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Rozmowy nawróconego

Książka  z  przełomu  wieków  autorstwa  włoskiego  dziennikarza,  humanisty  Giosué
Borsiego warta jest uwagi jako przykład zrozumienia wolności, wiaryi patriotyzmu.

Życie

Giosué Borsi, urodzony we włoskim Livorno w roku 1888 jako syn znanego dziennikarza,
wydawcy  Averardo  Borsiego,  gdy  podrósł,  studiował  prawo  na  Uniwersytecie  w  Pizie,  a
następnie od roku 1907 w Rzymie. W roku 1910 Giosué po śmierci ojca przeniósł się wraz z
matką i siostrą Laurą do Florencji, aby przejąć dzieło ojca, tj. wydawanie dziennika  Il Nuovo
Giornale  (Nowy  Dziennik).  Florencja  stała  się  miejscem,  gdzie  dotąd  prowadzący  bardzo
swobodny tryb  życia  Giosué,  doznał  nawrócenia.  Głęboka przemiana  duchowa zaowocowała
odnalezieniem  wiary  w  Boga.  Dwudziestodwuletni  Giosué  zaczął  uczęszczać  do  kościoła  i
przystępować do sakramentów świętych. Jedną z głównych przyczyn nawrócenia się młodego
Włocha była dziewczyna imieniem Julia, którą pokochał, a która dowiedziała się o miłości tego
Livorneńczyka dopiero po jego śmierci, z dziennika, który prowadził.

Z końcem 1914 roku Giosué jako patriota włoski z miłości do ojczyzny zgłosił  się na
ochotnika do wojska. Wypadki odtąd biegły bardzo szybko. 30 sierpnia 1915 został wysłany na
front  włosko-austriacki.  2  września  dostał  się  do  wyznaczonego  mu  125  Pułku  Piechoty
obozującego w miejscowości Plave za Gorizią (obecnie w Słowenii). Tam, jako podporucznik,
objął  dowództwo  plutonu.  Giosué  w dramatycznym okresie  zmagań  frontowych zachowywał
uśmiech na twarzy, podnosił na duchu cały pluton, zachęcał wszystkich, aby zbliżali się do Boga i
aby przyjmowali sakramenty spowiedzi i komunii. Przez 26 dni Giosué przebywał na linii ognia
wzdłuż  rzeki  Isonzo,  gdzie  w  skrajnych  warunkach  nędzy  frontowej  doświadczył  ubóstwa,
oderwania się od dóbr materialnych, wyrzeczenia się własnej woli i przyjemności. Spotykał się z
wulgarnością  i  zwykłą  ludzką  podłością.  Nauczył  się  znosić  wszelkie  krzywdy  i
niesprawiedliwości. Paradoksalnie, front stał się dla Giosuégo szkołą życia duchowego i szkołą
prawdziwego patriotyzmu. Dla Boga i ojczyzny wybrał dobrowolnie swój los.

Dnia 10 listopada 1915 roku podczas ataku w Zagorze, biegnąc na czele plutonu i wołając
„Niech żyje Italia!”, został raniony w lewą skroń i pierś, jak się okazało — śmiertelnie. Zginął w
wieku 27 lat  z  miłości  do ojczyzny.  Pochowano go po kilku  dniach  na cmentarzu  w Plave.
Później artyleria austriacka zrównała z ziemią ten teren i zniszczyła całkowicie cmentarz, w tym
grób Giosuégo. Po grobie młodego Włocha nie pozostał nawet ślad. Z tego, co pozostało po nim,
kapelan oddziału przekazał rodzinie Borsiego kilka rzeczy, które Giosué miał w chwili śmierci, a
były  to:  Ewangelia,  różaniec,  włosienica,  którą  nosił  jako  tercjarz  franciszkański  i  wydanie
kieszonkowe  Boskiej  Komedii Dantego  Alighieri,  całe  zbroczone  krwią.  Przedmioty  te  są
przechowywane do dziś w Muzeum Giosué Borsiego w Livorno.

Dzieło

Borsi pozostawił po sobie spuściznę literacką: wydane za życia zbiory poezji Primus Fons
oraz  Scruta Oblata,  jak również kilka tomów nowel. Po śmierci Borsiego ukazały się jeszcze
Testament Duchowy  i  Wyznania dla Julii.  Głównym jednak dziełem Borsiego były  Rozmowy,
wydane już po jego śmierci (najpierw po włosku, a następnie w pięciu językach: francuskim,
niemieckim, hiszpańskim, angielskim i polskim). 

Rozmowy (Il colloqui) to książka przedziwna. Profesor Kazimierz Korus (UJ) we wstępie
do polskiego wydania Rozmów, zwrócił uwagę na zaskakujący aspekt naszego człowieczeństwa -



zadając pytanie;  w czym jesteśmy równi Bogu? Odpowiedź jest  prosta,  a dał  ją  m.in.  Borsi.
Jesteśmy Bogu równi w wolności, albowiem możemy Bogu powiedzieć „tak” i możemy Bogu
powiedzieć  „nie”,  a  wolność  człowieka  nie  jest  tu  niczym  przez  Boga  ograniczona  (w
odróżnieniu  od  życia,  które  jest  w  człowieku  ograniczone).  Prof.  K.  Korus  stwierdził,  że
podstawowym doświadczeniem w książce  Borsiego  Rozmowy  jest  wolność,  na  której  można
budować inne wartości. Borsi poprzez wolność doświadczał Boga. Borsi wspierał się na pismach
proroków i apostołów (Biblia), Tertuliana, św. Augustyna, Tomasza á Kempis, Blaise’a Pascala.
Borsi powiedział Złu „nie”, a Dobru „tak”, gdyż wartości duchowe stały się dlań ważniejsze od
wartości materialnych - do tego stopnia, że swoje młode życie oddał za ojczyznę, choć formalnie
nie musiał tego czynić (do wojska zgłosił się na ochotnika).

Rozmowy  Borsiego, napisane w formie dziennika od maja do października 1915 roku,
zyskują szczególną wymowę poprzez okoliczności, w jakich były pisane i przez wzgląd na osobę
nawróconego humanisty, który odnalazł Boga w samym środku gehenny, bo piekłem był front, na
którym walczył z najeźdźcami austriackimi, okupującymi część Włoch. 

Rozmowy  składają  się  z  trzech  cienkich  zeszytów  (w  przekładzie  polskim  to  jedna
książka),  datowanych  dzień  po  dniu.  Rozmowy   są  dialogami  człowieka  nie  tyle  z  innym
człowiekiem, lecz z samym sobą, a poprzez teksty cytowane - dialogami z pisarzami minionych
epok. Borsi rozmawia z Pascalem, św. Augustynem, Tertulianem, ale co więcej  — rozmawia z
Bogiem, zaś odpowiedziami Boga są słowa Pisma Świętego, które Borsi cytuje i do których z
kolei się odnosi.

Wiele  jest  perełek myśli  zawartych w książce Borsiego, lecz tu przytoczyć można dla
przykładu jedno zdanie: „Jestem drachmą rzuconą na podłogę, w ciemnym kącie mieszkania, lecz
Pan  czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie?” (s. 63).
Każdy człowiek jest niejako ‘zagubioną drachmą’ w ciemnościach, lecz pociesz fakt, że w końcu
Bóg każdego z  ludzi  znajdzie  i  podniesie  do swojego Światła,  jak to  stało  się  w przypadku
Borsiego, który przeżył ‘metanoję’, nawrócenie w wolności.
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