królestwo! (Ab, 20-21)



216 Drogi i rozdroża kultury katalońskiej

W tej samej księdze (Ab, 12) biblijny prorok przestrzega:

Nie ciesz się widokiem brata twego w dzień jego nieszczęścia!
I nie wyśmiewaj się z synów Judy w dzień ich upadku!

Sefarad, podobnie jak biblijny Izrael, występuje w poemacie jako 
naród o określonej tradycji, pieczołowicie przechowujący daw
ne wartości: „naród święty” (XVII, 54), „naród dawnej miłości” 
(XXVIII, 12). Sefarad to również ziemia, kraj małych ojczyzn, ta
kich jak jedyne wymienione z nazwy miejsce w Hiszpanii, Sinera 
(XXXVI, 13), czyli Arenys de Mar czytane od końca, mała, nadmor
ska miejscowość, miasto młodości pisarza, jego własne korzenie. Se
farad to również przymierze: przymierze ludzi z Bogiem (poprzez 
zachowywanie jego praw) i ludzi między sobą, budowane na partner
stwie i równości (XLVII, 1-4). Z tych zasad wywodzi się obywatel
skie credo pisarza, które najpełniej wyraził w Pieśni XXX\

XXX

Różni są ludzie i różne języki
różne imiona nadały jednej miłości.

Stare i kruche srebro staje się zmierzchem
zastygłym w jasności ponad polami.
Zasłuchana ziemia tysiącem czujnych uszu 
usidliła ptaki powietrznej pieśni.

Tak, ty też zrozum i niech stanie się twoją 
prawda dostojna i prosta. Niesie ją 
uwięziony w gaju oliwnym głos wiatru: 
Różne są języki i różni ludzie 
różne imiona nadadzą jednej miłości73.

73 „Diversos són els homes i diverses les parles, / i han convingut molts noms 
a un sol amor. // La vella i frágil plata esdevé tarda / parada en la claror damunt 
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Noc wegetacyjna

Motyw zaczerpnięty z tradycji chrześcijańskiej - równoczesna 
śmierć męczeńska Boga i samobójcza śmierć człowieka, Judasza - 
w poemacie zostaje przetworzony tak, aby przekształcić religię histo
ryczną w religię kosmiczną. Stąd Bóg przedstawiony jest w zgodzie 
z cykliczną symboliką solamą, a centralnym elementem świata staje 
się nie krzyż, ale żywe, ukorzenione drzewo. Śmierć w czasie cy
klicznym nie może być śmiercią definitywną. Drzewo, na którym po
wiesił się Jehuda, umiera z zapadnięciem nocy (zimy). Jego śmierć 
może być więc snem wegetacyjnym. Sefarad porównywany jest do 
drzewa o nagich konarach, kiedy powoli opadają z niego liście daw
nych marzeń (XXVI, 11-12). Ponieważ jednak w momencie uwię
zienia i uśmiercenia ptaka-słońca zakłócony został naturalny rytm 
przyrody, problemem staje się przebudzenie z tego snu. W Pieśni XIX 
pod nagim, samotnym drzewem wisielca rozgrywa się scena walki: 
stary dzik (kolejny symbol solamy) z trudem odpiera ataki psów nie
przyjaznej nocy (XIX, 6-8). Dzik próbuje wyzwolić słońce, ryjąc pod 
obumarłym drzewem, a psy pełnią tu rolę strażników drzewa życia, 
ale a rebours, ponieważ nie pozwalają mu się odrodzić.

W poemacie poza martwym drzewem śmierci są też drzewa srebr
ne, których symbolika jest zdecydowanie pozytywna. Są to żywe 
drzewa utrzymujące nocą (zimą) ciągłość wegetacyjną. Wprowadza
jąc je, Espriu sugeruje przejście od cyklu solamego, opierającego się 
na radykalnym przeciwstawieniu dnia i nocy, życia i śmierci, do cy
klu lunamego, gdzie śmierć jest początkiem życia. Srebrzystość jest 
kolorem nocy w jej dialektycznym związku z dniem. W poemacie po 
raz pierwszy pojawia się jako kolor zmierzchu:

els camps. / La térra, amb paranys de mil fines orelles, / ha captivat els ocells de 
les can<;ons de l’aire. // Sí, comprén-la i fes-la teva, també, / des de les oliveres, 
/ Palta i senzilla veritat de la presa veu del vent: / «Diverses són les parles 
i diversos els homes, / i convindran molts noms a un sol amor»” (PB, XXX).
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Stare, kruche srebro staje się zmierzchem 
zatrzymanym w jasności nad polami74.

74 „La vella i frágil plata esdevé tarda / parada en la claror damunt els camps” 
(PB, XXX, 3-4).

75 „...fa cassigalls / de les canęons de Taire / i s’endurá / ben sencera la plata / 
del veil arbrat” (PB, XXXI, 16-20).

76 „Els arbres de plata es van allunyant / molt endins del somni d’aquest temps 
parat” (PB, XXXII, 6-7).

77 M. Eliade, Sacrum..., s. 120.

Srebro jest skarbem, kuszącym złodzieja. Złowieszczy człowiek 
z workiem

rwie na stTzępy 
powietrzne pieśni 
i zabierze ze sobą 
całe srebro 
starego lasu75.

Srebrne drzewa wymieniane są zawsze w liczbie mnogiej, 
w związku z czasem zatrzymanym lub ze snem:

Srebrne drzewa pogrążają się
w głębi snu o zatrzymanym czasie76.

Nowy rok zaczął się pod znakiem ciemności i zakłócenia natural
nego rytmu przyrody. Czas zatrzymał się na nocy, która rozpoczęła się 
w momencie podwójnej ofiary, człowieka i Boga. Czas pozbawiony 
treści religijnej to najbardziej pesymistyczna wizja istnienia, wyraża
jąca się w grozie koła obracającego się w nieskończoność77. Ludzie na
dal używają określeń „zmierzch” i „poranek”, ale pogrążeni są w nocy 
(XXIX, 19-22). Następujące po sobie wschody i zachody nie są w sta
nie sprawić, żeby zaczęło się dziać coś nowego (XXIX, 9-13). W Pieś
ni XLIV nad wypalanym rżyskiem unosi się sokół, słoneczny ptak, 
tak, jakby odrodził się z ognia, ale też w tym samym sierpniowym 
słońcu odbija się błękitem pień martwego drzewa (XLIV, 1-4). Powrót 
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słońca nie wystarczy, aby martwe drzewo znów ożyło. Pozostałe znaki na
tury (bezwietrzna pogoda, cisza, puste bruzdy ziemi) nie zwiastują jeszcze 
odrodzenia nowego życia. Dopiero „wody przebaczenia” (LII, 28) przy
wrócą czas cykliczny, wywołując prawdziwy świt, a wtedy znów zacznie 
dojrzewać winna latorośl (XXXVI, 28).

W poemacie Skóra byka podział czasu jest dychotomiczny. Wszech
obecna noc jest utożsamiana z lodowatą zimą, z ciemnością, z ziemią 
i z uciążliwym błądzeniem, ze śmiercią i z upływem czasu; dzień z kolei 
to ciepło lata, jasność, woda i port, gdzie się kończy wędrowanie, a więc 
wieczność. Symbolem tej wieczności jest w poemacie róża (por. róża Sa- 
ronu), kwiat, który kojarzony jest zarówno ze śmiercią i odrodzeniem, jak 
z kruchością i przemijaniem, ale również, w symbolice chrześcijańskiej, 
z dobroczynną miłością Boga, z męczeństwem i z przebaczeniem78 79 80:

78 W. Kopaliński, op. cit., s. 361-362.
79 „Nosaltres volem / nomes / amb esperanęa / humil, / la plenitud etema / de la 

rosa, / una suprema etemitat / de flor” (PB, LIV, 1-8).
80 „Hem caminat i avui ens emparâvem /en la crescuda serenor de 1’arbre, / 

contra el gran vent del Dindar de la nit” (PB, LI, 1-3).

My pragniemy
tylko
z nadzieją
pokorną
odwiecznej pełni
róży,
niezrównanej wieczności 
kwiatu7’.

W zakończeniu utworu pojawia się w końcu odrodzone drzewo 
życia, cel, do którego zmierzali wędrowcy:

Wędrowaliśmy, a dziś znaleźliśmy schronienie
w bujnej spokojności drzewa
przed gwałtownym wichrem na skraju nocy10;
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A później, ukochawszy ziemię, przychodzimy
brnąc w pyle pod drzewo
zakorzenione
w ostatecznym sercu wszystkich rzeczy
i kończymy wędrowanie81.

81 „I desprds, estimada la terra, venim / per la pols fins a l’arbre que creix / arre- 
lat en el cor / ültim de totes les coses, / i acabem el cami” (PB, L, 10-14).

82 „Al centre del redol alcem el clam / i en feiern llant^a i estendard. / Sota el pal- 
mer la mare va jutjar / el nostre poble d’enllä de la mar” (PB, XXIII, 1-4).

83 P. Ricoeur, op. cit., s. 380.

To drzewo życia jest odpowiednikiem zapamiętanego z czasu po
czątków drzewa sprawiedliwości. Wydany podczas rytualnego tańca 
okrzyk wzniósł się jak lanca prosto w górę i zaraz potem stał się ele
mentem świata przyrody, palmą, pod którą matka (terra mater, bogini 
życia) uczyła niegdyś swoje dzieci elementarnej sprawiedliwości:

W pośrodku koła wznieśmy krzyk
aby stał się naszą lancą i sztandarem.
Pod palmą matka sądziła
nasz naród z zamorskiej krainy82.

Przybycie do portu nad morzem, gdzie świt kończy wędrówkę, 
jest śmiercią, ale śmiercią dojrzałą dzięki miłości (XXIX, 27). To taka 
śmierć, którą można interpretować jako nawrócenie czy, w pierwot
nej symbolice, inicjację83.

Skóra byka: ofiara krwi

Poemat rozpoczyna się obrazem makabrycznym i paradoksalnym 
zarazem, symbolem zbrodni ludobójstwa. Przedstawia zakrwawio
nego byka na arenie, wznoszącego ku słońcu, niczym sztandar prze
granej sprawy, własną, zakrwawioną i poszarpaną skórę. Słowo „byk” 
w tym miejscu wymienione jest w dwu językach: katalońskim (brau) 
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i hiszpańskim (tom), tak jakby autor chciał dobitnie zaznaczyć na po
czątku, że chodzi o całą Hiszpanię, tym bardziej że corrida, do której ten 
obraz wyraźnie nawiązuje, nie jest obyczajem katalońskim, lecz hiszpań
skim. Również w języku hiszpańskim sformułowane jest podwójne, spi
nające utwór jak klamra, ironiczne motto poematu, w którym pojawiają 
się, niczym jeźdźcy Apokalipsy, dzielni hiszpańscy rycerze, walczący 
w imię ideałów i przelewający cudzą krew. Na początku jest cytat z Kro- 
niki Wielkiego Kapitana: „Mężowie waleczni, prawdziwa duma Hiszpa
nii”, a na końcu z Księgi dobrej miłości: „W dobrej sprawie zwyciężają 
hiszpańscy rycerze”. Użycie takich określeń, jak „męczeństwo”, „modli
twa”, „bluźnierstwo” czy „zamknięta wieczność nieba” wskazuje na re
ligijny charakter rozgrywającej się na arenie sceny. Nasuwa się skojarze
nie z rytualną ofiarą z byka, zwierzęcia związanego z kultem solamym. 
Ofiara jego krwi miała uwalniać energię zapładniającą; rozlewając się, 
użyźniała pola84. Przypomnijmy też, że byki, również te z Saronu, były 
najczęściej składanym w ofierze w świątyni Jerozolimskiej zwierzęta
mi85, co pozwala na połączenie tego symbolu ze „zburzoną świątynią”. 
Tu jednak obok słowa „ofiara” pojawia się słowo „kat”, wskazujące na 
negatywną ocenę tego, co się dzieje na arenie. Przelana krew nie wysy
cha na słońcu (II, 3) i nie użyźnia pól; przeciwnie, wsiąkając w ziemię 
sprawia, że pola nią przesączone stają się nieurodzajne, jałowe (VI, 9), 
a chleb, który się na nich rodzi, ma gorzki, krwawy posmak (VIII, 17- 
-20). Rozmiary klęski wywołanej zbrodnią uprzytamnia groźba, że gdy 
ziemia będzie parować krwią, niebo może odmówić błogosławieństwa 
deszczu, na wzór pierwszej plagi egipskiej:

84 M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 1966, s. 359.
85 L. Charbonneau-Lassay, op. cit., s. 55.
86 „Arid dolor demana / aigua benigna, blat. / Si poca, la clara plują / que no 

se’ns tomi sang” (PB, IV, 4-7).

Cierpiąc przez suszę błagamy
o błogosławieństwo zboża i wody.
Oby nieśmiałe jasnego deszczu strugi
w krew się nie przemieniły86.
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Ofiara krwi nie została przyjęta. Ta ziemia, która jest świętością, 
„która jest źródłem naszego pragnienia wieczności” (XXXIII, 22-23), 
została sprofanowana, a nie użyźniona.

Odpowiedzialność w planie kosmicznym jest inna niż w porządku 
moralnym, społecznym czy historycznym87, dlatego w poemacie nie 
sugeruje się egzekwowania prawa odpłaty ani zemsty, tym bardziej, 
że wszyscy są winni, a ofiarą stała się ziemia - matka wszystkiego, 
co żyje. Gdy strzała lamentu utkwiła w jej sercu (XLII, 62-66), usta
ło życie i zaczęła panować śmierć. Nienawiść i duch zemsty kieruje 
się przeciw czasowi i przeciw przemijaniu88, a więc jest niezgodny 
z odwiecznym rytmem przyrody. Przelanie krwi zawsze jest zbrod
nią. Nie ma zbawczego męczeństwa i żadnego usprawiedliwienia dla 
zadawania śmierci. Kiedy Bóg w Piśmie Świętym przemówił ustami 
proroka, powiedział: „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary” (Oz 6, 6). 
Zamiast zemsty, mieszkańcy Sefaradu do młynów, mielących zmarłe 
serca i zamilkłe usta, zanoszą zboże i oliwki, aby śmierć przemieniła 
się w to, co służy życiu - chleb i oliwę (XX, 15).

87 M. Eliade, Sacrum..., s. 108.
88 P. Ricoeur, op. cit., s. 56.
89 „Ets estesa pell de brau, / vella Sepharad” (PB, II, 1-2).

Skóra byka: terra mater

Samo określenie „skóra byka”, często powtarzane w poemacie, 
używane jest w dwu znaczeniach: w dosłownym, rzeczowym i w zna
czeniu przenośnym, jako symbol Hiszpanii. Ta identyfikacja pojawia 
się już w Pieśni II'.

Jesteś rozciągniętą skórą byka,
stary Sefaradzie89.

Sefarad w poemacie występuje najczęściej w rodzaju żeńskim, co 
pozwala utożsamiać go z ziemią. W tym sensie, jako ziemia, „skóra 
byka” przesiąka
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krwią wylaną przez nas wszystkich,
krwią, którą jutro przelejemy (II, 5-6),

a człowiek - mieszkaniec Sefaradu - staje się tą samą ofiarą, 
która została złożona w początkowym rytuale. „Skóra” rozumiana 
dosłownie, jako lekki i nietrwały przedmiot, jest szarpana, deptana, 
zbrukana; w końcu, podarta na strzępy, sprzedana zostaje*za bezcen 
handlarzowi starzyzną (XL, 7-9). W podwójnym znaczeniu (ziemi 
i przedmiotu) „skóra byka” staje się bębnem, kiedy galopuje po niej 
rumak śmierci. Gra znaczeń pozwala wreszcie autorowi na wspaniały 
efekt końcowy, który staje się kontrapunktem obrazu z Pieśni I, gdzie 
skrwawiona „skóra” była sztandarem łopoczącym na wietrze. „Skó
ra byka”, uzdrowiona z plag przez młode, czyste ręce (XLI, 44-45) 
i obmyta z krwi w wodzie nadziei (XLVII, 19-24) i przebaczenia (LII, 
28) oraz podniesiona z kurzu, znów zostaje wywyższona, czuwając 
nad spoczynkiem tych, którzy ją kochali i jej służyli:

Kiedy owe młode palce
podniosą ją z kurzu,
zadrży na wysokości
nad odpoczynkiem tych,
którzyśmy ją kochali,
jak krwawy strzęp,
którzyśmy jej służyli
w dniach żałoby90.

90 „Quan aąuells dits joves / 1’alcin de la pols, / altament tremoli / damunt el 
repós / dels qui l’estimâvem / parrac sangonós, / dels qui la serviem / en dies 
de doi” (PS, LII, 5-12).

W ten sposób wystawiona na kaprysy wiatru skóra z Pieśni I znów 
odzyskuje stabilność ziemi, przykrywającej zmarłych, ale mimo tego 
wznosi się w geście ofiarnym ku górze. I wreszcie w Pieśni LIV na 
rozciągniętej skórze, niczym na pergaminie, w milczeniu, samym 
swoim wędrowaniem, w „ukrytym i nieśmiertelnym sercu” Sefaradu, 
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które znów bije zgodnie z rytmem czasu, wędrowcy wypisują jego 
imię (LIV, 30-32).

Wbrew pozorom, ostatni z trzech wielkich symboli: skóra-ziemia 
jest najbardziej z nich wszystkich uniwersalny, pomimo tego, że wy
raźnie wskazuje na mapę Hiszpanii. Espriu ustala przy jego pomocy 
ostateczną hierarchię wartości, uznając za jej punkt centralny życie 
ludzkie. Człowiek ma sobie czynić ziemię poddaną (Rdz 1, 28), ale 
to nie daje mu przyzwolenia na jej profanowanie. Zbrodnia przelania 
krwi zakłóca harmonię między człowiekiem i jego otoczeniem, czyli, 
inaczej mówiąc, sprawia, że wyrzeka się go ziemia-matka.

Z tej hierarchi wartości (a nie z przesłanek politycznych) wyni
ka kapitalna rola patriotyzmu w życiu człowieka i społeczeństwa. Po 
opłakaniu wspaniałej przeszłości „zburzonej świątyni”, patriotyzm 
ziemi i małych ojczyzn, takich jak Sinera, pozwala człowiekowi 
zakorzenić się w świecie i umożliwia mu pozytywne rozstrzygnię
cie konfliktu między prawami natury i własnym przeznaczeniem, 
oraz przezwyciężenie dychotomii podmiotu i przedmiotu, człowie
ka i świata91. Chciałabym przytoczyć w tym miejscu wypowiedź 
S. Espriu na temat katalońskiego patriotyzmu, który autor definiuje 
jako uczucie pierwotne, niemal atawistyczne. W opowiadaniu Doktor 
Rip z 1978 roku (pierwsza wersja powstała w roku 1931) czytamy:

91 P. Ricoeur, op. cit., s. 46 i 54.

Naród bez państwa nie ukonstytuuje się jako państwo, póki nie uczyni 
swojego dążenia prawomocnym i niezbywalnym. Obawy i partykularne 
interesy nie usprawiedliwiają obłudnej bezczynności. Szacunek, jaki bu
dzą słabi, nigdy i nigdzie nie wyszedł poza deklaracje słowne. Wbrew 
oślepiającym blaskom nadziei, zmieniająca się władza słabych zwykle 
spisuje na straty. Dlatego wybór między takim czy innym poddaństwem 
to tylko wybór mniejszego zła. Znakiem naszej hańby jest tolerowanie 
dawno już przebrzmiałej, paralitycznej tyranii, której staliśmy się po 
tylu wiekach wspólnikami bardziej niż ofiarami. Mierzi mnie takie pod
grzewanie nastrojów, które nie prowadzi do prawdziwego wrzenia, cała 
ta komedia pozorów i pochlebstw, ten hura-patriotyzm manipulowany 
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przez krzykaczy odwołujących się do prymitywnych emocji. Nie powin
no się mówić nieodpowiedzialnie i cynicznie o instynktownym uczuciu, 
sięgającym korzeniami rzeczywistości przedludzkiej i dążyć do jego ra
cjonalizacji za wszelką cenę, w obawie przed jego rzekomo nieobliczal
nymi skutkami92.

92 S. Espriu, El doctor Rip i altres relais, Barcelona 1979, s. 13-14.
93 „A vegades és necessari i foręós / que un home mori per un poble, / peró mai 

no ha de morir lot un poble / per un home sol: / recorda sempre aixô, Sepha- 
rad. / Fes que siguin segurs els ponts del diàleg / i mira de comprendre i esti- 
mar / les raons i les parles diverses dels teus fills. / Que la pluja caigui a poc 
a poc en els sembrats / i l’aire passi corn una estesa mà / suau i molt benigna 
damunt els amples camps. / Que Sepharad visqui etemament / en l’ordre i en 
la pau, en el treball, / en la difîcil i merescuda / llibertat” (PB, XLV1).

Wina, kara, oczyszczenie

XLVI

Czasem konieczne jest i niezbędne 
by jeden człowiek zginął za naród, 
ale nie wolno, by ginął cały naród 
za jednego człowieka.
Pamiętaj o tym zawsze, Sefaradzie
i bacz, byś rozumiał i kochał
różne racje i różne języki twoich dzieci.
Niech cierpliwy deszcz zrosi zasiew,
a wiatr niech popłynie nad rozległym polem 
pieszczotą wyciągniętej dłoni.
Żyj wiecznie, Sefaradzie.

W pokoju i porządku, w pracy
ciesz się trudną i zasłużoną
wolnością93.

Przypomnijmy: antysemityzm, który doprowadził do Holocaustu, 
powołuje się na cytat z Ewangelii św. Mateusza. Ewangelista nie-
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fortunnie obarczył zbiorową odpowiedzialnością za śmierć Chrystusa 
wszystkich Żydów: „A cały naród zawołał: «Krew Jego na nas i na 
dzieci nasze»” (Mt 27, 25). Idźmy dalej. Kiedy na polityczny, kultu
ralny i językowy niebyt po wojnie domowej skazani zostali wszyscy 
Katalończycy na mocy arbitralnej decyzji dyktatora, też stało się to na 
zasadzie obarczenia zbiorową odpowiedzialnością za bratobójczą woj
nę narodu, który nie przystawał do koncepcji Jednej, wielkiej i wol
nej” Hiszpanii, tak jak niegdyś Sefardyci skazani zostali na wygnanie 
i prześladowania w imię jedności chrześcijańskiej. Te trzy przykłady to 
tylko fragment listy krzywd mniejszości narodowych, wyznaniowych 
czy etnicznych, która jest równie długa, jak historia ludzkości.

Espriu usiłuje przerwać błędne koło win i resentymentów, wpro
wadzając w przestrzeń między człowiekiem i człowiekiem ziemię, 
wspólną matkę wszystkich żyjących. W legendzie o Żydzie Wiecz
nym Tułaczu Ahaszwerosz został skazany na wieczną tułaczkę za 
znieważenie Chrystusa. Espriu też opisuje znieważenie świętości, 
a i kara za to świętokradztwo jest podobna - wieczna tułaczka w la
biryncie czasu, bez początku i bez końca. Różnica polega na tym, że 
w historii opisywanej przez poetę zniewagę popełnił nie pojedynczy 
człowiek, lecz cała ludzkość, a sprofanowaną świętością jest życie.

Pojednanie i przebaczenie sprawia, że cykliczny czas natury za
stępuje chaotyczny czas historii, a człowieka doprowadza na próg 
wiecznej jasności94, ku dojrzałej śmierci. Umiera on w harmonii 
z przyrodą, ze spokojnym sumieniem, przekonany, że zasłużył na to, 
aby go ziemia przyjęła do swego łona. To skromne zakończenie po
zwala Espriu ocalić dla współczesnej, nihilistycznej po tragicznych 
doświadczeniach cywilizacji, zagrożone pojęcie sacrum, bez które
go sens ludzkiej egzystencji zatraca się w błądzeniu pośród różnych, 
wrogich życiu ideologii:

94 Wydaje się, że Espriu po raz kolejny zainspirował się kalendarzem żydow
skim, według którego doba zaczyna się i kończy o zmierzchu. Dlatego ży
cie porównywane jest z nocą, a śmierć z dniem, a nie odwrotnie. Katharsis 
nie zmieni tej kolejności; może tylko sprawić, że człowiek zrozumie sens tej 
przemiany.
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Przeciwstawiając się ideologii naukowo-technicznej, która jest za
razem ideologią wojenno-przemysłową, odkrywamy, że człowiek po 
prostu nie jest możliwy bez świętości95.

95 P. Ricoeur, op. cit., s. 377.
96 „Deixa que el greix dels eunucs trontolli d’estèrils rialles / i detura-les, quan 

et cansin, amb el puny ben clos. / Car tu ets home, vella mida de totes les 
coses, / i cercarás en va una més alta dignitat / arreu del món que miren i com- 
prenen els ulls. / Que pot desesperar-te, quin mal no suportarás, / si acceptes 
el temps i la mort i l’honor de servir, / els nobles manaments de l’etema llei? 
/ Desdenyós de lloances, de premis i de guany, / treballa amb esforç perqué 
sigui Sepharad / per sempre altiu senyor, mai tremolos esclau. /1 quan arribis 
a la porta de la teva nit, / en acabar el cami que no té retom, / sàpigues dir tan 
sols: «Gracies per haver viscut»” (PB, XLIX).

Minimalistyczny, zgodny z naturą program etyczny Espriu, który 
chcę zacytować na zakończenie, nie jest manifestem żadnej „słusznej 
sprawy”. Ma tę zaletę, że jest uniwersalny - mogą się pod nim podpi
sać wszyscy, niezależnie od lokalnych uwarunkowań oraz przekonań 
ideologicznych i religijnych:

XLIX

Pozwól brzuchom eunuchów trząść się od jałowego śmiechu
i przerwij im, gdy cię znużą, jednym uderzeniem pięści.
Wszak ty jesteś człowiekiem, dawną miarą wszechrzeczy
i na próżno szukałbyś większej godności
w świecie dostrzegalnym i zrozumiałym dla oczu.
Czyż może dopaść cię rozpacz i złamać nieszczęście 
jeśli pogodzisz się z czasem i ze śmiercią i przyjmiesz zaszczyt 

służenia szlachetnym przykazaniom odwiecznego prawa?
Gardząc pochlebstwami, nagrodami i zyskiem, 
pracuj w pocie czoła, aby Sefarad był zawsze 
dostojnym panem, nigdy trwożliwym niewolnikiem.
A kiedy przemierzysz noc i staniesz u jej wrót
kończąc drogę bez powrotu, 
powiedz tylko: Za życie przebyte dziękuję96.
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La culpa, el castigo, la purificación en el poema La pell de brau 
de Salvador Espriu

El poeta catalán Salvador Espriu en el poema que publicó en 1960 plan
tea el problema de la difícil convivencia de los pueblos ibéricos desde el 
punto de vista de la minoría catalana que el autor introduce en el texto 
representada por la comunidad sefardí. La parábola se orienta hacia una 
interpretación mítica de los destinos históricos de Cataluña, que Espriu 
consigue realizar recurriendo a la tradición bíblica y a los mitos cósmi
cos. Tres grandes símbolos -el templo derruido, el árbol de la vida y la 
piel de toro- le permiten al autor dar una perspectiva universal al proble
ma de la identidad nacional.
El templo derruido simboliza el pasado glorioso que debe ser sustituido, 
abandonados los sueños de grandeza, con otros ideales, más modestos y 
más seguros: el trabajo y la libertad.
El árbol de la vida simboliza el pasado reciente, los tiempos de la GuerTa 
Civil, que Espriu describe como una noche de odio entre dos hermanos y 
cuyas consecuencias nefastas las compara con un cataclismo en la natu
raleza: la parada del tiempo y del ciclo vegetativo.
La empapada de sangre piel de toro sacrificado simboliza a su vez el 
crimen contra la vida, cometido durante la guerra.
A la lectura en clave histórica se sobrepone una lectura metafísica que unl
versaliza los símbolos utilizados. Según esta interpretación, Espriu intenta 
introducir hechos históricos en el tiempo cíclico, para salvar en los tiempos 
de crisis el concepto de lo sagrado que él identifica con la vida y que ex
tiende hacia la tierra, donde la vida echa raíces.
El mensaje del poema en el plano político aboga por una convivencia 
pacífica de la comunidad ibérica pluricultural, basada en el amor hacia la 
tierra; en el plano ético, Espriu avisa sobre las consecuencias del orgullo 
y de los crímenes contra el tiempo (odio, venganza) y contra la vida 
(derrame de sangre) y formula un programa minimalista, universalmente 
aceptable, que es afirmación de la vida con sus riesgos y limitaciones.
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Dwa języki na jednym terytorium

Największy rozmach w portretowaniu Barcelony osiągnął Eduardo 
Mendoza w napisanej po hiszpańsku powieści Miasto cudów (La ciu
dad de los prodigios, 1986). Jak dotąd nie zdystansował jej żaden inny 
literacki portret tego miasta stworzony w ojczystej mowie jego miesz
kańców - w języku katalońskim'.

Barcelona jest drugim co do znaczenia i wielkości ośrodkiem kul
turalnym Hiszpanii1 2, a jednocześnie jest pierwszym miastem Kataloń- 
czyków. Jest kolebką dwu kultur i dwu języków, z którym związali 
swe losy znakomici pisarze hiszpańscy, jak wspomniany już Mendoza, 
oraz katalońscy - Merce Rodoreda, Salvador Espriu, Joan Brossa, Pere 
Gimferrer, Terenci Moix i wielu innych, których twórczość jeszcze 
do nas nie dotarła. Wymienienie na pierwszym miejscu Barcelony 
jest uzasadnione polską percepcją wielokulturowości na Półwyspie 
Iberyjskim, ale trzeba od razu zastrzec, że nie tylko ta dobrze u nas 
znana kosmopolityczna metropolia określa katalońską tożsamość. 
Pionier polskiej katalonistyki, Edward Porębowicz informował 
w 1888 roku polskiego czytelnika, że:

1 B. Łuczak, Barcelona (po)olimpijska. Miasto i literatura, „Czas Kultury” 
(Poznań) 2004, nr 5-6, s. 175. Przed sformułowaniem tego wniosku autorka 
cytowanego artykułu wymienia aktualne katalońskie utwory na temat Barce
lony w dobie transformacji, takie jak tomy opowiadań Quima Monzó, Wyspa 
Maians (L 'Ula de Maians, 1985), Merce Ibarz, Miasto w przebudowie (A la 
ciutat en obres, 2002) i Joana Rende, Kamień w bucie (La pedra a la saba
la, 2004) oraz powieści Carme Riery, Polowa duszy (La meitat de 1'dnima, 
2004) i Lluisa-Antona Baulenasa, Miłość idioty (Amor d'idiota, 2003).

2 Jak twierdzi komisarz wystawy Madryt - Barcelona, bliskie i odlegle (1898- 
-1998), Xavier Bru de Sala, „w tym współzawodnictwie Madryt wygrywa na 
punkty cztery do dwóch”. „El Pais” 1998, 7 III, s. 34. Por. też poświęcony tej 
wystawie numer monograficzny sobotniego dodatku dziennika „El Pais / Babe- 
lia” 1998, 14 III, s. I-24 oraz katalog wystawy, Barcelona-Madrid, 1898-1998. 
Sintonies i distäncies, Barcelona-Madrid 1997.
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Prócz Barcelony, posiada Katalunia jeszcze dwa centra o właściwych 
etnograficznych i dialektycznych różnicach: Baleary (to jest głównie 
Mallorkę) i Walencję, obie bogate w przesławne tradycje: pierwsza 
jako ojczyzna Rajmunda Lulla, druga jako siedziba Cyda i Jakuba 
Zwycięzcy3.

3 E. Porębowicz, Ruch literacki południowo-zachodniej Europy, Kraków 
1888 [1889], s. 52. W cytatach z Porębowicza została uwspółcześniona orto
grafia.

4 Ibidem, s. 56.

Kiedy mówimy o Katalonii, odnosimy się więc do pewnej kul
turowej domeny, której wyznacznikiem jest jeden powszechnie zro
zumiały język. Używam tego określenia w odniesieniu do różnych 
wariantów katalońskiego, mając świadomość, że nie wszyscy jego 
użytkownicy nazywają swój język katalońskim, np. na terytorium 
Walencji obowiązuje nazwa Język walencjański”. Już w końcu XIX 
wieku Porębowicz zaobserwował trudności towarzyszące odrodzeniu 
języka literackiego w tej domenie, wynikające z lokalnych tendencji 
odśrodkowych. Zapisał w Ruchu literackim południowo-zachodniej 
Europy.

Llombart nie godzi się, aby dialekt Walencji zwać się miał katalońskim-, 
radzi nazwę lemozyński (llemosi) i rozprasza tym sposobem część sił, 
mogących złożyć się na jedyny literacki język, którego podstawą z trady
cji i zasługi może być oczywiście tylko gwara barcelońska4.

Z politycznego punktu widzenia mówienie o jednej Katalonii 
jest dużym uproszczeniem, ponieważ posługujące się tym samym 
językiem dawny Pryncypat (Barcelona), Walencja i Baleary to trzy 
różne regiony autonomiczne, w ramach podziału administracyjnego 
Hiszpanii. Ponadto należy pamiętać o Andorze, gdzie kataloński jest 
językiem państwowym, oraz o mniejszych wspólnotach używających 
różnych lokalnych wariantów tego języka, zamieszkujących w Ara- 
gonii, we Francji (tzw. „Północna Katalonia”) i w mieście Alguer na 
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Sardynii. Dopiero biorąc pod uwagę wszystkich mieszkańców tego 
terytorium, można mówić o jedenastu milionach, czyli o „najwięk
szym europejskim narodzie bez państwa”5. Liczba aktywnych użyt
kowników języka katalońskiego jest mniejsza i szacowana jest na 
około osiem milionów.

5 Por. A. Gregori i Gomis, O naturze węgorza: naród kataloński w ujęciu 
panoramicznym, „Czas Kultury” 2004, nr 5-6, s. 153.

6 Na tym samym terytorium i w tej samej wspólnocie występujądwa języki - każ
dy z nich w innym sektorze życia społecznego. Takie współistnienie może być 
potencjalnym zarzewiem konfliktu, do którego dochodzi wówczas, gdy jeden 
z języków monopolizuje sektory prestiżowe, takie jak środki masowego przeka
zu, oświata i administracja, a drugi używany jest tylko w życiu prywatnym. Por. 
J. Pellicer, Els premis octubre, „Catalonia” 1994, nr 37, s. 23.

7 Na jednym terytorium współistnieją dwie wspólnoty językowe. Por. P. N a v a r- 
ro Gómez, Bilinguisme o la mort d’un idioma?, „Catalonia” 1988, nr 10, s. 44.

Wszyscy mieszkańcy trzech katalońskojęzycznych regionów Hi
szpanii muszą być dwujęzyczni w życiu publicznym, ponieważ na ich 
terenie w szkolnictwie i administracji lokalnej obowiązuje kataloński, 
a na terenie państwa, w którego skład wchodzą te regiony autonomicz
ne, wszystkich obywateli obowiązuje znajomość hiszpańskiego. Są więc 
dwujęzyczni w sensie społecznym6, terytorialnym7 i indywidualnym, 
jeśli od dzieciństwa mówią biegle i używają na co dzień obu języków.

Dwujęzyczność okazjonalna

Dwujęzyczność jest szczególnym wyzwaniem dla literatury. Trud
no byłoby posługiwać się dwoma językami równocześnie czy naprze
miennie w obrębie jednego utworu. Natomiast często się zdarza, że 
w powieści napisanej po hiszpańsku (lub po katalońsku) pojawiają 
się pojedyncze słowa czy całe wypowiedzi przytoczone w drugim 
z języków używanych na opisywanym terytorium. Takim utworem 
w literaturze hiszpańskiej jest na przykład powieść Juana Marsć Dwu
języczny kochanek (El amante bilingue, 1990), a w katalońskiej Żywot 
pana Stefana (L ’auca del senyor Esteve, 1907) Santiago Rusiñola czy 
Gorączka złota (La febre d’or, 1890-1892) Narcisa Ollera. Obie ob
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fitują w cytaty z drugiego języka. Dwujęzyczność jest w takim przy
padku inspiracją i staje się elementem rzeczywistości przedstawionej, 
ale nie jest narzędziem, czyli językiem narracji.

O pisarskiej dwujęzyczności można mówić wtedy, gdy na doro
bek autora składają się utwory i w jednym, i w drugim języku. Na 
przykład pisarze tworzący literaturę piękną po katalońsku publikują 
artykuły i eseje w prasie hiszpańskojęzycznej. Można tu wymienić 
tak popularne nazwiska jak Quim Monzó, Robert Saladrigas, Baltasar 
Porcel czy Sergi Pàmies. Byli też pisarze, dziś uznawani za klasyków, 
którzy uprawiali prozę w języku hiszpańskim, a poezję po kataloń
sku, jak modernista Joan Maragall (1860-1911). W wymienionych 
przypadkach języki przyporządkowane są odrębnym gatunkom. Zda
rza się też, że pisarz w pewnym momencie życia, pod presją takich 
czy innych okoliczności, decyduje się na zmianę języka, który jest 
nośnikiem jego twórczości, jak współczesny poeta Pere Gimferrer - 
z hiszpańskiego na kataloński - czy filozof Eugeni d’Ors (1881-1954) 
- z katalońskiego na hiszpański. O tym ostatnim możemy przeczytać 
w historii literatury katalońskiej, że jego twórczość po roku 1920, 
po wyjeździe do Madrytu, należy już do innej literatury, dosłownie: 
„W tym miejscu nas nie interesuje”“. Podobnie jak w przypadku ce
zury gatunkowej, dzielącej dorobek jednej i tej samej osoby na dwie 
odseparowane od siebie części, ten drugi podział jest jeszcze bardziej 
schizofreniczny i czasem wręcz uniemożliwia zrozumienie twórczo
ści autora, wymagającej całościowego ujęcia.

Kompetencje językowe

Jeden z pisarzy katalońskich, Lluís M. Todó8 9 wywołał spore porusze
nie w środowisku literackim, kiedy uchylając rąbka tajemnic warsztato
wych oświadczył, że powieść Wieczna adoracja (L 'adoració perpétua, 
1997) pisał częściowo w jednym, częściowo w drugim języku - zależ

8 J. Murgades, Eugenid’Ors, [w:] Historia delà literatura catalana, red. M. de 
Riquer [et al.J, t. IX: Part moderna, Barcelona 1986, s. 78.

9 L. M. Todó, Cataluńa, el eco de una lengua, „Lateral” 1998, nr 37, s. 7.
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nie od nastroju, po czym przetłumaczył część hiszpańską na kataloński, 
a katalońską na hiszpański i tak spod tego samego pióra wyszły dwie 
bliźniacze powieści, dwa oryginały w dwu różnych językach.

Choć zdarza się czasem, że pisarz sam tłumaczy swoje utwory na 
drugi język (jak niegdyś Joan Maragall, a obecnie Pere Gimferrer), 
to jednak w Katalonii nie jest to dobrze widziane. Przede wszyst
kim uważa się, że szkoda na to czasu. Na przykład drugą, późniejszą 
o ponad trzydzieści lat hiszpańską wersję językową powieści Terenci 
Moixa Dzień, w którym zmarła Marylin (El dia que va morir Marylin, 
1960 / El dia que murió Marylin, 1996) przyjęto sarkastycznym ko
mentarzem, że pisarzowi najwidoczniej zabrakło nowych tematów10. 
Inny autor, Robert Saladrigas, podczas prezentacji książki Morze ni
gdy nie jest samo (La mar no esta mai sola, 1996 / La mar nunca esta 
sola, 1997), w hiszpańskim przekładzie Flavi Company, na pytanie, 
dlaczego sam nie przygotowuje hiszpańskiej wersji swoich utworów 
odpowiedział, że gdyby miał przetłumaczyć własny tekst, to napisał
by go od nowa11.

10 L. M. Todó, La literatura, la academia y el detective, „El País” (dod. Cataluña) 
1996, 11 V,s. 24.

11 Podaję za: J. Konieczna-Twardzikowa, relacja ustna.
12 F. Valí verdú, Malabarismo literario, „Lateral” 1998, nr 38, s. 9.

Jednak głównym argumentem przeciwko autoprzekładom jest nie
uznawanie symetryczności obu kompetencji językowych. Warsztato
we zwierzenia Todó jeden z krytyków skwitował uszczypliwą uwagą 
o jego ewidentnie niedostatecznej znajomości języka hiszpańskiego12 
(pisarz nieopatrznie przyznał się, że jego hiszpański wydawca nie wy
kazał zainteresowania jego książką i dlatego zrazu ukazała się tylko jej 
katalońska wersja, a hiszpańska dopiero dwa lata później). Niemniej 
jednak można usłyszeć również głosy w obronie pisarza-tłumacza. 
Dwujęzyczny Andreu Martin dzięki autoprzekładom wrócił do włas
nych korzeni i przezwyciężył wrażenie schizofrenii towarzyszące mu, 
dopóki inni tłumaczyli napisane przez niego utwory na jego własny 
język. Translatorska przygoda pozwoliła pisarzowi odkryć, że język 
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matki lepiej się sprawdza w wyrażaniu introspekcji, a język ojca jest dla 
niego językiem opisu i akcji13.

13 A. Martin, wypowiedź w programie Nueva narrativa española. 2, Ministe
rio de Asuntos Exteriores, Madrid 1992 (kaseta video).

14 Starał się to udowodnić F. Vallverdú w swojej książce Descriptor català i el 
problema de la ¡lengua, Barcelona 1968, s. 9.

15 Por. L. M. Todó, op. cit., s. 7.
16 Tak uważa Miquel Porta Perales, autor książki Dues millor que una, Barce

lona 1997.
17 Na przykład Nuria Amat czy Rosa Regás. Por. N. Amat, ¿Qué lengua pertenece 

a quién?, „El País” 1997, 16 VI, s. 16 i eadem, Lo natural, „El País” (dod. 
Cataluña) 1997, 2 XII, s. 6 oraz R. Regás, O jugamos todos..., [w:] eadem, 
Memoria de Cataluña, Barcelona 1997, z. 12, s. 192 i eadem, Sin imposiciones, 
„Lateral” 1998, nr 38, s. 9.

Kwestionowanie autora w roli tłumacza własnych utworów wy
nika ze sceptycyzmu co do pisarskiej dwujęzyczności. Jej przeciwni
cy powołują się na badania dowodzące niemożliwości istnienia dwu 
kompletnych kompetencji językowych u tego samego użytkownika14. 
W konsekwencji dwujęzyczność prowadzi nie tylko do swoistej schi
zofrenii, ale również może wywoływać kompleksy. Cytowany wy
żej Lluís M. Todó stwierdził na przykład: „Zdaję sobie sprawę, że tu, 
w Barcelonie, nie mówimy po katalońsku tak idealnie, jak mówi się 
w Vic, ani też nasz hiszpański nie pozwoliłby nam rywalizować 
z mieszkańcami Valladolid”15. Jednak gdyby doprowadzić to rozumo
wanie do absurdu, można by wyciągnąć wniosek, że dwujęzyczni pisa
rze nie powinni pisać w żadnym języku. Z kolei ci, którzy twierdzą, że 
w Katalonii należy pisać po katalońsku, muszą przyjmować odwrotne 
założenie: iż autor ma wystarczające kompetencje w obu językach, po
zwalające mu na dokonanie wyboru.

Są pisarze uznający swoją dwujęzyczność za wartość16, a nie powód 
do kompleksów. Ci uważają, że mają prawo do swobodnego wyboru 
języka jako narzędzia literackiego17. Kiedy usiłują zracjonalizować po
wody dokonanego wyboru, najczęściej powołują się na otrzymane wy
kształcenie czy tradycje rodzinne, ale niejednokrotnie dla nich samych 
nie jest do końca jasne, dlaczego jeden z języków w danym momencie 
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wydał im się bardziej adekwatny jako narzędzie literackie18. Kiedy nie 
wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze - mówią przeciwnicy dwuję- 
zyczności. Jeśli wybranym językiem jest hiszpański, motywem wyboru 
może być większy rynek czytelniczy19. Wybór katalońskiego też nie 
musi być bezinteresowny. Czytelników jest mniej (osiem milionów), 
ale za to można liczyć na liczne nagrody, na bezpłatną promocję czy na 
subwencje miejscowego rządu - Generalitat.

18 I. Tubau, La forja de un bilingüe, „Lateral” 1998, nr 38, s. 9.
19 J. Murgades, Don de lenguas, „Lateral” 1998, nr 39, s. 12.
20 Antologia de poetes Catalans, 1.1: Epoca medieval, red. M. de Riquer, Barce

lona 1997.
21 Ibidem, s.W.

Dziedzictwo kulturowe

Jeśli jednak pominąć takie przyczyny jak sława, pieniądze oraz 
kompetencja językowa, zostaje jeszcze dziedzictwo kulturowe, któ
re stoi za każdym z języków. Józef Konrad Korzeniowski nie dlatego 
wybrał język angielski, że polski znał słabiej i chyba też nie z chęci 
zysku. Conrad, Ionesco, Beckett i inni, wybierając język, optowali za 
konkretną kulturą, w nurt której się włączyli i którą wzbogacili swoim 
pisarskim dorobkiem, z której również w jakiś sposób czerpali. Niewąt
pliwie w stosunku do ich rodzimego języka była to kultura obca. Trochę 
inaczej przedstawia się relacja dwu kultur w Katalonii, właśnie dlatego, 
że w tym kontekście poczucie obcości nie jest takie oczywiste, ponie
waż stoi za nimi bardzo długa i skomplikowana tradycja, co widać na 
przykład w antologii średniowiecznej poezji katalońskiej20, opubliko
wanej w roku 1997. Redaktor, Martí de Riquer, zamieścił w niej obok 
katalońskich wiersze w języku łacińskim, hebrajskim, prowansalskim, 
włoskim, francuskim i hiszpańskim. Kryterium doboru była zasada: 
poeci piszący po katalońsku i poeci urodzeni w Katalonii21. Ograni
czenie do języka narodowego zubożyłoby katalońskie średniowiecze 
o poezję trubadurów, komponowaną w języku prowansalskim - w języ
ku dworu, związanego dynastycznie z Prowansją. To przykład wzięty 
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z odległej przeszłości, z okresu tzw. „pierwszej Katalonii”, niezależne
go królestwa, w którym wielość języków nie stanowiła problemu naro
dowego22.

22 A. Ferret, Compendi ¿'historia de Catalunya, Barcelona 1989, s. 59.
23 Ibidem, s. 147.
24 E. Soria, Criteris i conjunts, „Avui” 1997, 7 VII, s. 19.

„Pierwsza” (średniowieczna) i „druga” (od XVIII wieku do czasów 
współczesnych) Katalonia to terminy, jakie wprowadził historyk Jaume 
Vicens i Vives. Za tymi określeniami stoi podział historii na dwa etapy. 
W pierwszym można mówić o niezależności, której kres zapowiadał 
tzw. kompromis z Casp, umożliwiający połączenie Katalonii i Arago- 
nii z Kastylią (1412), przypieczętowany później małżeństwem Kró
lów Katolickich i zjednoczeniem Hiszpanii pod berłem ich następców. 
Symbolicznym wydarzeniem określającym miejsce „drugiej” Katalo
nii w Hiszpanii był dekret króla Filipa V wydany po wojnie sukcesyj
nej w roku 1716, pozbawiający ten region tradycyjnych przywilejów, 
w tym prawa do używania własnego języka w administracji, katechezie 
i szkolnictwie, w imię silniejszego związku z Madrytem23.

Im bliżej czasów nam współczesnych, tym bardziej intensywna staje 
się obecność języków niekatalońskich w Katalonii. Od końca XV wieku, 
od czasu zjednoczenia z Kastylią, rozpoczyna się okres wspólnej kul
tury, tworzonej aż do połowy XIX wieku w języku państwowym, czyli 
hiszpańskim. Na przykład piszący po hiszpańsku Katalończyk Jaume 
Balmes (1810-1848) jest postacią, bez której trudno sobie wyobrazić 
kulturę katalońską. Jeśli byśmy przyjęli, że przez czterysta lat literatura 
katalońska w ogóle nie istniała, pozbawilibyśmy Katalonię renesansu, 
baroku, oświecenia i romantyzmu. Enríe Soria protestuje przeciw ta
kiej wizji przeszłości: „Nie można traktować poważnie żadnej kul
turalnej tradycji europejskiej, która byłaby pozbawiona humanizmu 
i oświecenia...”. Ten sam krytyk twierdzi, że: „Historia kultury krajów 
katalońskich jeszcze nie została napisana. To, czym dysponujemy obec
nie, to tylko fragmenty i epizody”24. Josep Ramoneda dodaje: „Można 
sobie wyobrazić Katalonię bez Hiszpanii... Ale nie da się wyobrazić 
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sobie Hiszpanii bez Katalonii”25. Czy rzeczywiście Katalonię da się po
myśleć bez Hiszpanii (a literaturę katalońską bez hiszpańskiej), skoro 
w XII wieku była nie do pomyślenia bez Prowansji, a później bez Ara- 
gonii? Przytoczę jeden charakterystyczny przykład. W jednym z wy
wiadów udzielonych w 1930 roku pisarz kataloński Santiago Rusiñol 
(1861-1931) zapytany o mistrzów, wymienił kilka nazwisk z literatury 
francuskiej i włoskiej, ale wśród podziwianych przez niego autorów 
najwięcej było pisarzy hiszpańskojęzycznych: Miguel Cervantes, Fer
nando Rojas, Benito Pérez Galdós, José María Pereda, Rubén Darío, 
Jacinto Benavente, Eduardo Marquina, Gregorio Martínez Sierra, bra
cia Quintero... To długa lista. Z literatury katalońskiej ten sam pisarz 
wymienił tylko jednego autora: Josepa M. de Sagana26.

25 Te słowa pochodzą z artykułu Josepa Ramonedy La nueva revolución lai
ca, opublikowanego w listopadzie 1997 roku w dzienniku „El País”. Cytuję za: 
P. Lain Entralgo, Un catalan bilingiie, „El País” 1997, 13 XI, s. 15.

26 Por. L. B o n a d a, „Un diccionaripolièdric”, „El País / Quadern” 1997,23 X, s. 2.
27 W dziewiętnastowiecznych pismach „L’Esquetlla de la Torratxa” i „La Campa

na de Gracia”.
2* Na temat historii nacjonalizmu katalońskiego i zasięgu społecznego lokalnego 

języka wypowiedzieli się w dyskusji z E Valisem autorzy dwu książek: J. L. 
Marfany, La cultura del catalanisme, Barcelona 1995 i P. An güera, El çatala 
al segle XIX, Barcelona 1997. Por. F. Valls, La dubtosa patemitat del nationa
lisme català, „El País / Quadern” 1997,20 XI, s. 1-3.

Odrodzenie języka katalońskiego

Kiedy w drugiej połowie XIX wieku twórcy odrodzenia naro
dowego zaczęli głosić hasło przywrócenia miejsca w życiu pub
licznym językowi katalońskiemu, okazało się, że po wiekach życia 
utajonego ten język stał się ułomny: używany był na wsi, ale wsty
dziły się go klasy wyższe; sprawdzał się w mowie, ale nie w piśmie; 
w poezji, ale nie w prozie; w tekstach satyrycznych27 i propagando
wych (również kaznodziejskich), ale nie w testach urzędowych czy 
naukowych28. Porębowicz, który obserwował ten proces z bliska, 
donosił polskim czytelnikom i opisywał jako rzecz trudną do zrozu
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mienia cudzoziemcowi, ale niemożliwą do zanegowania i przyno
szącą wymierne skutki:

Ten nieograniczony, a przez cudzoziemca nie wyczuty nigdy patriotyzm; 
to uwielbienie wszystkiego, co katalońskie; dawniej ta zaciekła obrona 
praw i swobód, a dziś ta walka o równouprawnienie, - moralne raczej niż 
materialne, - polegająca na ukracaniu wpływów stolicy, na wprowadza
niu np. języka katalońskiego do salonu, skoro mu jeszcze w szkołach pra
wa obywatelskiego nie przyznano; to pielęgnowanie krajowego handlu, 
przemysłu i sztuki, wychodowały w ciągu lat kilkudziesięciu Katalunią 
na najruchliwszą, najbogatszą prowincję półwyspu, posiadającą swoich 
malarzy, rzeźbiarzy, architektów, uczonych, swój polityczno-literacki 
klub Ateneo, teatr nie ustępujący kastylskiemu, dziennik La Renaixensa 
i liczne pisma naukowe i literackie2’.

Pomimo reform przeprowadzanych od początku XX wieku, takich 
jak kodyfikacja gramatyczna29 30 i tzw. „normalizacja” społeczna31 oraz 
różnego rodzaju działań promocyjnych, w Katalonii ciągle istnieje 
kompleks niższości języka narodowego w stosunku do języka pań
stwowego.

29 E. Porębowicz, op. cit., s. 57.
30 „Ojcem” języka katalońskiego jest Pompeu Fabra (1868-1948), autor dzieła 

Gramática de la lengua catalana (1912) i innych prac o przełomowym znacze
niu z zakresu gramatyki normatywnej języka katalońskiego.

31 Przez normalizację rozumie się politykę językową, której celem jest zapew
nienie językowi katalońskiemu powszechnego zasięgu społecznego na tery
torium katalońskich regionów autonomicznych. Specjalnie powołane do tego 
celu instytucje, takie jak Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu czy 
Centre de Terminologia TERMCAT aktualizują język stosownie do potrzeb i au
torytatywnie rozstrzygają wątpliwości co do terminologii. Wszechstronną syste
matyzację terminologicznąjęzyk kataloński zawdzięcza również wielotomowej 
Wielkiej Encyklopedii (Gran Enciclopedia Catalana, Barcelona 1969-1980).

Pisarze decydujący się dziś na pisanie po katalońsku mówią o opo
rze, jaki stawia używane przez nich narzędzie. Współczesny kata
loński znalazł się bowiem pomiędzy prawdziwą Scyllą a Charybdą. 
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Z jednej strony, głęboko zakorzeniony w świadomości język hiszpań
ski „podpowiada” składnię i słownictwo, prowadząc do powstawania 
form hybrydalnych; z drugiej, językowy puryzm i arbitralność spe
cjalistów z Institut d’Estudis Catalans (Katalońska Akademia Nauk), 
narzucających swoje kryteria, czyni z języka twór sztuczny, odległy 
od życiowej praktyki. Jeden z pisarzy, Antoni Puigverd32 stwierdził, 
że kataloński jest językiem „bez cienia”, że jego niepełna obecność 
w życiu społecznym nie pozwala na ironię, parodię stylów, aluzyjność 
czy gry językowe. Język z konieczności staje się sterylny i przezro
czysty, a jedynym stylem powszechnie zrozumiałym pozostaje styl 
publicystyczny. Inni znów (Quim Monzó33 i Vicenç Pagès34) narze
kają na starzenie się języka, który szybko traci swoją jędmość; mó
wią o zwrotach kolokwialnych, których chcieliby używać w swoich 
książkach, a nie mogą, bo ryzykują, że zanim ich utwory dotrą do 
czytelników, ich język przestanie być dla nich zrozumiały.

32 A. Puigverd, Una lengua sin sombra, „El Pais”(dod. Cataluña) 1997,21 V, s. 2.
33 Q. Monzó, Si empezara ahora a escribir no sé si elegiría el catalán (czyli: 

Gdybym teraz zaczął pisać, nie wiem, czy wybrałbym kataloński), „El País” 
1998,28 II.

34 Wypowiedź przytoczona w artykule: P. Vidal, Lo que nos une es la desunión, 
„El País” (dod. Cataluña) 1997, 14 VII, s. 7.

35 Przedstawicielami tego pokolenia są tacy pisarze, jak Jordi Teixidor, Robert Sa
ladrigas, Josep M. Benet i Jomet, Marta Pessarrodona, Terenci Moix, Narcís 
Comadira, Francesc Parcerisas, Pere Gimferrer, Jaume Fuster, Montserrat Roig, 
Jordi Coca, María Antonia Oliver i inni. Por. O. P i de Cabanyes, G.-J. Gra- 
e 11 s, ¿a generado literaria deis 70, Barcelona 1971, s. 16-17.

36 N.Comadira, Escribir en español en Cataluña no es natural, „El País” 1997,4 XI.

Wybór katalońskiego często podyktowany jest patriotyzmem. Na 
przykład obfitujące w talenty pokolenie35 debiutujące na początku lat 
siedemdziesiątych XX wieku otwarcie deklarowało swój późny auto- 
dydaktyzm w dziedzinie języka i literatury katalońskiej. Pisarze wy
chowani przez hiszpańską szkołę świadomie wybrali język kataloński. 
Pomimo tego, że lepiej znali kastylijski, w którym to języku publikowali 
swoje pierwsze utwory, wybrali kataloński, ponieważ jest on naturalnym 
językiem ich ojczystej krainy36. W latach siedemdziesiątych taki wybór 
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oznaczał przejście do opozycji antyfrankistowskiej. Pisarze znaleźli 
się w awangardzie walczących o prawa mniejszości narodowej.

Patriotyzm czy nacjonalizm?

W demokratycznej od trzydziestu lat Hiszpanii regionów autono
micznych język kataloński zdobył prawo obecności w życiu społecz
nym, które mu gwarantuje Konstytucja z 1978 roku. Według Kon
stytucji język kastylijski jest oficjalnym językiem państwowym, co 
oznacza, że wszyscy Hiszpanie mają obowiązek go znać i mają prawo 
go używać, natomiast pozostałe języki Hiszpanii mają status języków 
oficjalnych w swoich regionach autonomicznych, a zakres ich użycia 
określają odnośne Statuty. Ponadto Artykuł 3. Konstytucji głosi, że 
bogactwo języków uznawane jest w Hiszpanii za dobro narodowe 
i jako takie podlega specjalnej ochronie oraz powinno być traktowane 
z należnym szacunkiem.

Teraz troska o prawa języka katalońskiego przybrała formę walki 
o jego dominację we wszystkich sektorach życia publicznego, a w eks
tremalnych sformułowaniach staje się nawet dążeniem do wyelimino
wania języka hiszpańskiego. Jak zauważa Camps,

Nie leży im [nacjonalistom katalońskim] na sercu los katalońskiej mniej
szości narodowej w Hiszpanii, ani tym bardziej problem zachowania ję
zyka katalońskiego na hiszpańskim terytorium; ich interesuje wyłącznie 
dominacja języka katalońskiego w Katalonii37.

37 Por. V. Camps, Las políticas lingüísticas no son liberales, „El País” (dod. 
Cataluña) 1998, 17 I, s. 6.

Zdaniem Jacksona przekonania o wartości języka ojczystego nie 
da się narzucić odgórnie:

Żadne, absolutnie żadne prawo nie może stworzyć ani nawet wypromować 

dobrej literatury. Tylko utalentowane jednostki, przekonane o wyjątkowo
ści języka ojczystego, mogą w nim pisać dzieła, które zapewnią mu ży
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wotność, dostrzegalną również poza obszarem występowania tego języka 
(Podkreślenie moje - AS)38.

38 Por. G. Jackson, Sobre el uso de lenguas, „El Pais” (dod. Cataluńa) 1997, 
16 V, s. 2.

39 Por. A. Puigverd, Escritores antę el nudo gordiano, „Lateral” 1998, nr 39, s. 12.
80 Słownik języka polskiego, t. II, Warszawa 1979, s. 243.

Pisarz-Katalończyk, który wybiera język hiszpański, z patriotycz
nego punktu widzenia wybiera inną ojczyznę. Bardzo łatwo popaść 
w drugą skrajność, czyli uzależnienie od polityków, ideologów nacjo
nalizmu, lub przeciwnie, antykatalonizmu. Puigverd uważa, że:

Kiedy pisarz w obronie swojego języka odwołuje się do argumentów 
partyjnych, opuszcza swoją własną drogę, by przyłączyć się do sekcji kata- 
lońskiej lub hiszpańskiej w wielkim światowym chórze malkontentów3’.

Na preferencje językowe pisarzy dwujęzycznych można spojrzeć 
nie tylko od strony obiektywnych przyczyn, takich jak kompetencja 
językowa, ale też od strony przyświecającego im celu, którym jest 
w tym wypadku pomnażanie dorobku katalońskiej literatury narodo
wej. Dochodzi do konfrontacji dwujęzyczności z pojęciem języka oj
czystego (macierzystego w tym wypadku), które odsyła do repertuaru 
pojęć narodowych i patriotycznych, a to może pociągać za sobą mniej 
lub bardziej fanatyczny nacjonalizm. Trzeba jednak w tym miejscu za
strzec, że co innego pod pojęciem nacjonalizmu rozumieją Polacy, 
a co innego Hiszpanie.

Według Słownika języka polskiego nacjonalizm to: „postawa 
społeczno-polityczna i ideologia postulujące nadrzędność interesów 
własnego narodu, wyrażające się w egoizmie narodowym, w dyskry
minowaniu innych narodów, nietolerancji i wrogości w stosunku do 
nich (przeciwieństwo internacjonalizmu)”40. Według słownika hi
szpańskiego nacjonalizm to: (1) przywiązanie przedstawicieli jakie
goś narodu do wszystkiego, co się z nim wiąże; (2) doktryna, która 
eksponuje w każdej dziedzinie wartości narodowe lub to, co głoszą- 
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ce ją partie za takie uważają i (3) dążenie jakiegoś narodu lub rasy 
do uzyskania własnego państwa41. Jak widać, w języku hiszpańskim 
(i katalońskim) nacjonalizm nie musi być obciążony negatywną kono
tacją. Katalończycy nie chcą używać słowa „patriotyzm” (patriotis
me), ponieważ przywłaszczyła je sobie jeszcze w okresie frankizmu 
hiszpańska propaganda, kładąc nacisk na jedność terminu „ojczyzna”, 
wykluczającą jego użycie w liczbie mnogiej. Dlatego „ojczyzna” nie 
kojarzy się z żadnym z narodów wielojęzycznej i wielonarodowej 
(ale nie federacyjnej!) Hiszpanii ani z poszczególnymi regionami, lecz 
odnosi się do całego państwa. Z tego właśnie powodu Katalończycy 
odróżniają hiszpańskie obywatelstwo od katalońskiej narodowości, co 
sprawia, że „nacjonalizm” jest w Katalonii synonimem „katalonizmu”, 
czyli lokalnego (katalońskiego) patriotyzmu, we wszystich trzech wy
mienionych wyżej możliwych interpretacjach tego terminu, od etnicz
nych poczynając, a na separatystycznych kończąc. Te ostatnie miał 
na myśli w cytowanym wyżej tekście Porębowicz, gdy w 1888 roku 
ostrzegał, że „separatyści, przyniósłszy literaturze podkład polityczny, 
osadzili ją na rodzajnym i nigdy nie wyczerpanym gruncie”42.

41 Por. Diccionario de la Real Academia Española, CD.
42 E. Porębowicz, op. cit., s. 57.
43 Por. M. Porta Perales, Diez razones, „Lateral” 1997, nr 29, s. 28.

Porta Perales przełamuje więc pewne tabu, używając negatywnie 
obciążonego określenia, kiedy mówi o ponadnarodowym „patrioty
zmie konstytucjonalnym”. Wspomniany pisarz jest autorem książki 
Pożegnanie nacjonalizmu. Katalonizm w erze postnacjonalistycznej 
(Adéu al nacionalisme. El catalanisme en Vera postnacional, 1997), 
w której wymienia szereg przyczyn sprawiających, że w obecnej sytua
cji ani nacjonalizm kataloński, ani żaden inny nie ma dłużej sensu:

...w wielonarodowej Hiszpanii, która została stworzona z udziałem 
wszystkich, w której wszystkie strony mają ustawowo zagwarantowane 
prawa, dzięki terytorialnemu podziałowi władzy. W takiej to Hiszpanii, 
dalekiej od doskonałości, ale i tak najlepszej z dotychczasowych, jedy
nym uczciwym patriotyzmem jest przestrzeganie Konstytucji43.
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Część osób w Katalonii twierdzi, że mieć dwa języki ojczyste 
(macierzyste) to tak, jakby mieć dwóch ojców lub dwie matki. Przed
stawiciele tej grupy uważają się za poliglotów i - niezależnie od mo
mentu i sposobu przyswojenia - uznają za obcy każdy kolejny język, 
jakim władają, poza jednym, katalońskim, który patriotyzm nakazuje 
im uznać za ojczysty, choć mógł zostać nabyty w dalszej kolejności. 
Wprowadzenie kryterium patriotycznego w rozumieniu tych osób 
wyklucza dwujęzyczność, która stała się pojęciem politycznie nie
poprawnym, w odróżnieniu od obojętnej politycznie wielojęzyczno
ści. Trzeba też pamiętać, że Barcelona jest wielką, kosmopolityczną 
metropolią, w której znakomicie odnajdują się twórcy wielojęzyczni. 
Włączając się w nurt miejscowej kultury, nie przestają być poliglota
mi, jak Czeszka Monika Zgustova, która swoją najnowszą powieść, 
Cicha kobieta {La dona silenciosa, 2005) opublikowała równocześ
nie w trzech autorskich wersjach językowych - po czesku, katalońsku 
i hiszpańsku44.

44 C. Arenas, S. Śkrabec, La literatura catalana i la traducció en un món glo- 
balitzat / Calalan Literaturę and Translation in a Globalized Wórld, Barcelona 
2006, s. 29.

45 A. Puigverd,op. cit.
46 Określenie zapożyczone z autobiografii nowozelandzkiej pisarki, Janet Fra- 

me. Por. J. Frame, Wysłannik z lustrzanego miasta, tłum. P. Laskowicz, 
Poznań 1999, s. 180.

Między literaturą hiszpańską a literaturą powszechą

Niektórzy pisarze-Katalończycy twierdzą, że w swojej twórczości 
nie mają ojczyzny, że ojczyzną pisarza jest słowo45. Nawet jeśli uzna
libyśmy, że „każdy pisarz (...) jest w gruncie rzeczy wygnańcem”46, 
to jednak słowo - ojczyzna pisarza - zawsze jest przypisane do kon
kretnego języka. Słusznie czy niesłusznie, romantyzm nauczył nas 
utożsamiać język z takimi pojęciami jak naród, jego wartości ducho
we i poczucie tożsamości. Teraz Jordi Llovet sugeruje, że ten pogląd 
nie jest dogmatem i że można go zakwestionować:
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Teoria romantyczna, w myśl której poprzez język wyraża się geniusz 
i indywidualność każdego narodu, to tylko jedna z wielu teorii, być może 
najbardziej błędna ze wszystkich47.

47 Por. J. Llovet, Lenguaje, humanidad y patria, „El Pais” (dod. Cataluna) 
1997, 15 X, s. 2.

48 Q. M o n z ó, op. cit.
49 J. Melia, La nostra cultura pot morir envoltada d’exit peró sense public [wy

wiad], „El Pais / Quadern" 1998, 22 I, s. 1-3.

Ci pisarze, którzy decydują się na wybór języka hiszpańskiego, nie 
mówią o patriotyzmie, lecz o wartościach uniwersalnych i nie chcą sta
wiać swojego wyboru w kategorii „albo-albo”. Utożsamiają się z hi
szpańską kulturą, ale nie uznają jej za sprzeczną z tradycją katalońską. 
Inną sprawą, czysto warsztatową, jest dla nich przewaga szacownej 
literatury hiszpańskojęzycznej nad młodą literaturą katalońską, która 
zadecydowała o wyborze języka hiszpańskiego jako bardziej efektyw
nego narzędzia. Cytowany wcześniej autor dwu bliźniaczych powieści, 
Lluís M. Todó, w swoim artykule twierdzi nawet, że hiszpańskie wzor
ce okazały się dla niego przydatne w redagowaniu wersji katalońskiej. 
Czy jednak to, co tworzą Katalończycy piszący po hiszpańsku, można 
uznać za literaturę katalońską? Jeżeli przyjmiemy takie rozszerzenie 
terminu, wówczas zabrakłoby kryterium, pozwalającego na odróżnie
nie tekstów pisanych w dwu różnych językach.

Wracając do literatury katalońskojęzycznej, nasuwa się kolejne 
pytanie: czy można ją uznać za literaturę hiszpańską? Czy Hiszpanię 
można sobie wyobrazić bez Katalonii? Quim Monzó stwierdził, że 
pisanie po hiszpańsku w Katalonii przypomina noszenie drzewa do 
lasu48; lepiej zanieść Hiszpanii coś, czego nie ma ona w nadmiarze. 
Pomnażając kataloński dorobek intelektualny, pisarze tworzą jedno
cześnie pluralistyczną kulturę Hiszpanii. Josep Meliä49, pisarz i poli
tyk z Majorki, mówi wręcz o hiszpańskim ekosystemie narodowym, 
w którego interesie leży obrona całego dziedzictwa kulturowego, we 
wszystkich istniejących w Hiszpanii językach, składających się na jej 
pluralistyczny charakter. Służą temu na pewno takie inicjatywy jak 
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antologia Tysiąc lat poezji hiszpańskiej {Mil años de poesía española, 
1996), obejmująca poezję w czterech językach: hiszpańskim, baskij
skim, galicyjskim i katalońskim. Ta ostatnia jest tam dość dobrze 
reprezentowana50. Gorzej to wygląda w serii Letras Hispánicas wy
dawnictwa Cátedra, gdzie wśród czterystu tytułów Znajdziemy tylko 
czterech autorów katalońskich51, czy w słowniku literatury hiszpań
skiej i latynoamerykańskiej52, gdzie nie znaleźli się pisarze kataloń- 
skojęzyczni (np. nie figuruje tam Salvador Espriu), ale przynajmniej 
informuje się o twórczości w języku katalońskim pisarzy dwujęzycz
nych, takich jak Cirlot, d’Ors czy Maragall. Jeśli chodzi o inicjatywy 
instytucjonalne, równouprawnieniu języków mają służyć państwowe 
nagrody literackie przyznawane przedstawicielom wszystkich litera
tur powstających w Hiszpanii, także mniejszościowych53.

50 Wymieniam w kolejności chronologicznej: Ramon Llull, Jordi de Sant Jordi, 
Ausiás March, Francesc Vicent Garcia (Rector de Vallfogona), Bonaventura 
Carles Arribau, Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Josep Camer, Carles Riba, 
J. V. Foix, Joan Salvat-Papasseit, Josep Maria de Sagarra, Salvador Espriu, Juan 
Eduardo Cirlot, Gabriel Ferrater. Wszystkie teksty przedstawione są w oryginale 
i w przekładzie na hiszpański. Redaktorem antologii jest Francisco Rico.

51 Juan Eduardo Cirlot (nr serii 142), Pere Gimferrer (nr 383) i Llorenę Villalonga 
(nr 236), jako pisarze hiszpańskojęzyczni, oraz Salvador Espriu (nr 56) w wyda
niu dwujęzycznym.

52 R. Gullón, Diccionario de literatura española e hispanoamericana, Madrid 1993.
53 Kilka przykładów: w roku 1989 Pere Gimferrer został nagrodzony za twórczość 

poetycką; Carme Riera w 1994 roku za powieść Dins el darrer blau i Sergi Bel- 
bel w roku 1996 za dramat Morir.

54 R.Saladrigas, Los prejucios frenan las traducciones del catalán al castellano, 
„El País” 1997,30 IV, s. 36.

Jeszcze do niedawna sami Katalończycy skarżyli się, że ich li
teratura nie jest doceniana, że za mało się tłumaczy54 i za mało się 
o niej mówi i piszę. O zainteresowaniu literaturą katalońską w hi
szpańskich środowiskach intelektualnych świadczyły takie spo
radyczne inicjatywy jak monograficzny numer pisma „Urogallo” 
z 1994 roku, w którym Francisco J. Satuć dokonał przeglądu aktu
alnej literatury katalońskiej dostępnej w hiszpańskich przekładach 
w obszernym (16 stron) artykule, kierując się zasadą: „Kiedy mówi
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my o katalońskim i hiszpańskim, mówimy o dwu różnych językach 
i kulturach, które jednak nie wykluczają się nawzajem”55.

55 Por. F. J. Satue, Autores catalanes. Historia de una tension, Donde se abordan 
evidencias deleznables de obligada mención, „Urogallo” 1994, nr 95, s. 31.

56 C. Arenas, S. Śkrabec, op. cit., s. 13 i 53.
57 Np. C. Riera, La meitat de l anima, Proa, Barcelona 2004 (wersja kataloń

ska) i eadem, La mitad del alma, tłum. C. Riera, Alfaguara, Madrid 2004 
(w. hiszpańska).

58 Np. Q. Monzó, El millor dels mons, Quadems Crema, Barcelona 2001 
(w. katalońska) i idem, El mejor de los mundos, tłum. Q. Monzó, Anagra- 
ma, Barcelona 2002 (w. hiszpańska).

59 Np. M. Barbal, Bella edat, Edicions 62, Barcelona 2003 (w. katalońska) 
i eadem, Bella edad, tłum. A. Manrique, Editorial Diagonal-Grup 62, Bar
celona 2003 (w. hiszpańska).

W ostatnich latach natomiast pojawiło się zupełnie nowe zjawisko, 
które można zinterpretować jako strategię autopromocji, aczkolwiek nie 
jest całkiem oczywiste, do kogo miałaby być adresowana. W raporcie 
Literatura katalońska i przekład w zglobalizowanym świecie (La litera
tura catalana i la traducció en un món globalitzat / Catalan Literaturę 
and Translation in a Globalized World, 2006) Carme Arenas i Simona 
Śkrabec podają, że w latach 1998-2004 przekłady literatury katalońskiej 
na język hiszpański stanowiły aż 91% wszystkich przekładów tej lite
ratury na inne języki56! Co więcej, niektóre z tych przekładów ukazują 
się w tym samym czasie57 co oryginał, a nawet w tym samym mieście58 
(najczęściej w Barcelonie, która jest jednym z największych w Hiszpanii 
potentatów edytorskich) czy wręcz w tym samym wydawnictwie59.

Istnieją trzy możliwe wykładnie tego zjawiska. Po pierwsze, nie 
jest wykluczone, że sami Katalończycy wolą czytać własną literaturę 
po hiszpańsku, wykorzystując w ten właśnie sposób swoją dwuję- 
zyczność. Po drugie, język kastylijski ma większy zasięg światowy 
niż kataloński, dlatego przekłady hiszpańskie miałyby ułatwić lite
raturze katalońskiej szybsze dotarcie do czytelników zagranicznych. 
Ta wydawałoby się najbardziej logiczna interpretacja nie broni się 
jednak w świetle faktów - ani przekłady hiszpańskie, ani angielskie 
nie pociągają za sobą automatycznie zainteresowania zagranicznych 
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wydawców, i odwrotnie - wiele tytułów przetłumaczonych na ponad 
dwadzieścia różnych języków nie było tłumaczonych wcześniej na 
hiszpański60. Trzeba więc sformułować jeszcze jedną, trzecią hipote
zę (jeśli odrzucimy pierwszą, makiaweliczną interpretację) - że przy 
całym swoim lokalnym patriotyzmie Katalończycy chcą być również 
pisarzami hiszpańskimi. Za taką interpretacją przemawia jeszcze je
den fakt: 77% przekładów to książki autorów żyjących61 62, którzy sami 
decydują o swojej karierze.

60 Przykładem może być powieść Jaume Cabré Cień eunucha (L'ombra de 
1'eunuc, 1996), która nie została przetłumaczona na język hiszpański, 
a istnieją jej przekłady na francuski, węgierski, rumuński i słoweński. Por. 
C. Arenas, S. Śkrabec, op. cit., s. 15.

61 Por. ibidem, s. 14.
62 Z okazji czterechsetlecia publikacji Don Kichota ukazało się kilka wznowień 

katalońskich przekładów tej powieści, którą tłumaczyli: Antoni Bulbena, Jo- 
sep Palomero, Ildefons Rullans, Josep Maria Casasayas. Por. J. Capdevila, 
„El Quixot” sencer i a trossos, „Avui” 2005, 13 IV oraz A. Mercader, „El 
Quixot", la novel-la mes traduïda al calalú, „Avui” 2005, 9 IV.

63 C. Ruiz Zafón, L’ombra del vent (2001), tłum. J. Pelfort, Planeta, Barce
lona 2002.

M E. Mendoza, La ciutat dels prodigis (1986), tłum. X. Lloverás, Edicions 
62, Barcelona 2000.

Obserwuje się też proces odwrotny, wynikający z ogólnej strate
gii dbałości o prestiż języka katalońskiego, która wymaga, by wzbo
gacać dorobek tego języka ważnymi utworami literatury światowej, 
a jedną z konsekwencji tego założenia jest tłumaczenie na kataloński 
utworów hiszpańskich, mimo że dla dwujęzycznych czytelników są 
one dostępne i zrozumiałe w oryginale. Na kataloński tłumaczeni byli 
hiszpańscy klasycy, np. kilkakrotnie Don KichoP Cervantesa, proza 
wielkich Latynosów - Garcii Marqueza, Vargasa Llosy czy Borgesa 
- ale również tłumaczone są aktualne bestsellery, jak Cień wiatru63 
Ruiza Zafona - powieść przygodowa z Barceloną w tle - czy utwo
ry, o których „katalońskości” świadczy sam temat, jak wspomniana 
na początku największa epopeja Barcelony, Miasto cudów64 Mendo- 
zy. Ta strategia najwyraźniej sprawdziła się na rynku czytelniczym, 
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skoro ilość przekładów z hiszpańskiego na kataloński stale rośnie. 
Skoro w ciągu czterech lat podwoiła się, osiągając w roku 2004 liczbę 
854 tytułów65, kryterium doboru (kanon klasyków i piewców Katalo
nii) musiało zostać poszerzone tak, że zmieścili się w nim popularni 
pisarze współcześni, których po prostu część Katalończyków woli 
czytać w swoim własnym języku, a nie w oryginale.

65 W roku 2000 było 413 przekładów; w roku 2004 - aż 854. Por. C. Arenas, 
S. Śkrabec, op. cit., s. 31-32.

66 J. J. Amate [et al.], Curso de Literatura española. Orientación universitaria, 
Madrid 1985.

67 W dyskusji podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Przekładowej (Kraków 
1998), na której zaprezentowana została pierwsza wersja obecnego tekstu, 
profesor Florian Śmieja wspomniał o Kanadzie, gdzie problem pluralizmu 
kulturowego rozwiązano za pomocą pojęcia „literatur etnicznych”. Pozwala 
ono uznać za pisarza kanadyjskiego również takiego twórcę, który mieszka
jąc w Kanadzie, publikuje wyłącznie po polsku.

Terminologiczna sofistyka

Wracając do pytania postawionego w tytule, można się teraz zasta
nowić, czy przymiotnik „kataloński” znaczy to samo, kiedy odniesie 
się go do konkretnego człowieka, pisarza, i wtedy, kiedy mówi się 
o literaturze. Niestety, nie ma on szerszego i węższego znaczenia, 
jak „hiszpański”, który w znaczeniu szerszym może odnosić się do 
państwa, z całym jego kulturowym i politycznym dobrodziejstwem, 
a w znaczeniu węższym wyraźnie ogranicza się do jednego z języków 
romańskich, do „kastylijskiego”. W szerszym sensie można więc mó
wić o „hiszpańskich literaturach niekastylijskich”. Tak zatytułowany 
został jeden z rozdziałów w podręczniku dla hiszpańskich maturzystów, 
wprowadzający podstawowe informacje o trzech literaturach mniej
szościowych66. „Kataloński” nie pozwala na taką grę znaczeń, stąd za
miast używać karkołomnego określenia „pisarze-Katalończycy piszący 
po hiszpańsku”, lepiej chyba mówić w liczbie mnogiej o literaturach 
(w) dwujęzycznej Katalonii. Postulowanie takiej kategorii, choć
by jej zakres ograniczył się tylko do socjologii literatury67, wydaje się 
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uzasadnione zarówno istnieniem wspólnego dla tych literatur podłoża 
- tematów, tradycji, inspiracji - jak i konkretnymi przypadkami pisarzy 
tworzących w obu językach.

Czy język jest tylko narzędziem? Byłoby tak, gdyby literatura po
sługiwała się wyłącznie czystą ideą, przekładalną na dowolne języki. 
Literatura, uniwersalny dorobek ludzkości, powstaje zawsze w jakimś 
konkretnym, zdeterminowanym kulturowo, narodowo i politycznie 
języku. Jak przebiega granica między uniwersalnością i determina
cją kulturową? Llovet w cytowanym wyżej artykule stwierdził, że już 
przez samo myślenie i mowę wchodzimy na teren powszechnego dzie
dzictwa ludzkości61. Parafrazując wypowiedź jednego z cytowanych 
tu autorów, możemy powiedzieć, że pisarz może nie mieć ojczyzny, 
ale mają słowo, którym pisarz się posługuje. Na tym tle dochodzi do 
sprzeczności interesów jednostki i zbiorowości - zbiorowości czytelni
ków, ale również zbiorowości pisarzy, promowanych w Katalonii nie 
ze względu na jakość ich twórczości, lecz z powodu wybrania przez 
nich języka katalońskiego. Bru de Sala polemizuje z twierdzeniem, że 
tak pomyślana promocja może rzeczywiście dobrze służyć literaturze68 69. 
Gwoli sprawiedliwości trzeba w tym miejscu wspomnieć o instytucjo
nalnym docenianiu przez autonomiczne władze katalońskie niektórych 
pisarzy hiszpańskojęzycznych, jak Manuel Vázquez Montalbán, któ
ry otrzymał nagrodę miasta Barcelony i krzyż świętego Jerzego70 oraz 
był członkiem komisji decydującej o zasadach finansowania literatury 
katalońskiej, powołanej przez Generalität w 1997 roku. W komisji tej 
znaleźli się również pisarz José Agustín Goytisolo i krytyk José Maria 
Castellet, reprezentujący literaturę kastylijską71.

68 J. Llovet, op. cit.
69 Por. X. Bru de Sala, De l’escuderia al ramal, „El País / Quadem” 1998, 

5 II, s. 6.
70 Q. Aranda, QuépensaManuel VázquezMontalbán, Barcelona 1995, s. 84 i 86.
71 Por. J. Capdevila, Roma Cuyas explica els ajutsprevistos de Cultura al món 

del llibre i de l'edició, „Avui” 1997, 23 VI, s. 38-39.

Po raz kolejny harmonijne współistnienie obu literatur wystawione 
zostało na próbę, gdy Katalonię zaproszono do Frankfurtu jako gościa 
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honorowego Międzynarodowych Targów Książki 2007. Pod hasłem 
„Kultura katalońska - odrębna i uniwersalna” (Cultura catalana singu
lar i universal)12 weźmie udział w tej imprezie ponad dwustu twórców, 
reprezentujących literaturę pisaną po katalońsku, promowanych przez 
Instytut Ramona Llulla oraz Instytut Literatury Katalońskiej (Institució 
de les Lletres Catalanes). Właściwa promocja Katalonii będzie się 
odbywała jednak przede wszystkim na imprezach towarzyszących, 
takich jak występy artystów, wieczory autorskie czy zaplanowane 
w tym czasie wystawy. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że Targi są prze
de wszystkim imprezą dla wydawców, to staje się oczywiste, że wy
dawnictwa katalońskie będą się starały na nich wypromować (czyli 
sprzedać prawa autorskie) tych autorów, których wydają, a ze staty
styk wynika, że wydają przede wszystkim pisarzy hiszpańskojęzycz- 
nych - katalońskie tytuły stanowią zaledwie 30% oferty katalońskich 
wydawnictw72 73.

72 Por. www.frankfurt2007.cat.
73 C. Arenas, S. Skrabec, op. cit., s. 28. Interpretując tę szokującą informa

cję, musimy zastrzec, że nie odnosi się ona wyłącznie do literatury, lecz do 
wszystkich publikacji.

Prawa piszącego, czyli jednostki, oraz prawa języka, czyli zbioro
wości będą ze sobą sprzeczne tak długo, jak długo nie pogodzimy się 
z faktem istnienia dwu wzajemnie od siebie zależnych literatur w dwu
języcznej ojczyźnie dwujęzycznych pisarzy. Odseparowanie od siebie 
osób i miejsc, o których tu była mowa, jest równie trudne jak oddzie
lenie bliźniąt syjamskich. Natomiast pojedyncze utwory nie wymagają 
takiej sofistyki - albo zostały napisane po hiszpańsku, albo po kataloń
sku. Tertium non datur.

La literatura en el ambiente bilingüe

La relación entre el original y la traducción en la literatura de Cataluña 
puede ser interpretada como problema de la idiosincrasia de los es
critores que viven en el territorio donde aparecen dos lenguas en 
contacto. Se plantea entonces una cuestión teórica, si los escritores 

http://www.frankfurt2007.cat
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bilingües, que se consideran a sí mismos catalanes, crean literatu
ra catalana (si escriben en catalán) o española (si escriben en castella
no). Se analizan las causas de la elección de una u otra lengua (com
petencia lingüística, patriotismo, motivos económicos, pertenencia 
a una área cultural determinada) y las consecuencias de esta decisión 
(personales, culturales y políticas). Se propone introducir para el fe
nómeno de bilingüismo literario el concepto de literaturas mutuamente 
dependientes en un territorio bilingüe.
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Chopina i George Sand na Majorkę: dokumenty i pamiątki z kolekcji 
Anne-Marie Boutroux de Ferra, znajdujące się w celi nr 2 klaszto
ru Kartuzów w Valdemosie, uzupełnione obiektami pochodzącymi ze 
zbiorów Muzeum Towarzystwa im. Fryderyka Chopina i Biblioteki 
Narodowej w Warszawie [katalog wystawy], Towarzystwo im. Fry
deryka Chopina, Warszawa 1990.

AGUILERA CERNI Vicente, Nowa sztuka hiszpańska {Panora
ma del nuevo arte español, 1966), tłum. K. Sabik, Wydawnictwa 
Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1970.
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Anonima Diariusz peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej, portugalskiej 
(1595), Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1925, s. 72-74. Wydał 
J. Czubek.

ASZYK Urszula, Współczesny teatr hiszpański w walce o... teatr, 
PIW, Warszawa 1988.

Eadem, Entre la crisis y la vanguardia. Estudios sobre el teatro 
español del siglo XX, Universidad de Varsovia, Warszawa 1995.

BIAŁY Leszek, Dzieje Inkwizycji hiszpańskiej, Książka i Wiedza, 
Warszawa 1989.

CHARKIEWICZ Juwenalis, Dyjariusz podróży hiszpańskiej 
z Wilna do miasta Walencyji na kapitułę jeneralną Zakonu Mniej
szych Braci św. Franciszka, to jest Bernardynów, odprawionej w roku 
1768, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

GREGORI i GOMIS Alfons, Poesía comprometida: ¿Un com
promiso para la actualidad?, „Studia Románica Posnaniensa”, nr 31, 
red. I. Filipowska, J. Sypnicki, Wydawnictwo Naukowe UAM, 
Poznań 2004, s. 49-57.

HIRSCHBERG Aleksander, Hiszpania. Wspomnienia z podróży 
(1896), wstęp i opracowanie C. Taracha, Mado, Toruń 2003.

Hiszpania malowniczo-historyczna. Zapirenejskie wędrówki Po
laków w latach 1838-1930, red. P. Sawicki, Wydawnictwo Uniwer
sytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.

KIENIEWICZ Jan, Hiszpania w zwierciadle polskim, Novus Or
bis, Gdańsk 2001.

KOSSAK Ewa K. W stronę Misi z Godebskich, Czytelnik, War
szawa 1978.
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KULAK Ewa Krystyna, Owoce hesperyjskich ogrodów. Obraz 
literatur Półwyspu Iberyjskiego w polskich wydawnictwach infor
macyjnych i popularnonaukowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2002.

Leksykon pisarzy świata, red. W. Sadkowski, Fundacja „Litera
tura światowa”, Warszawa 1997.

MAKOWIECKA Gabriela, Po drogach polsko-hiszpańskich, Wy
dawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1984.

Eadem, Wracając do lat hiszpańskich, Wydawnictwo WarSawa, 
Warszawa 1992.

PELCZAR Józef, Wspomnienia z pielgrzymki do Komposteli, druk 
Wł. L. Anczyca i Spółki, Kraków 1890.

PORĘBOWICZ Edward, Antologia prowansalska. Wybór poezji 
trubadurów i felibrów XI-XIX wieku, Teodor Paprocki i S-ka, War
szawa 1887.

ROMANOWICZOWA Zofia, Brewiarz miłości. Antologia liryki 
staroprowansalskiej, Ossolineum, Wrocław 1963, BN II, 137.

RYSZKA Franciszek, W kręgu zbiorowych złudzeń. Z dziejów hi
szpańskiego anarchizmu 1868-1939, t. I-II, Ośrodek Badań Społecz
nych, Warszawa 1991.

RYŚ Grzegorz, Inkwizycja, Znak, Kraków 1998.

Idem, Wojna domowa 1936-1939 w hiszpańskiej prozie litera
ckiej, PWN, Warszawa 1985.
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SAWICKI Piotr, Polacy a Hiszpanie. Ludzie, podróże, opinie / 
Los polacos y los españoles. Hombres, viajes, ideas, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.

TRRIPLIN Teodor, Wspomnienia z podróży po Danii, Norwe
gii, Anglii, Portugalii, Hiszpanii i Państwie Marokańskim, t. IX, druk 
w drukami „Gazety Codziennej”, Warszawa 1853.

WAR-SK1 [WARSZAWSKI] Adolf, Felibrzy i felibryzm. Nowo
żytna literatura prowansalska, „Ateneum” 1897, IV, s. 227-246.

WITKOWSKI Stanisław, Z podróży do Hiszpanii i Portugalii. Hi
szpania dziś a przed laty dwudziestu, Nakładem Księgami Gubrynowi- 
cza i Syna, Lwów 1928. Druk w drukami „Czasu” w Krakowie.

Literatura katalońska po polsku

Utwory anonimowe

Bestiariusz (Bestiari), tłum. R. Sasor, Księgarnia Akademicka, 
Kraków [2006].

Desiderosus abo ścieżka do Miłości Bożej i do doskonałości ży
wota chrześcijańskiego (Spili de la vida religiosa, 1515), tłum. 
K. Wilkowski, Wyd. Andrzej Piotrkowczyk, Kraków 1589. W latach 
1589-1747 było pięć wydań tej książki: cztery w Krakowie (1747, 
1599, 1625, 1734), jedno we Lwowie (1589).

Listy rycerskie (Lletres de batalia), tłum. R. Sasor, „Studia Ibery- 
styczne”, nr 6, red. T. Eminowicz-Jaśkowska, A. Sawicka, Księ
garnia Akademicka, Kraków 2007, s. 245-259.

Pieśni prowanckie, gaskońskie, katalońskie, tłum. E. Porębo
wi cz, [w:] Pieśni ludowe celtyckie, germańskie, romańskie, red.
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E. Porębowicz, Księgarnia H. Altenberga, E. Wende i Spółka, 
Lwów-Warszawa 1909, s. 129-134.

Zawartość: Hrabia Garyn, Dama z Aragonu, Król marynarz, Paź 
w więzieniu, Pasterka.

Żeńcy (Els segadors), tłum. Z. Szleyen, [w:] Pieśni hiszpańskie, 
red. Z. Szleyen, Wydawnictwo Głównego Zarządu Politycznego 
WP, Warszawa 1947, s. 10. Drugie wydanie: Wydawnictwo Minister
stwa Obrony Narodowej, Warszawa 1952.

Utwory anonimowe. Krytyka

BOVER i FONT August, Tradizione e modernità all'inizio del 
cinquecento: lo „Spili de la vida religiosa” (1515), da Barcellona 
a Cracovia, [w:] „ Tradition et modernité ". Actes du Colloque du Cen
tenaire de la philologie romane à l'Université Jagellonne de Kraków 
(24-26 sept. 1992), red. U. Dąmbska-Prokop, A. Drzewicka, 
Universitas, Kraków 1993, s. 53-56.

Idem, „Desiderosus abo ścieżka do Miłości Bożej i do dosko
nałości żywota chrześcijańskiego". Polski przekład XVI-wiecznej 
anonimowej powieści katalońskiej „Spili de la vida religiosa ”, tłum. 
R. Sasor, „StudiaIberystyczne”,nr6,red. T. Eminowicz-Jaśkow
ska, A. Sawicka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, s. 171-182.

PORĘBOWICZ Edward, Poezja gminna ludów romańskich, [w:] 
Studia Literackie, red. M. Brahmer, Wydawnictwo M. Kot, Kra
ków 1951, s. 16-42.

SASOR Rozalya, W imię honoru, „Studia Iberystyczne”, nr 6, red. 
T. Eminowicz-Jaśkowska, A. Sawicka, Księgarnia Akademi
cka, Kraków 2007.

Słowa-klucze: katalońskie Listy rycerskie (Lletres de batalia).
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SAWICKA Anna, Średniowieczny Bestiariusz kataloński na nowo 
odczytany, [wstęp w:] Bestiariusz, Księgarnia Akademicka, Kraków 
[2006], s. 5-24.

Valenti Almirall (1841-1904). Krytyka

Egrot [PORĘBOWICZ Edward], Z Zachodu, „Prawda” 1887, 
nr 6, s. 65-66.

Słowa-klucze: V. Almirall, Lo Catalanisme, 1886.

Idem, Z Zachodu, „Prawda” 1887, nr 7, s. 77-78.
Słowa-klucze: V. Almirall, L'Espagne telle qu 'elle est, 1886.

ZABOKLICKA Bożena, Valenti Almirall i narodziny kataloni- 
zmupolitycznego, „Studia Iberystyczne”, nr 6, red. T. Eminowicz
-Jaśkowska, A. Sawicka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007,
s. 39-52.

Víctor Balaguer (1824-1901). Utwory

BALAGUER Víctor, Pielgrzymka mojej duszy (La canęó del ro- 
miatge de mon ánima, 1891), tłum, z hiszp. R. Szymońska, „Atene
um” 1898, V, t. II, z. 2, s. 201-209.

Víctor Balaguer. Krytyka

Anonim, Kronika paryzka literacka naukowa i artystyczna. Ruch 
literacki w Prowancyi i Katalonii, „Biblioteka Warszawska” 1883,
t. II, s. 284-286.

Słowa-klucze: Víctor Balaguer.
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AgustiBartra (1908-1982). Krytyka

SAWICKI Piotr, Wojna domowa 1936-1939 w hiszpańskiej prozie 
literackiej, PWN, Warszawa 1985, s. 572-573.

Słowa-klucze: A. Bartra, Crist de 200 000 braęos, 1968.

Miquel Bauęa (1940-2005). Utwory

BAUęA Miquel, Jeszcze raz... {Una vegada encara..., z tomu 
Una bella histdria, 1962), tłum. T. Chmielnik, B. Wróblewski, 
„Sztandar Ludu” 1979, nr 58 , s. 3.

Sergi Belbel (ur. 1963). Utwory

BELBEL Sergi, Po deszczu {Després de la plują, 1993), tłum, 
z hiszp. M. Mętrak-Gottesman, „Dialog” 1999, nr4, s. 25-62.

IdeiĘ, Łoże {Talem, 1990), tłum. A. Sawicka, Księgarnia Aka
demicka, Kraków 2001.

Idem, Krew {La sang, 1999), tłum, z hiszp. M. Mętrak-Gottes
man, Teatr Polski, Poznań 2002 (tekst niepublikowany).

Idem, Czułostki {Caricies, 1991), tłum, z franc, i niem. G. Kania, 
A. Schiller, Teatr Wybrzeże, Gdańsk 2003 (tekst niepublikowany).

Sergi Belbel. Krytyka5

5 Z powodu niekompletnej kwerendy w tej bibliografii nie zostały uwzględnio
ne recenzje wystawionych w Polsce spektakli - ani dramaturgów, ani kataloń- 
skich zespołów teatralnych.

SAWICKA Anna, Kameleon w kalejdoskopie, [wstęp w:] S. Bel
bel, Łoże, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001, s. 7-15.



270 Drogi i rozdroża kultury katalońskiej

Josep Maria Benet i Jornet (ur. 1940). Utwory

BENET i JORNET Josep Maria, Pożądanie (Desig, 1991), tłum, 
z hiszp. C. Marrodan Casas, „Dialog” 1999, nr 4, s. 82-113.

Xavier Benguerel (1905-1990). Utwory

BENGUEREL Xavier, Testament (El testament, 1955), tłum, z hi
szp. J. Karbowska, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1982.

Recenzje:
DOLECKI Zbigniew, Przejmujące studium uczuć, „Słowo Po

wszechne” 1983, nr 14, s. 4.

Xavier Benguerel. Krytyka

KOMORNICKA Elżbieta, Nowa powieść katalońska, „Literatura 
na Świecie” 1975, nr 7, s. 206-208.

Słowa-klucze: X. Benguerel, Gorra de piat, 1969; Els venęuts, 1967.

SAWICKI Piotr, Wojna domowa 1936-1939 w hiszpańskiej prozie 
literackiej, PWN, Warszawa 1985, s. 555-556.

Słowa-klucze: X. Benguerel, Icaria, Icaria..., 1974.

Blai Bonet (1926-1997). Utwory

BONET Blai, Morze (El mar, 1958), tłum. D. Tomaszewski, 
Rebis, Poznań 2003.

Joan Brossa (1919-1998). Utwory

BROSSA Joan, 62 wiersze [antologia], tłum. M. Kurek, Księgar
nia Akademicka, Kraków 2006.
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Recenzje:
Jadzia [STACHURSKA Agnieszka], Joan Brossa, „62 wiersze" 

[recenzja], „Independent. Poska Kultura Niezależna”, www.indepen- 
dent.pl, 14.08.2006.

MELANOWSKI Tobiasz, Joan Brossa... [recenzja], „Dziennik 
Polska Europa Świat” 2006, 1 VIII, s. 32.

WOLNY-HAMKAŁO Agnieszka, Wiersze mieszkalne z Katalo
nii, „Gazeta Wyborcza” 2006, 18 VII.

BROSSA Joan, Elegia dla Che (Elegia a Che), tłum. J. Z. Li- 
chański, „Poezja” 1973, nr 2, s. 106.

Idem, Sestyny (z tomu Viaje por la sextina, 1992) tłum. M. Ku
rek, „Literatura na Świecie” 1999, nr 12, s. 62-65, 90-93, 170-173, 
195-200.

Idem, Wiersze (z tomu Elsaltamarl, 1969), tłum. M. Kurek, „Li
teratura na Świecie” 2000, nr 7-8, s. 213-221.

Joan Brossa. Krytyka

ASZYK Urszula, Przedstawiamy Joana Brossę, „Dialog” 1982, 
nr 7, s. 160-162.

Eadem, Joan Brossa - twórca awangardy katalońskiej, „Teatr” 
1999, nr 4, s. 51-53.

Eadem, O twórczości Joana Brossy. Przyczynek do badań nad zja
wiskiem integracji sztuk, [w:] W kręgli awangardy, „Acta Universitatis 
Lodziensis”, nr 5, red. G. Gazda, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1995, 
s. 87-101.

COSTA Rene de, Zbieżności /rozbieżności: Brossa /Parra (Con
vergencias / Divergencias: Brossa /Parra, 1993), tłum. M. Kurek, 
„Literatura na Świecie” 2000, nr 7-8, s. 222-234.

http://www.indepen-dent.pl
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KUREK Marcin, Miglior fabbro, czyli ABC sestyny, „Literatura 
na Świecie” 1999, nr 12, s. 201-212.

Idem, Czy ses ty na rzeczywiście piszę się sama? O tłumaczeniach 
Joana Brossy, „Między Oryginałem a Przekładem”, XI, red. M. Fili- 
powicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzikowa, Księgarnia Aka
demicka, Kraków 2006, s. 121-132.

Idem, Joan Brossa. Skrócona instrukcja obsługi [wstęp w:] 
J. Brossa, 62 wiersze [antologia], Księgarnia Akademicka, Kraków
2006, s. 5-16.

Idem, „ Un nou vers demana feina”. Sonet w poetyckich poszuki
waniach Joana Brossy, „Studia Iberystyczne”, nr 6, red. T. Emino
wicz-Jaśkowska, A. Sawicka, Księgarnia Akademicka, Kraków
2007, s. 115-130.

Guillem de Cabestany (11627-1212). Utwory

CABESTANH Wilhelm z, Kancona. Ta słodka chuć, / którą 
mię Amor gnębi (La dous consire que ’m don ’ amors söven), tłum. 
E. Porębowicz, [w:] Wielka Literatura Powszechna, red. S. Lam, 
rozdz. Literatura staroprowancka, t. V, Trzaska-Evert-Michalski, 
Warszawa 1932, s. 760.

CABESTANH Guilhem de [CABESTAŃ Wilhelm], Ten słodki 
żal / którym mię miłość poi (Lo dous consire / Que ’m don ’ amors 
söven), tłum. E. Porębowicz, [w:] E. Porębowicz, Antologiapro- 
wansalska. Wybór poezji trubadurów i felibrów XI-XIX wieku, Teodor 
Paprocki i S-ka, Warszawa 1887, s. 57-60.

CABESTAIGN Guillem de, Żywot (Vida), W dniu, kiedy pierw
szy raz ciebie ujrzałem (Lo jorn qu ’ie ’us vi, dompna, primeirameń), 
tłum. Z. Romanowiczowa, [w:] Z. Romanowiczowa, Brewiarz 
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miłości. Antologia liryki staroprowansalskiej, Ossolineum, Wrocław 
1963, s. 44-47, BN II, 137.

Jaume Cabré (ur. 1947). Utwory

CABRÉ Jaume, Opus pośmiertne, tłum. B. Łuczak, Dwie minuty, 
tłum. D. Tomaszewski, „Czas Kultury” 2004, nr 5-6, s. 226-244.

Zawartość:
Z tomu Viatge d’hivern (2000) opowiadania Opus póstum, Dos 

minuts.

Pere Calders (1912-1994). Utwory

CALDERS Pere, W majestacie prawa. Opowiadanie wakacyjne 
{El problema de l 'India, z tomu Cróniques de la verdat oculta, 1955), 
tłum. J. Wieluński, „Kamena” 1982, nr 8, s. 7.

Idem, Opowiadania, tłum. A. Sawicka, „Odra” 1997, nr 11, 
s. 84-94.

Zawartość:
Z tomu Cróniques de la verdat oculta (1955) opowiadanie La rat

ita i el desig.
Z tomu Tots els contes (1968) opowiadanie Reportatge del dia repetit.

Idem, Opowiadania, tłum. A. Sawicka, „Dykcja” 1997, nr 7-8, 
s. 132-146.

Zawartość:
Z tomu De teves a meves (1984) opowiadanie El dia del judici.
Z tomu Gent de Taita vail (1957) opowiadanie Fortuna lleu.
Z tomu Invasió subtil i altres contes (1978) opowiadanie Refina- 

ments d 'ultramar.
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Idem, Opowiadania, tłum. A. Sawicka, „Literatura na Świecie” 
1999, nr 12, s. 29-52.

Zawartość:
Z tomu Crôniques de la verdat oculta (1955) opowiadania Fet 

d’armes, Historia natural, Coses aparentment intrascendents, Feble- 
sa de carácter, Una curiositat americana, Un crim.

Z tomu Invasió subtil i altres contes ( 1978) opowiadania Esport 
i ciutadania, Historia castrense, Venim de la pols, Falsa modestia, 
A tornajomals, Discreció, Obcecado, Pels volts del palier, Per a un 
demá millor.

Idem, Opowiadania, tłum. M. Cedro, P. Freixa, „Literatura na 
Świecie” 2003, nr 5-6, s. 61-79.

Zawartość:
Z tomu Crôniques de la verdat oculta (1955) opowiadania Els 

catalans pel món, L’arbre domestic, Cada u el seu ofici, L’„Hederá 
Hélix".

Z tomu Invasió subtil i altres contes (1978) opowiadania Invasió sub
til, Arca de Noé (conte infantil), Tot esperit, Revolució de les coses.

Pere Calders. Krytyka

SAWICKA Anna, Pere Calders, humorysta niezależny, „Odra” 
1997, nr 11, s. 84-86.

Eadem, Człowiek i jego okoliczności łagodzące (O twórczości 
Pere Caldersa), „Literatura na Świecie” 1999, nr 12, s. 53-61.

Eadem, Socrealizm a wyobraźnia. Pere Calders i Joaquim Mo
las, „Studia Iberystyczne”, nr 1, red. T. Eminowicz, E. Nawro
cka, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, s. 91-105.
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Josep Canter (1884-1970). Utwory

CARNER Josep, Pieśń sprzątaczek pałacu Salomona (Canęó 
de les escombradores del palau, z tomu Llunyania, 1952), tłum. 
M. Bieszczadowski, [w:] M. Bieszczadowski, Smak winnic 
Twoich, Pax, Warszawa 1956, s. 211-212.

Guillem de Cervera [Cerveri de Girona] (XIII w.). Utwory

CERVERÍ de Girone, Trudno przez morze ścieżki wytyczyć 
(A greupot hom conoisser en la mar), tłum. Z. Romanowiczowa, 
[w:] Z. Romanowiczowa, Brewiarz miłości. Antologia lirykistaro- 
prowansalskiej, Ossolineum, Wrocław 1963, s. 103-105, BN II, 137.

Enric Casasses Figueres (ur. 1951). Krytyka

GREGORI i GOMIS Alfons, „Sextina" de Enric Casassas: un 
ejemplo de vanguardismo catalán, „Studia Románica Posnaniensia”, 
nr 29, red. I. Filipowska, J. Sypnicki, Wydawnictwo Naukowe 
UAM, Poznań 2003, s. 11-20.

Salvador Dalí (1904-1989)6. Utwory

6 Salvador Dali był Katalończykiem, ale nie publikował w języku katalońskim. 
Pominięta została w tym miejscu polska krytyka jego pism.

DALÍ Salvador, Dziennik geniusza, tłum, z franc. J. Kortas, 
Phantom Press International, Gdańsk 1993.

Idem, Epilog. Świetlana równina, tłum. R. Czarny, „Pismo Lite- 
racko-Artystyczne” 1986, nr 11-12, s. 139-160.

Idem, Moje sekretne życie, tłum, z franc. K. Jarosz, Książnica, 
Katowice 2001.
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Idem, Myśli i anegdoty, tłum, z franc. B. Sęk, Książnica, Kato
wice 2003.

Idem, Ukryte twarze, tłum, z ang. L. Ludwig, Phantom Press 
International, Gdańsk 1993.

Idem, Przedmioty surrealistyczne. Katalog ogólny, Przemiana 
Narcyza. Poemat paranoiczny, Wizja Gaudiego, tłum. B. Czarno
morska, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1985, nr 11-12, s. 137- 
-151.

Salvador Espriu (1913-1985). Utwory

ESPRIU Salvador, Inną Fedrę, proszę {Una altra Fedra, si us 
plau, 1977), tłum. S. Szydlik, „Roman. Pismo romanistów studen
tów UJ” 2003, VI, nr 2, s. 12-19.

Idem, Pompeu Fabra w hołdzie {El meu poblé i jo, z tomu Les 
canęons d'Ariadna, 1949), tłum. M. Baterowicz, „Literatura na 
Świecie” 1971, nr 7, s. 143.

Idem, Wiersze, tłum. A. Olędzka-Frybesowa, „Literatura na 
Świecie” 1978, nr 2, s. 114-123.

Zawartość:
Z tomu El caminant i el mur, III: El minotaure i Teseu {1954) wier

sze Amb música ho escoltaries potser millor, Pel meu mirall, si vols, 
passen rares semblances, Escrit a la manera de Salom, Ish, isha, eli, 
elisl, Sentit a la manera de Salvador Espriu.

Z tomu Les canęons d'Ariadna (1949) wiersze Hemeroscopeion, 
Inici de cántic en el tempie.

Z tomu Final del laberint (1955) wiersze VI, VII.
Z tomu Llibre de Sinera (1963) wiersz La Hum imaginada...
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Idem, Wiersze, „Z Archiwum Warszawskiego Koła Polonistów” 
1983, s. 7-12.

Idem, Wiersze, tłum. C. Marrodán Casas, K. Rodowska, 
A. Rurarz, F. Łobodziński, „Literatura na Świecie” 1987, nr 11, 
s. 340-342.

Zawartość:
Z tomu El caminant i el mur (1954) wiersz Assaig de cántic en el 

tempie.
Z tomu Les hores (1952) wiersze Ho voldria dir amb els meus 

llavis de veil, Viatge d 'hivern, Mirall frágil.
Z tomu Cementiri de Sinera (1946) wiersz Cementiri de Sinera 

XXVI.
Z tomu La pell de brau (1960) Pieśń XXVIII.

Idem, Skóra Byka (z tomu La pell de brau, 1960), tłum. A. No
wak, „Literatura” 1989, nr 5, s. 42-43.

Zawartość:
Z tomu La pell de brau (1960) Pieśni I, V, VI, VII, VIII, IX, XI, 

XIII, XV, XXIII, XXVIII, XXX, XXXV, XXXVIII.

Idem, A la vora del mar... (wierszXXV z tomu Cementiri de Sine
ra, 1946), tłum. J. Szypowska, „Radar” 1977, nr 12, s. 36.

Idem, Różni są ludzie... {Pieśń XXXz tomu La pell de brau, 1960), 
tłum. J. Szypowska, „Radar” 1978, nr 4, s. 30.

Idem, Skóra byka {Pieśń I z tomu: La pell de brau, 1960), tłum. 
Z. Szleyen, „Panorama” 1982, nr 11, s. 16.

\óem,Skóra byka, Mój lud i ja,üum.Z. Szleyen, [w:] Z. Szleyen, 
Z Hiszpanią w sercu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978, s. 193-196.
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Zawartość:
Z tomu Les canęons d‘Ariadna (1949) wiersz El meu poblé i jo.
Z tomu La pell de brau (1960) Pieśni I, XXI.

Idem, Skóra byka (Pieśni XVI, XXX, XLVI, XLIXz tomu La pell 
de brau, 1960), tłum. A. Sawicka, [w:] A. Sawicka, Wina, kara, 
oczyszczenie w poemacie „Skóra byka" („La pell de brau") Salva
dora Espriu, „Prace Komisji Neofilologicznej”, t. II, red. R. Boche- 
nek-Franczakowa, O. Dobijanka-Witczakowa, Polska Aka
demia Umiejętności, Kraków 2001.

Salvador Espriu. Krytyka

BURSKA Ewa, Umierający świat Salvadora Espriu, „Literatura 
na Świecie” 1979, nr 8, s. 289-290.

Słowa-klucze: (Narracions).

GREGORI i GOMIS Alfons, El arte del compromiso en las posgu
erras francesa y catalana: Paul Éluard, Jacques Prévert, Salvador Espriu 
y Miquel Martí i Pol, niepublikowana praca doktorska, Poznań 2005.

Idem, Poprzez moje lustro suną dziwne odbicia". Salvador 
Espriu w świetle polskich przekładów, „Między Oryginałem a Prze
kładem”, XI, red. M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twar- 
dzikowa, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, s. 133-155.

Idem, Salvador Espriu: historia, krytyka i ideologia w literatu
rze katalońskiej, „Studia Iberystyczne”, nr 6, red. T. Eminowicz
-Jaśkowska, A. Sawicka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, 
s. 97-113.

PULIDO RUIZ José, Salvador Espriu (1913-1985) [nekrolog], 
tłum. W. Rakowski, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1985, nr 7-8, 
s. 248-251.
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RODOWSKA Krystyna, Lata terminowania, „Literatura na Świe
cie” 1987, nr 11, s. 336-339.

Słowa-klucze: S. Espriu, Años de aprendizaje. Obras completas. Wyda
nie dwujęzyczne.

Eadem, Salvador Espriu, [hasło w:] Leksykon pisarzy świata, red. 
W. Sadkowski, Fundacja „Literatura światowa”, Warszawa 1997, 
s. 205-206.

SAWICKA Anna, Wina, kara, oczyszczenie w poemacie „Skóra 
byka" („Lapell de brau") Salvadora Espriu, „Prace Komisji Neofi
lologicznej”,!. II,red. R. Bochenek-Franczakowa,O. Dobijan- 
ka-Witczakowa, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2001, 
s. 89-118.

TCHÓRZEWSKI Andrzej, Lekcja żywego języka (poezja Salva- 
dore Espriu), „Kultura” 1988, nr 21, s. 6.

Josep Ferrater Mora (1912-1991). Utwory

FERRATER MORA Josep, Katalońskisposób bycia: „Seny ”, czyli... ?, 
tłum. S. Szydlik, „Studia Iberystyczne”, nr 6, red. T. Eminowicz
-Jaśkowska, A. Sawicka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.

Josep Ferrater Mora. Krytyka

SZYDLIK Sylwia, Josep Ferrater Mora, „Studia Iberystyczne”, 
nr 6, red. T. Eminowicz-Jaśkowska, A. Sawicka, Księgarnia 
Akademicka, Kraków 2007, s. 281-282.

Ramon Folch i Camarasa (1926). Utwory

FOLCH i CAMARASA Ramon, Linoskoczki (La maroma, 1957), 
tłum, z hiszp. H. Czajka, Czytelnik, Warszawa 1971.
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Recenzje:
MARRODÁN CASAS Carlos, Za uległość, za kastrację, za ła

godność, „Nowe Książki” 1972, nr 5, s. 50-51.

Joan Fuster (1922-1992). Krytyka

CALAFORRA Guillem, El dietari en Fuster i Sciascia, „Romá
nica Cracoviensia”, nr 2, red. I. Piechnik, M. Świątkowska, Wy
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 17-30.

Idem, Między esejem a naukami społecznymi: Joan Fuster i Lluis Vi
cent Aracil, „Studia Iberystyczne”, nr 3, red. T. Eminowicz-Jaśkow
ska, E. Nawrocka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, s. 99-112.

Ventura Gassol (1893-1980). Utwory

GASSOL Ventura, Cień, Śnieg, Róża męki Pańskiej, tłum. M. Biesz- 
czadowski, [w:] Smak winnic Twoich, red. M. Bieszczadowski, 
Pax, Warszawa 1956, s. 213-216.

Zawartość:
Z tomu Fleurs (1943) wiersz Roses de Passion.
Z tomu Poesies no recollides en llibre (1993) wiersz L 'ombra.
Pochodzenie niezidentyfikowane: wiersz La neu.

Pere Gimferrer (ur. 1945). Utwory

GIMFERRER Pere, Wiersze, tłum. A. Olędzka-Frybesowa, 
„Literatura na Świecie” 1983, nr 1, s. 190-193, 219.

Zawartość:
Z tomu Arde el mar (1965) wiersze El arpa en la cueva (frag

ment), Una sola nota musical para Hölderlin.
Z tomu Mensaje del Petrarca (1963) wiersz Retornos.
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Idem, Wiersze, tłum. P. Sobolczyk, „Dziennik. Europa” 2006, 
18X1, s. 16.

Zawartość:
Z tomu El vendaval (1988) wiersz Dansa.
Z tomu Tres poemes (1974) wiersz Unitat.
Z tomu Com un epileg (1980) wiersz Art poética.

Adria GwaZ (1872-1943). Krytyka

SAWICKA Anna, Qué és el silenci? „Silenci". Drama d’Adria 
Gual (1898), „Románica Cracoviensia”, nr 5, red. W. Rapak, 
M. Świątkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2005, s. 114-126.

Ángel Guimerá (1845-1924). Utwory

GUIMERÁ Ángel, fragment: Głowa Józefa Miragasa (El cap 
d’en Josep Moragas), fragment: Z Liryk (Per sempre he perdut... 
z tomu Del meu álbum), fragment: Morze i niebo (Mar i cel, 1888), 
tłum. E. Porębowicz, [w:] E. Porębowicz, Ruch literacki połu
dniowo-zachodniej Europy, Drukarnia „Czasu” Fr. Kulczyckiego 
i spółki, Kraków 1888 [1889], s. 68-71.

Idem, fragment: Morze i niebo (Mar i cel, 1888), tłum. E. Po
rębowicz, [w:] Wielka Literatura Powszechna, red. S. Lam, t. VI, 
Trzaska-Evert-Michalski, Warszawa 1933, s. 56-58 (przedruk).

Idem, Z Liryk (Per sempre heperdut...), tłum. E. Porębowicz, 
[w:] Obraz literatury powszechnej w streszczeniach i przykładach, red. 
P. Chmielowski, E. Grabowski, t. II, Nakładem T. Paprockiego, 
Warszawa 1896, s. 116 (przedruk).
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Joaquim Horta (ur. 1930). Utwory

HORTA Joaquim, Człowiek pełen nadziei {Home amb esperança 
z tomu Paraules per a no dorimir, 1960), tłum. M. Baterowicz, 
„Literatura na Świecie” 1971, nr 8, s. 37.

Lluis Llach (ur. 1948). Utwory

LLACH Lluis, Wiersze, tłum. F. Łobodziński, M. Karlsbad 
[et al.] „Radar” 1983, nr 46, s. 18-19.

Zawartość: Companys, no és aixó, Silenci, Canęó sense nom, Da- 
munt d ’una terra, L ’estaca7, Encara, Debilitats formidins.

7 Tu w tłumaczeniu Agnieszki Rurarz. Najbardziej znanym polskim prze
kładem (czy raczej adaptacją) tego utworu są Mury Jacka Kaczmarskiego 
(1978). W 2006 r. Jan Riesenkampf zaproponował nowe tłumaczenie tego 
utworu.

Idem, Wiersze, ,jL Archiwum Warszawskiego Koła Polonistów” 
1983, s. 74.

Idem, Za nami noc [nagranie płytowe], Zespół Reprezentacyjny 
(J. Gugała, F. Łobodziński et al.), Warszawa 1985.

Zawartość:
Somniem, Venim del nord, venim del sud..., Cançoneta, A la taver

na del mar, Campanades a morts, Abril 74, Respon-me, Companys, 
no és aixó, L’estaca, Encara, Debilitas formidinis, Silenci, Canęó 
sense nom, Damunt d’una terra.

Lluis Llach. Krytyka

DOLIŃSKA Katarzyna, Mój chcecie zdławić głos?, „Radar” 1983, 
nr 46, s. 18.
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RIESENKAMPF Jan, „L’Estaca "Llacha z komentarzami, ale bez 
upiększeń, „Lampa” 2006, nr 6, s. 81.

RIESENKAMPF Jan & Patyczak, Wierzę w człowieka [wywiad]8, 
„Lampa” 2006, nr 7-8, s. 54-56.

8 W bibliografii nie zostały uwzględnione wszystkie echa wizyt i koncertów 
Lluisa Llacha w Polsce.

’ Por. Rozdział Ramon Llull (1232-1316) - bibliografia polska.

SANOWSKA Anna, Nagi świat może istnieć i zaprawdę istnie
je pod odzieżą ”, czyli stylizacja na przekład - Lluís Llach i jego 
„L’Estaca" w wersjach polskich, „Między Oryginałem a Przekła
dem”, II, red. M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzi- 
kowa, Universitas, Kraków 1996, s. 343-349.

Ramon Hull (1235-1315). Utwory i krytyka’

Ausiás March (1400-1459). Utwory

MARCH Ausiás, Pieśń duchowa, tłum. B. Łuczak, „Studia Ibe- 
rystyczne”, nr 6, red. T. Eminowicz-Jaśkowska, A. Sawicka, 
Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, s. 271-280.

Ausiás March. Krytyka

ŁUCZAK Barbara, Ausiása Marcha rozmowy z Bogiem w „Pieś
ni duchowej", „Studia Iberystyczne”, nr 6, red. T. Eminowicz
-Jaśkowska, A. Sawicka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, 
s. 262-269.

Miquel Marti i Pol (1929-2003). Krytyka

GREGORI i GOMIS Alfons, El arte del compromiso de la po
sguerra en Francia y Cataluña: la diversidad poética de Martí i Pol, 
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Espriu, Eluard y Prévert, [w:] Literatura y responsabilidad, red. 
M.-P. Małcużyński, A. Flisek, Universität de Varsôvia, Warszawa 
2004, s. 147-158.

Idem, El arte del compromiso en las posguerras francesa y cata- 
lana: Paul Éluard, Jacques Prévert, Salvador Espriu y Miquel Marti i 
Pol, niepublikowana praca doktorska, Poznań 2005.

Idem, ¿a réception de Paroles de Prévert dans le recueil en lan
gue catalane „Elpoble" de Marti i Pol, [w:] Transferts littéraires, 
linguistiques et culturels, red. J. Żurowska, Centre de Civilisation 
Française et d’Études Francophones à l’Université de Varsovie, War
szawa 2005, s. 106-113.

Joanot Martorell (1410-1470). Utwory

MARTORELL Joanot, fragment: Tirant Biały (Tirant lo Blanc, 
1490), tłum. R. Sasor, „Literatura na Świecie” 2003, nr 5-6, s. 137- 
-204.

Joanot Martorell. Krytyka

KARBOWSKA Jadwiga, Pisarze katalońscy. Po tamtej stronie 
Pirenejów, „Kierunki” 1977, nr 47, s. 10.

Słowa-klucze: J. Martorell, Tirant Biały, 1490.

KULAK Ewa, Kataloński rycerz podbija świat, „Odra” 1992, 
nr 10, s. 108-109.

Słowa-klucze: J. Martorell, Tirant lo Blanc, 1490.

VARGAS LLOSA Mario, List rycerski w obronie „ Tiranta Białe
go ” (Carta de batalia por „ Tirant lo Blanc", 1969), tłum. D. Toma
szewski, „Literatura na Świecie” 2003, nr 5-6, s. 205-237.
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Terenci Moix (1942-2003) [Ramon Moix i Mess egu er]. Utwory

MOIX Terenci, Upadek imperium sodomitów (La caiguda de 
1'imperi sodomita, 1976), tłum. P. Sobolczyk, „Tygiel Kultury” 
2004, nr 1-3, s. 51-62.

Idem, Letni pastisz (Pastitx d'estiu z tomu Liii Barcelona i altres 
travestís, 1978), tłum. P. Sobolczyk, „Studia Iberystyczne”, nr 6, 
red. T. Eminowicz-Jaśkowska, A. Sawicka, Księgarnia Akade
micka, Kraków 2007, s. 309-315.

Terenci Moix. Krytyka

KARBOWSKA Jadwiga, Pisarze katalońscy. Po tamtej stronie 
Pirenejów, „Kierunki” 1977, nr 47, s. 10.

Słowa-klucze: T. Moix, El dia que va morir Marilyn, 1969.

SOBOLCZYK Piotr, Imperium sodomitów Terenci Moixa, „Stu
dia Iberystyczne”, nr 6, red. T. Eminowicz-Jaśkowska,A. Sawi
cka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, s. 299-308.

Jesús Moneada (1941-2005). Utwory

MONCADA Jesús, Historie z lewej ręki (Histories de la má es
querra, 1981), tłum. W. J. Maciejewski, Biblioteka Telgte, Poznań 
2006.

Idem, Opowiadania, tłum. M. Cedro, P. Freixa, „Literatura na 
Świecie” 2003, nr 5-6, s. 81-97.

Zawartość:
Z tomu El Cafe de la Granota (1985) opowiadania La Plaga de la 

Ribera, Paraules des d ’un oliver, Futbol de ribera, Els Delfins.
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Idem, Opowiadania, tłum. W. J. Maciejewski, „Czas Kultury” 
2004, nr 5-6, s. 194-215.

Zawartość:
Z tomu Histories de la mà esquerra (1981) opowiadania L 'uli es- 

querre de Tomàs d’Atura, Debat d'urgència, A l'Hèctor el que és de 
l'Hector.

Idem, Przed odejściem (Preludi de traspàs z tomu El Cafe de la 
Granota, 1985), tłum. B. Łuczak, „Czas Kultury” 1994, nr 2, s. 24.

Quim Monzó (ur. 1952). Utwory

MONZÓ Quim, Sila woli (La força de la voluntat z tomu Elperquè 
de totplegat, 1992), tłum. M. Mikołajczyk-Zaręba, [w:] Antolo
gia współczesnych opowiadań hiszpańskich, red. C. Marrodân Ca
sas, Świat Literacki, Izabelin 1997, s. 153-158.

Idem, Opowiadania, tłum. B. Mirek, „Dekada Literacka” 1997, 
nr 12.

Zawartość:
Z tomu Guadalajara (1996) opowiadania El poder de la paraula, 

El dia de cada dia.

Idem, Barcelona (Barcelona z tomu L'ilia de Maians, 1985), 
tłum. B. Łuczak, „Czas Kultury” 1994, nr 2, s. 25.

Idem, Opowiadania, tłum. M. Tomecka-Albin, „Literatura na 
Świecie” 2003, nr 5-6, s. 115-136.

Zawartość:
Z tomu Uf va dir ell (1978) opowiadania Biografia, Noia de Mé

hari.
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Z tomu Olivetti, Moulinex, Caffoteaux et Maury (1980) opowiada
nia Balon, Pressée de poma, Quatre quarts, Nines russes.

L'ilia de Maians (1985) opowiadanie Febre.

Quint Monzó. Krytyka

MORET Xavier, Literatura katalońska ma się lepiej od czeczeń
skiej [wywiad z Q. Monzó, za: „El País” 1997, 6 IV, s. 37], tłum. 
A. Podgórniak, „Markada Kitajewska” (jednodniówka) 1998, 
s. 51-52.

Manuel de Pedrolo (1918-1990). Krytyka

BURSKA Ewa, Nowa powieść Manuela de Pedrolo, „Literatura 
na Świecie” 1978, nr 1, s. 341-343.

Słowa-klucze: M. Pedrolo, Espais de fecunditat irregular/s, 1973.

KOMORNICKA Elżbieta, Nowa powieść katalońska, „Literatura 
na Świecie” 1975, nr 7, s. 203-205.

Słowa-klucze: M. Pedrolo, M'enterro en els fonaments, 1967; Un amor 
foraciutat, 1970.

Jaume Pont (ur. 1947). Utwory

PONT Jaume, Lectura de Poemas, tłum. M. Filipowicz-Ru- 
dek, A. Mularczyk [et al.], Instituto Cervantes, Varsovia 1996. 
Wydanie trójjęzyczne katalońsko-hiszpańsko-polskie.

Zawartość:
Z tomu Limit(s) (1976) wiersz Postscriptum.
Z tomu Els veis de 1’eclipsi (1980) wiersze Tractat de mecánica 

sentimental, Els veis de l’eclipsi (final).
Z tomu Jardíbàrbar (1981) wiersze Posseir l’instant, Deixa que la 

Hum de l 'alba arribi..., Costum de cendra..., Jardí bàrbar. V, X, XV.
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Z tomu Divan (1982) wiersze Allí, Epifania, Nu a Butzènit.
Z tomu Raó d’atzar (1990) wiersze El meu suicidi, Antonio Ra

nieri ante el túmulo mortuorio de Giacomo Leopardi, Vicolo favorita, 
Himnica del somni. VIII.

Baltasar Porcel (ur. 1937). Krytyka

KOMORNICKA Elżbieta, Nowa powieść katalońska, „Literatura 
na Świecie” 1975, nr 7, s. 208-209.

Słowa-klucze: B. Porcel, Els argonautes, 1968, Difuntssota els ametllers 
en flor, 1970.

Valenti Puig (ur. 1949). Utwory

PUIG Valenti, Wiersze, tłum. J. Bielak, P. Stawowczyk, [w:] 
Puig V., Półwysep w wierszach, Wydawnictwo Książkowe Ibis, 
Warszawa 2006, s. 88-99.

Zawartość:
Z tomu Blanc de Blanc (2000) wiersz Setembre.
Z tomu Molta mes tardor (2004) wiersze Molta mes tardor, Les 

bones vidues, „ Voyeurs”, Nacions illustres.

Raimon (ur. 1940) [Ramon Pelegero i Sanchis]. Utwory

RAIMON, Cztery rzeki krwi {Quatre rius de sang, 1967), tłum. 
M. Baterowicz, „Literatura na Świecie” 1971, nr 8, s. 37.

Idem, Wiersze, tłum. M. Baterowicz, „Student” 1971, nr 3, s. 23.

Zawartość: El Pais Base (1967), Diguem no (1963), Sobre la por 
(1968).
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Idem, Wiersze, tłum. W. Słobodnik, [w:] Z. Szïey en, Z Hiszpa
nią w sercu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978, s. 275-277.

Zawartość: El Pais Base (1967), Poemes i canęons (1973).

Carme Riera (un 1948). Utwory

RIERA Carme, Opowiadania, tłum. M. Cedro, P. Freixa „Lite
ratura na Świecie” 2003, nr 5-6, s. 99-113.

Zawartość:
Z tomu Te deix, amor, la mar com a penyora (1981) opowiadania 

Mar, amor meu, acompanyamentper a sis veus, Que hi és n 'Angela?, 
Quan els cabells es fan seda a les mans.

Carme Riera. Krytyka

CEDRO Marta, La paraula sota estricta vigilancia. El silenci en 
els primers contes de Carme Riera, „Románica Cracoviensia”, nr 5, 
red. W. Rapak, M. Świątkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 103-113.

Miquel Ángel Riera (1930-1996). Utwory

RIERA Miquel Angel, Niezwykła anatomia centaurów (z tomu La 
rara anatomia dels centaures i altres narrations, 1979), tłum. B. Łu
czak, „Czas Kultury” 2004, nr 5-6, s. 216-225.

Maria Merce Roca (ur. 1958). Utwory

ROCA Maria Merce, Przeprowadzka (Mudances z tomu Ben 
estret, 1986), tłum. B. Łuczak, „Czas Kultury” 1994, nr 2, s. 23.



290 Drogi i rozdroża kultury katalońskiej

Merce Rodoreda (1908-1983). Utwory

RODOREDA Merce, Diamentowy Plac (La plaça del Diamant, 
1962), tłum, z hiszp. Z. Chądzyńska, Czytelnik, Warszawa 1970.

Recenzje:
Los kobiety [recenzja], „Kultura” 1970, nr 46, s. 9.
KARCZEWSKA-MARKIEWICZ Zofia, Literatura hiszpańska, 

„Rocznik Literacki” 1970, s. 448.
MARRODÁN CASAS Carlos, A moja mama na cmentarzu..., 

„Nowe Książki” 1971, nr 14, s. 947-948.
TARSKA Anna, Sens bytu a gospodarstwo domowe, „Echo Kra
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