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Jarosławskie pejzaże
Siedemnastoipółletni eks - Amerykanin Maurycy od dwóch lat mieszka
w ponad czterdziestotysięcznym Jarosławiu i uczy się w Zespole Szkół
Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych. Malowniczo położone na wzgórzu
miasto jego dziadków w okamgnieniu zachwyciło wrażliwego
młodzieńca swoją historią i zabytkami: obronnymi murami opactwa
Benedyktynek, monumentalną farą znanym klasztorem Dominikanów,
zabudową Rynku i licznymi, bogato zdobionymi mieszczańskimi
kamienicami.
Któregoś dnia Maurycy postanowił poznać bliżej ziemię swoich
przodków i odbyć podróż turystycznymi szlakami powiatu
jarosławskiego.
Co prędzej wyjął atlas geograficzny, podarowany mu przez
współtowarzysza wielu amerykańskich wojaży, sympatycznego
Podhalanina. Rach - ciach wrzucił do plecaka sczerniały pumpernikiel,
butelkę coca-coli i chapnął jajko ugotowane na półtwardo. Wyruszył
naprędce skonstruowanym wehikułem, tak na łapu-capu. Przemierzał
wzdłuż i wszerz czarno-czerwonym rowerem ścieżki i bezdroża ziemi
jarosławskiej, kierując się superatrakcyjną drogą w stronę sosnowych
lasów Radawy. Wśród drzew, tuż- tuż obok niego, przemknęło czasem
jakieś płowożółte zwierzę, nieustannie koncertowała ptasia hałastra i
skrzeczały żaby w pobliskim zalewie.
Ten ze wszech miar idylliczno-sielankowy nastrój sprawił, że różne złe
myśli pierzchły hen, daleko.
Rozmarzony jarosławianin chętnie zostałby tu paręnaście dni, ale
chyżo powędrował dalej, ciekawy dalszych wrażeń. Zatrzymał się w
Pruchniku, na skraju Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Tu
miał okazję z bliska przyjrzeć się małomiasteczkowej drewnianej
architekturze. Podziwiał kryte gontami dachy domów i oblane słońcem
krużganki podcieni, na których gdzieniegdzie drzemał jakiś pół pers,
pół dachowiec. Malowniczo wyglądały też przydomowe ogródki z
grządkami
rzeżuchy,
brukselki,
rabatami
marcinków
oraz
bursztynowożółtymi chryzantemami.
Maurycy przekonał się także, że osobliwością regionu są znane miejsca
kultu religijnego -sanktuaria Maryjne w Jodłowce i w Tuligłowach. Już
z daleka słyszał zdrowaśki i godzinki śpiewane przez licznie
odwiedzających kościół pątników i turystów. Przybył tam dokładnie na

Anioł Pański i odmówił z pielgrzymami Litanię do Najświętszej Marii
Panny. Znużony, chcąc nie chcąc i rad nierad nasz super-Polak
powrócił do domu szczęśliwy, z iskrą bożą w duszy.
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Hołubione w marzeniach tournée górala
Jędrek Bachleda-Curuś, juhas z Doliny Chochołowskiej, opuścił
niedużą chatę na hali i raz-dwa, nie wahając się ani chwili, wyruszył
na wakacje tuż po dniu Matki Boskiej Zielnej. Początkowo zamierzał
lecieć LOT-em do kraju Mahatmy Gandhiego. Rach-ciach jednak
zmienił plany, wsiadł do rzężącego volkswagena z niedotartym dieslem
i wybrał hołubione w marzeniach tournée po drogach i bezdrożach
powiatu jarosławskiego.
Dwudziestotrzyipółletni średnio inteligentny kierowca i trudno
czytelny komunikat nawigacji GPS sprawiły, że po raz n-ty (enty)
zahaczył po drodze o Bachórz, Stuposiany i Pruchnik, zanim krajową
„czwórką” dotarł do Jarosławia.
Jędrek spacerował tam i z powrotem uliczkami Rynku w pobliżu
neogotyckiego ratusza, Kamienicy Orsettich i grecko-katolickiej cerkwi.
Był pod potężnym wrażeniem. Bądź co bądź widział superzabytki z
ponadczterechsetletnią historią!
W mieście panował wtenczas nieopisany rozgardiasz, gdyż właśnie
odbywał się tu Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń
Naszych Korzeni”.
Nieopodal drewnianej studni vis-à-vis hotelu muzycy i wirtuozi
spotykali się z publicznością, więc tu i ówdzie Jędrek obcował z
postaciami niby nieznajomymi, ale z głosem nieobcym.
Pewien pół-Bawarczyk zaprosił go na jutrznię w klasztorze
benedyktynek. Wspólnie wysłuchali koncertu polskich pieśni
maryjnych, urzekły ich kompozycje Piotra z Grudziądza i amerykańskie
wielogłosowe hymny chrześcijańskie. Nie całkiem o zmierzchu umówili
się jeszcze na niecodzienną zabawę pod rozgwieżdżonym niebem.
Wkrótce więc rześki i hoży góral, ubrany w jasnobeżową marynarkę
w różowe prążki i w haftowaną koszulę z przykrótkimi rękawami,
tańczył już gawota i menueta oraz słuchał rzewnej muzyki, ledwo
słyszalnej dla tych, co niedosłyszą.
Nieoczekiwanie jakiś naczupurzony huncwot, znudzony tępym
tempem, ni w pięć, ni w dziewięć zatańczył żywiołowego rock and rolla.
Zahaczył przy tym szlufką o wystającą sprzączkę i przewrócił się jak
długi na marmurową posadzkę.
Z takich hocków-klocków wynikłaby niechybnie potężna awantura,
gdyby nie to, że sam burmistrz zaprosił chuligana na poważną

rozmowę. Wychowawczy ekstrawywód włodarza sprawił, że rudowłosy
hultaj wte i wewte tłumaczył się ze swoich postępków.
Wyruszając z powrotem na Podhale, Jędrek pogrążył się w
melancholijnych hipermarzeniach, że kiedyś spotkają się wszyscy
jarosławscy znajomi, ludzie muzykalni, życzliwi i mądrzy, na jakiejś
dżambie w Murzasichlu lub w Czarnym Dunajcu.
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Późnozimowe marzenia o powitaniu wiosny
Dwudziestego pierwszego marca, położony u stóp Pogórza Karpackiego,
ponadsześćsetletni Jarosław z ulgą pożegna co nieco przydługą w tym
roku zimę. Na przekór panoszącym się wokół zwałom nie najświeższego
pół białego, pół szarego śniegu i niecodziennie niskim temperaturom,
nadejście wiosny z nieukrywaną radością niechybnie ogłoszą w mig
lokalne media, to jest Gazeta Jarosławska i Twoje Radio Jarosław (
„Gazeta Jarosławska" i „Twoje Radio Jarosław"). I Centrum Kultury i
Promocji, mieszczące się w dopiero co świeżo odrestaurowanej
Kamienicy Attavantich (kamienicy Attavantich), przygotuje w tym dniu
dla
jarosławian,
swoiste
katharsis,
ponad
półtoragodzinny
ekstrakoncert utworów Antonia Vivaldiego. Największym hitem,
rozpoczętego o wpół do ósmej długo oczekiwanego wieczoru, będzie na
pewno pierwszy koncert skrzypcowy E-dur Wiosną w wykonaniu,
miejscowych superfilharmoników, na co dzień najlepszych uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina (Szopena) w
Jarosławiu. Po występie, naprawdę jeszcze młodzi wirtuozi, nieraz w
półśnie grający na nad wyraz pożądanym przez każdego skrzypka
stradivariusie,
otrzymają minibukieciki z różowoamarantowych hiacyntów i mocno
zielonych quasi-liści przewiązanych w poprzek wstążką w złoto-srebrne
esy-floresy.
Zupełnie nieoczekiwanie część artystyczną zakończy jednak półrecital
chimerycznej chiromantki, nie żadnej baby-jagi lecz prawdziwej cudkobiety,
właścicielki
rudowłosego
cocker-spaniela
i
czternastoipółletniego volkswagena, która ad hoc brawurowo wykona
nieznaną pieśń o topieniu marzanny w Sanie.
Dla wzmocnienia na pół przytomnych od mocnych artystycznych
przeżyć widzów, przygotowane zostanie wiosenne menu, niestety
procholesterolowe, bo bazujące na jajkach. Z ponad kilkunastu
potraw, w kółko serwowanych przez ostrzyżonych na półkrótko
kelnerów, ekstremalnych wrażeń smakowych dostarczą jajka w, ciutciut (ciut,ciut) zwarzonym, sosie chili (chilli), tortilla z Sevilli ( Sewilli) i
jajeczna rolada z mozzarellą. Sponad stołów unosić się będzie, nie
najostrzejszy na szczęście, dzięki otwartym na oścież drzwiom, zapach
rzeżuchy neutralizowany dodatkowo aromatem wybornego espresso.
Nie mniej aromatyczny okaże się sprowadzony nie z zagranicy, tylko z

pobliskiego
gospodarstwa
agroturystycznego,
bezalkoholowy
multiwitaminowy koktajl(cocktail), którym hożo wzniesiony będzie
finałowy toast za wiosnę. Bądź co bądź, nie od dziś wiadomo, że to
koniec wieńczy dzieło.
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Zaskakująco udane wakacje
Ubiegłorocznego lata nie poprzedziły jakieś dalekosiężne plany i urlop
zapowiadał się nieciekawie. Los płata czasem różne figle-migle i, wbrew
oczekiwaniom, przeszłoroczny wyjazd to niezapomniany czas, który
okazał się przeszło rocznym pobytem w ziemi Kaanan i Egipcie.
Spośród wielu wielce zaangażowanych w działania kórnickiej firmy
współpracowników, manager (menedżer) naszego biura podróży
Rainbow Tours wydelegował mnie, [–] półprzytomnego półinteligenta,
który lubi pół żartem, pół serio snuć pół nocy w półmroku ciekawe
półprawdy, [–] aby przygotować zdjęcia do folderu reklamowego.
Prawie trzynastomiesięczne opuszczenie mieszkania wiązało się z
koniecznością zabezpieczenia opieki nad czworonożnym przyjacielem
rasy chow-chow o dźwięcznie brzmiącym imieniu Zuch. Było to
ponaddwuipółletnie, płowożółte, nieco żarłoczne stworzenie, które
nieraz znienacka od razu atakowało nawet herod-babę. Mimo że nie
brak
w
gronie
przyjaciół
superodważnych,
nieobciążonych
obowiązkami osób, nie znalazł się ochotnik chcący hołubić
zuchwałego, lśniąco szorstkowłosego chytrusa, więc po wykonaniu
dodatkowych szczepień, choćby na babeszjozę, wyruszyliśmy w podróż.
Nie najmilej wspominam weekendowe wycieczki, ale niezapomnianym
przeżyciem były dla mnie niezaplanowane wyprawy na obrzeża Kairu,
choćby po to, aby zobaczyć olbrzymią piramidę Sfinksa i w głównej jej
komorze poczuć energię kosmiczną. Zajrzałem również na bazar, gdzie
handluje się wyrobami skórzanymi, biżuterią z drzewa sandałowego
czy intarsjowanymi skrzyniami. Płynąc feluką wzdłuż nabrzeża,
zwróciłem uwagę na orientalną przyrodę: [–] drzewa w kształcie
butelek, olbrzymie głazy, przypominające kąpiące się słonie oraz
wydrążone w skałach grobowce. Bystre oko wypatrzy wylatujące
spomiędzy zarośli gadożery, myszołowy przylądkowe, sępy i swojsko
brzmiące dudki. Morze Czerwone tętni życiem, a jego wody kryją
ciemnokoralowe rafy, przypominające grzybowe kapelusze lub
spiętrzone wachlarze o ażurowej fakturze. Nurkując z akwalungiem i
rurką, można ujrzeć żarłacza białopłetwego, smukłego drapieżnika
żywiącego się skorupiakami.
A rozkosz jedzenia? Chociaż stoły dawnych królów i sułtanów
zachwycały przepychem, współcześni mieszkańcy, wskutek migracji ze
wsi do miasta, na lunch jedzą gulasz z duszonej fasoli i ryżu, piure

[purée] z ciecierzycy, baklawę, czyli strudel z nadzieniem z orzechów i
migdałów, piją sok ze świeżych owoców awokado [avocado].
Wieczorami mój sąsiad, niemówiący po angielsku chimeryczny
wiedeńczyk, hipochondryk, mało zdolny pseudonaukowiec, pseudo
Europejczyk,
podaje
mi
przedwczesne
pseudoteorie
o
międzygalaktycznych podróżach w naprędce skleconym wehikule, a
nowo poznane na Gadu-Gadu przyjaciółki z Chicago czekają na
wirtualne rendez-vous.
Spieszę zatem oddać się internetowym
pogawędkom, zostawiając resztę historyjek na później.
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Bladoniebieska pustułka i sczerniała wrona w szaroburym lesie.
Bladoniebieska, arcymiła pustułka i jej długi dziób były ozdobą tego
lasu. Sczerniała, ciemnooka wrona należała do tych, o których
należałoby powiedzieć - niebrzydka. Obydwie stanowiły team w
szaroburym lesie, do którego rzadko docierało słońce. Niestara wrona
była takim ptakiem, który zjadłby wszystko, nawet niezdrową, różową i
niewyżętą dżdżownicę. Pustułka nie lubiła takiego jedzenia, wolała
wegetariańskie potrawy. Nigdy niczego nieświeżego nie spożywała. Jeśli
już coś zażywała, to były to tylko homeopatyczne pigułki. Nigdy nie
zajmowała się makroekonomią, megawatogodziny też jej nie
interesowały. Wrona, która miała rodowód polsko-francuski, ale
pochodziła z Połoniny Wetlińskiej i pracowała w Instytucie Chemii
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, jeździła meleksem.
Południowoeuropejscy przodkowie pustułki byli bardzo propolscy.
Utrzymywali kontakty z Polonią kanadyjską i wszyscy byli
polskojęzyczni. Marzeniem pustułki było pofrunąć do Nadrenii
Północnej
Westfalii,
nie
miała
jednak
kombinezonu
przeciwodblaskowego. Była też ptakiem z gatunku prostoskrzydłych,
więc mogłaby nie dać rady frunąć tak długo. Wrona w okamgnieniu
liczyła w pamięci i miała zawsze przy sobie dziurawą z ekoskóry
torebkę. Nie piła nigdy espresso, oranżady, tylko herbatę z dziurawcem
i marzeniem jej była podróż do Abisynii.
Wszystko różniło te dwa ptaki, oprócz tego, że oba zażywały leki
przeciwcukrzycowe i miały uczulenie na żorżetę. Największą ich
tajemnicą było jednak to, że wraz z ponadosiemdziesięcioletnim
krukiem planowały po raz n-ty wyfrunąć i pobyć trochę na Pomorzu
Zachodnim. Co z tego wyszło, nawet arcyłgarz nie byłby w stanie
wywróżyć. Jedno jest pewne, nikt im nigdy nie odebrał nadziei.
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Król Gryzipiór
To był na pewno najbardziej sczerniały niedźwiedź w borze. Inne były
szarobure lub brunatnoczarne. Każde zwierzę w borze miało swoje
marzenia. O marzeniach pustułki wiedzieli już wszyscy, a niedźwiedź
nigdy o nich nie mówił. Bóbr żyjący niedaleko lasu zawsze chciał
polecieć do Namibii albo przynajmniej do Szczebrzeszyna. Lubił huczeć
w chaszczach i chyżo przemierzać przestrzenie, które były terenem
króla Gryzipióra. Król Gryzipiór to stary kruk z rozcapierzonymi
piórami, chodzący w różowo - pomarańczowym tużurku, który zżarłby
nawet nieświeżą papaję. Jego koloraturowe pienia znał nawet Anioł
Stróż, a tętent jego stóp obudziłby każdego. Mówiono, że był żonobójcą,
ale kto wierzy w takie niewyjaśnione historie? Podkuwanie koni,
tłuczenie paździerzy, uczenie się ortografii to było jego hobby. Śpiewał
chorały, miał chuderlawą posturę i był miłośnikiem kaszy gryczanej.
Czasem jak Indianin z plemienia Siuksów, którymi był zauroczony,
chodził po borze z tomahawkiem i opowiadał, że do Indian Ameryki
Północnej zalicza się rdzenną ludność żyjącą na południe od Arktyki
zamieszkałej przez Eskimosów i na północ od Mezoameryki (Ameryki
Łacińskiej). Mówił o Subarktyce, Irokezach, a także o najbardziej
wojowniczym plemieniu Wielkich Równin - Kiowa, które żyło w górnym
biegu rzeki Yellowstone. Tymi historiami obdarzał każdego, kogo
przyuważył na drodze. Wszyscy od niego uciekali, nawet po
potłuczonym szkle, ale on miał skrzydła i tak dopadał zawsze
znienacka każdego. Tych niestworzonych opowieści nie słuchałby
nawet ministrant w komży, a co dopiero zwierzę ranną zorzą. Kolumna
dorycka by tego nie wytrzymała ani żadna żona. Był okrutnym zrzędą i
nikt przed nim nie czmychnął. Jedynie bóbr radził sobie z tym
problemem. Widząc kruka w pobliżu, zanurzał się w bajorze po szyję i
czuwał, kiedy może się wynurzyć. Tak żyło się w borze, i nawet można
rzec, że ciekawie. Tylko kto w to uwierzy?
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Ścieżyną drożyną, czyli ahoj! Przygodo.
Kiedy tylko na niebie pojawił się bladoróżowy świt, ruszyliśmy wespół
w zespół z naszymi przyjaciółmi z Pszczyny i Wierzchosławic na
włóczęgę po południowo-wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej.
Postanowiliśmy wędrować od nieistniejącej wsi Brzegi Górne aż do
grani Połoniny Caryńskiej, by podziwiać widoki na Połoninę Wetlińską i
ukraińskie Bieszczady. Nie zważając na kłujące krzewy jeżyn, które
otulały wąskie ścieżynki, truchtaliśmy, podziwiając feerię barw
kwitnących już łopuchów, chabrów i kąkoli, stada hucułów opędzające
się od kąsających gzów. Gdy otulił nas szczelnym pancerzem
wszędobylski kurz, szukaliśmy orzeźwienia w strużkach i źródełkach
skrzących się pośród krwistoczerwonych kiści jarzębin, buków i
kłującej ostrężyny. Zwątpiliśmy, kiedy przyszło nam się zmierzyć z
rzęsistym dżdżem, potem z huraganowym wiatrem hulającym nad
naszymi głowami okrytymi jedynie wypłowiałymi chustkami w
ochronnym kolorze khaki. To nie były hocki-klocki, bo nawet
rozwydrzone strzyżyki schroniły się wśród gałęzi przecudnej
czeremchy, zniknęły w mig w gąszczu pohukujące harde sowy. Z
trudem urządziliśmy w tej zawierusze rozszalałych żywiołów kryjówkę
skleconą naprędce z chaszczy i gałęzi drzew, na których widać było
jeszcze strzępy połamanych hub. Był to cud-szałas, jakiego nie
powstydziłby się nawet najwytrawniejszy obieżyświat ani żaden
zuchwały tramp. Spędziliśmy w nim chcąc nie chcąc kilka godzin o
głodzie, bo nasz druh przewodnik, ten przebrzydły tchórz, uciekając w
popłochu, zgubił przytroczony do plecaka prowiant. A było czego
żałować – smażone racuchy z dżemem z róży, kanapki z rzeżuchą i
bakłażanem, no i kawa, którą mełła i przyrządzała niezastąpiona
wujenka. Gdyby chociaż przeprosił za przymusową głodówkę, ale
gdzież tam, hultaj półdrwiąco, spod opuszczonych rzęs spojrzał na nas
i orzekł, że nadszedł czas, by pogwarzyć. Początkowo była to taka
gadka szmatka, takie baju, baju, ale później to nasze terapeutyczne
gadu-gadu było całkiem do rzeczy. Rozmawialiśmy o życiu, książkach,
które nas pochłonęły bez reszty, bohaterach ciekawszych niż
Sienkiewiczowski Bohun i Azja Tuhajbejowicz. Snuliśmy plany na
przyszłość, marzyliśmy o przygodach mrożących krew w żyłach, rejsie
po Morzu Żółtym, Wyspach Bahama, wspólnie opływaliśmy jachtem
przylądek Horn i przemierzaliśmy na dwugarbnych wielbłądach żółte

piaski Sahary. Kiedy się przejaśniło, szast-prast zgarnęliśmy
przemoczone plecaki i żwawo wyruszyliśmy w dalszą drogę.
Wracaliśmy urzeczeni świeżością powietrza wprost w otwarte na oścież
drzwi naszego pensjonatu „Włóczykije”.
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O literaturoznawstwie nauczanym nie tylko ex cathedra
Spostrzeżenie, że we współczesnej humanistyce wiedza w szybkim
tempie spiętrza się, w niektórych jej subdyscyplinach bodajże
rokrocznie, można uznać za mało problematyczne, jeśli nie błahe, aby
je szeroko roztrząsać. Jednocześnie wytrawnym erudytom, nierzadko
rutyniarzom z wieloletnim bagażem stażu, nietrudno zauważyć, że
novum interpretacyjne nie odrzeka się bezdyskusyjnie od zasłużonych,
wypadałoby wręcz rzec, ponadczasowych czy wiecznotrwałych tekstów
badawczych. Stąd też literaturoznawca może dążyć w swych
eksploracjach hermeneutycznych do enuncjacji wielopoziomowych i
wielostronnych,
przynależnych
do
różnych
porządków
chronologicznych, szczególnie jednak, mówiąc nieco hiperbolicznie,
wżerających się w mózg. Zmuszony jest przy tym uważać, aby nie
powstał w jego wykładzie informacyjny kogel-mogel, swoisty
edukacyjny miszmasz. Niezależnie od heurystyki, czyli użytego
hermetycznego, skondensowanego i zhierarchizowanego dyskursu,
powinien on też nakreślić curriculum vitae branych pod uwagę pisarzy.
Przede wszystkim istotne jest wyszczególnienie obco brzmiących
nazwisk, takich na przykład jak: Villon [wym. wiją], Racine [wym.
rasin], Beaumarchais [wym. bomarsze], Rimbaud [wym. rębo], Szekspir
[lub: Shakespeare] czy Blake [wym. blejk]. Ważne jest też dokładne
odnotowywanie nazw miejscowości, miejsc, a nawet posiadłości, które
odegrały
pierwszorzędną
rolę
w
dziejach
kultury
zachodnioeuropejskiej. Chodzi w tym przypadku nie tylko o główne
centra tej kultury, takie jak Rzym, Paryż czy Londyn, ale też o
opiniotwórcze ośrodki akademickie ze Starego Kontynentu, do których
należą z pewnością: Padwa, Bolonia, Cambridge [wym. kejmbrydż],
Wittenberga, Collège de France [wym. koleż dö frãs]. Na marginesie
trzeba uwydatnić, że nie wszyscy adherenci polonistyki znają na
przykład nazwę siedziby Instytutu Literackiego, założonego przez
Jerzego Giedroycia, czyli Maisons-Laffitte [wym. mezą lafit].
Niefortunnie utożsamiają też Krasickiego z Krasińskim albo
Kraszewskim bądź sytuują Ludwika Hieronima Morstina obok
Andrzeja i Zbigniewa Morsztynów. Summa summarum, należy
pamiętać, że wykład to tylko prolegomena do gruntownej sapiencji.
Dalej rozciąga się bezkresna i pełna samozaparcia przestrzeń do
własnych indagacji, stanowiących zresztą sól humanistyki.

