Kraj Cervantesa…i nie tylko
Część I
Tak było pięknie, gdy granice dla nas były otwarte. Ponieważ teraz jesteśmy „zamknięci”
proponuję podróż do egzotycznej Hiszpanii, mając nadzieję, że Państwo zechcą mi towarzyszyć w
tej podróży.
Otóż w Lozannie, w latach siedemdziesiątych poznałem Hiszpana.
Widziałem go tylko raz i kiedy zwierzyłem się, że marzę by pojechać do
Hiszpanii powiedział. - Jeśli chcesz odwiedzić moją wioskę koło Barcelony,
to pójdziesz do Margarity, ona da ci klucze od mojego domu i możesz tam
mieszkać, ile ci się podoba. Masz
tu list, który jej pokażesz.

Bazylika Sacrada Familia
zdjęcie z 2016

Zawsze to jakaś możliwość dla
człowieka, który wyrwał się na
chwilę z „bloku świetlanego
systemu” żeby zobaczyć coś
więcej. Pieniądze uciułałem ze
sprzedaży polskich,
bursztynowych naszyjników w

Cervantes i autor w Toledo

lozańskich sklepach.
Tak wtedy zwyczajni, nieuprzywilejowani przeważnie podróżowali, by zaspokoić ciekawość świata.
Nie pamiętam już nazwy tej wioski, ale pamiętam horror dusznych nocy, gdy w pokoju bez okien
opadły mnie pchły i rano obudziłem się cały pogryziony w czerwone cętki, a swędzenie dopiero
ustąpiło po długiej kąpieli w morzu, do którego musiałem dojechać dwie stacje. Tego dnia,
niewyspany, w potwornym upale mogłem się tylko włóczyć po wiosce i gajach oliwkowych.
Następnego dnia wybrałem się do Barcelony, by zobaczyć dziewiętnastowieczną katedrę
Gaudiego, o której to usłyszałem po raz pierwszy w Liceum Teatralnym. Nasz profesor od historii
sztuki nie był nią zachwycony stwierdzając, że to niesamowity i eklektyczny przerost formy, a on
woli prostsze, klasyczne formy architektoniczne. Rzeczywiście, to
prawda, ale katedra jednak zrobiła na mnie wtedy wrażenie, była
oryginalna, jak cała stylistyka architekta Gaudiego.
Wspomniany Hiszpan powiedział, że w Sewilli są piękne figury Matki
Boskiej, których twarze są modelowane na
podobieństwo hiszpańskich dziewcząt.
Według niego wzorami miały być urodziwe
dziewczęta z
wioski.
Odwiedziłem
Sewillę, którą i tak
miałem w
programie
podróży. Wtedy
nie było mnie stać
na aparat
fotograficzny.
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Wspomniałem o tym żonie, więc kiedy pojechaliśmy w 2019 roku Riho robiła dla mnie w zdjęcia
Madonn, zaiste pięknie i strojnie wyglądających, podczas gdy ja byłem odpowiedzialny za nagrania
kamerą.
Jak wiadomo Hiszpania, to kraj Miguela de Cervantes’a, tańców flamenco, tanga i corridy oraz
mieszanych kultur. Głównie widzieliśmy tu wpływy kultury katolickiej i islamu.

Pałac Chrześcijańskich Królów - Alkazar w Sewilli -

Riho na tle pałacu Alkazar

Katolicyzm w Hiszpanii pojawił się już bardzo wcześnie, bo już w 6 wieku uznano katolicyzm jako
religię oficjalną. Obecnie około 70% ludności Hiszpanii wyznaje wiarę katolicką. Ale oprócz tej
największej wspólnoty na drugim miejscu plasuje się wspólnota islamska. Nie brak też wspólnot
prawosławnych, żydowskich i innych, nawet mormonów, hinduistów i buddystów. Ale te ostatnie
nie przekraczają 0,1% ludności i są niewidoczne w porównaniu z żywiołem islamskim.
Z rozmowy w restauracji z kelnerką, wynikało, że specjalnych konfliktów między tymi dwoma
religiami nie ma, natomiast widoczna jest postępująca laicyzacja życia, lewicowe nastawienie i
brak poszanowania dla wartości katolickich, rodzinnych.

Pomnik Jana Pawła II na Plaza Virgen de los Reyes, Sewilla

W związku z tym wspomniała też wielką pielgrzymkę Jana Pawła II do Hiszpanii i jego wizytę w
Sewilli, gdzie powitał go Jan Karol I Burbon król Hiszpanii. Wtedy papież ostrzegał przed wrogimi
Kościołowi ideologiami i mówił o odnowie moralnej, o jedności i wierności małżeńskiej, a także o
otwartości małżeństw na miłość. Kelnerka powiedziała, że koniecznie musimy iść i zobaczyć piękną
rzeźbę tego wspaniałego człowieka. I przypomniała mi się jego sztuka o sakramencie małżeństwa,
którą prezentowałem w Los Angeles, Warszawie i Sydney. Jakby namawiająca do kreatywnej
miłości w małżeństwie, nie tej pochopnej od pierwszego wejrzenia, ale jakby też rozumnej, stałej,
nierozerwalnej, zbudowanej na duchowych wartościach, wynikających z sakramentu małżeństwa.
Piękne przesłanie!
CDN
Andrzej Siedlecki
Kliknij tu: www.andrzejsiedlecki.pl - a znajdziesz filmy, historię Polski w poezji, różne nagrania i wiele więcej.
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