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Barcelona
– miasto tradycji
i miodowego
cortado
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B

arcelony specjalnie przedstawiać nie trzeba.
Miasto wygląda fantastycznie z każdego punktu.
Z samolotu też, bowiem na lotnisko El Prat
zawsze podchodzi się do lądowania od strony morza.
Wówczas jak na dłoni widać wzgórze Tibidabo, które
rozgałęzia się na kolejne stoki spadające w stronę
wybrzeża. Na nich to zawieszony jest Park Güell, dalej
zaś niedokończony symbol geniuszu artystycznego
Antonia Gaudiego – kościół Sagrada Familia. Po nim
widzimy idealne prostokąty złożone z kamienic i przedzielone równie geometryczną siecią ulic. To dzieło architekta Ildefonsa Cerdy z połowy XIX wieku. Układ
ten przecina w lekkim ukosie, jak strzała gockiego wojownika, prawie 11-kilometrowej długości Avinguda
Diagonal. Po idealnym porządku architektonicznym
czas popatrzeć na nieco chaotyczną, średniowieczną
Dzielnicę Gotycką (Barrio Gótico) – serce starej Barcelony.
I już w tym momencie przybliżamy się do wybrzeża
z widoczną Kolumną Krzysztofa Kolumba, zaś dalej
wznosi się porośnięte drzewami piniowymi wzgórze
Montjuïc, niejako podpierające Palacio Nacional, przed
którym wieczorami odbywają się słynne spektakle
tańczącej fontanny. Za Montjuïc, ukryty gdzieś między
budynkami, niemrawo próbuje zwrócić naszą uwagę stadion Camp Nou, czyli świątynia piłki nożnej i duma
nie tylko Barcelony, ale też całej Katalonii. Lądujemy
na lotnisku.
Żeby dobrze poznać miasto, jego atmosferę i zabytki, należy poświęcić na zwiedzanie przynajmniej
tydzień. Zwykle większość odwiedzających nie ma tyle
czasu. Dlatego warto Barcelonę odwiedzić kilkukrotnie



W 80 SMAKÓW Dookoła świata

ZdJęcie_© nAnisimovA - FoToliA.com

„Nie ma życia bez wina w Hiszpanii” – tak podobno powiedział kiedyś najbardziej
znany wirtuoz flamenco, nieżyjący już Paco de Lucía. Tak, to jeden z głównych
symboli tego kraju. Podobnie jak flamenco i corrida, ostatnio zakazywana stopniowo w kolejnych prowincjach. Moja opowieść będzie jednak o czymś zupełnie
innym, co także zasługiwałoby na miano „instytucji hiszpańskiej”. Czyż przechadzając się ulicami Barcelony, Madrytu czy Sewilli, nie słyszymy często: „Un cortado
por favor”, czyli „Poproszę cortado”? Czy jest to kawa, czy napój alkoholowy? Przy
okazji ostatniej podróży do Barcelony nieoczekiwanie zbadałem ten temat.
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Budynki Antonia Gaudiego są jednym z najbardziej
rozpoznawalnych symboli Barcelony. Architekt z upodobaniem łączył uwielbiany styl gotycki z motywami
przyrodniczymi, nadając projektowanym przez siebie
budynkom niezwykłe, organiczne formy. Ten sam
niepowtarzalny styl przenosił również na inne swoje
projekty: meble, bibeloty, wnętrza.
albo w niej zamieszkać. Będąc kolejny raz w tym mieście, zapragnąłem
odnaleźć w nim miejsca związane
z mało znanym, lecz istotnym
okresem dziejów Barcelony – wczesnośredniowiecznego Królestwa Wizygotów. Ponadto chciałem sprawdzić,
czy przepełnione turystami historyczne centrum ma do zaoferowania
momenty ciszy i spokoju.
Barcelona nie ma wielu miejsc
i elementów związanych z germańskim Królestwem Gotów, które


panowało nad Półwyspem Iberyjskim przez ponad 300 lat, od V do
VIII wieku. Zwykle też przeciętny
człowiek nie za bardzo kojarzy nazwę
tego plemienia z Hiszpanią. Co najwyżej pojawiają się pewne konfabulacje z udziałem terminu „gotyk”.
Szczęśliwie Hiszpanie i Katalończycy
mają pełną świadomość, że ich przodkowie przybyli na tereny położone za
Pirenejami u schyłku starożytności
po części ze Skandynawii. Goci, do
spółki z ludnością rzymską, stworzyli
podwaliny współczesnych społe-

czeństw Hiszpanii i Portugalii. Król
Alaryk II, po klęsce wojennej z Frankami, przeniósł w 507 roku stolicę
swojego królestwa z Tuluzy do Barcelony. Przez następne prawie 20 lat
była ona najważniejszym miastem
gockiego władztwa, które, pozbawione posiadłości na terenie Francji,
skupiło się ostatecznie na panowaniu
w Hiszpanii. Był to jedyny w dziejach
miasta moment, kiedy Barcelona
była stolicą jednego z najważniejszych krajów Europy. Straciła ten atrybut już wkrótce na rzecz centralnie
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Jeśli popatrzymy wnikliwie na
stół ołtarzowy, zobaczymy, że
stoi on na dwóch pokaźnych
rozmiarów kapitelach z czasów
wizygockich

Katedra św. eulalii,
położona w centrum
Barrio gótico

położonego Toledo. Niektórzy
twierdzą też, że nazwa „Katalonia”
w rzeczywistości jest zniekształconą
formą wyrazu „Gotalonia”, jako
oznaczenia „Kraju Gotów”. Kolejnym interesującym, acz mało znanym faktem jest ten, że tylko
Wizygotom udało się zjednoczyć
Półwysep Iberyjski w całości pod
swoim panowaniem, między innymi
ujarzmić Basków i inne ludy mieszkające na obrzeżach Półwyspu, czego
nie dokonali Rzymianie. Udało im
się wchłonąć także wszystkie kon-

kurencyjne organizmy polityczne
istniejące w Iberii. Nigdy wcześniej, ani
też później, już się to nie zdarzyło.
Królestwo Wizygotów było najlepiej
rozwiniętym kulturalnie tworem ze
wszystkich królestw barbarzyńskich
powstałych na gruzach Imperium
Rzymskiego. Kiedy królowie frankijscy ledwo umieli się podpisać, dwory
w Barcelonie i Toledo były ośrodkami myśli ﬁlozoﬁcznej, kościelnej,
ekonomicznej i społecznej, a sami
królowie goccy pisali panegiryki na
cześć Jezusa – lub swoją. W dużej

mierze udało się zachować ciągłość
cywilizacyjną po Rzymianach.
W 589 roku król Rekkared dokonał
konwersji z wyznania ariańskiego na
katolicyzm. Ten ostatni ostatecznie
zatriumfował na zachodzie Europy.
To wówczas dodano do wyznania
wiary jeden istotny szczegół w postaci
litery „i”, tworząc z „Boga Ojca i Syna
i Ducha Świętego” – Trójcę Świętą.
Ta bardzo istotna zmiana była przedmiotem wojen i szeregu ekskomunik
nakładanych przez papieży w następnych stuleciach. W zasadzie do
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dziś jest przedmiotem konﬂiktu między katolikami a chrześcijanami innych odłamów. Sam Kościół
hiszpański odróżnia się od pozostałych odpowiedników w innych
krajach porządkiem liturgicznym,
a także budową kościołów. Akcentuje też swoją niezależność od innych
hierarchii w zachodnim świecie
chrześcijańskim. To wszystko są echa
dalekiej przeszłości z czasów Gotów.

Barcelona to nie tylko historia i zabytki. Miasto
ma aż dziewięć plaż o łącznej długości ponad
czterech kilometrów, uznawanych za najlepsze
plaże miejskie na świecie. Najpopularniejsza
jest Barceloneta, o czym świadczą liczne restauracje i kluby nocne umieszczone przy sąsiadującym z plażą deptaku.



Widać to chociażby po katedrze
św. Eulalii, położonej w centrum Barrio Gótico w Barcelonie. Najstarszy
kościół w tym miejscu został wzniesiony jeszcze w połowie VI wieku, za
czasów wizygockich. Wówczas już
pełnił rolę katedry dla miasta. Bryła
zniszczona została dopiero pod
koniec X wieku, w czasie jednego
z arabskich najazdów. Na jej miejscu
wybudowano świątynię w stylu romańskim, zaś potem w gotyckim,
którą możemy podziwiać do dzisiaj.
Kiedy wszedłem tam po raz pierwszy, od razu rzuciła mi się w oczy
różnica w budowie wnętrza. Z przedsionka katedry nie widać ołtarza.
Środek kościoła zajęty jest bowiem
przez lektorium dużego chóru.
W czasie ważnych uroczystości
w lektorium zasiadają hierarchowie.
Miejsce to otoczone jest wspaniałymi
drewnianymi stallami zakończonymi
baldachimami. W każdej stalli wyrzeźbiony jest herb, polichromowany
lub złocony. Przedstawiają rycerzy
Zakonu Złotego Runa. Taki styl
budowania jest charakterystyczny
wyłącznie dla kościołów hiszpańskich. W czasach Królestwa Wizygotów to dwór królewski i kościoły
były ośrodkami życia intelektualnego
i kulturalnego. Taki układ pozwalał
na prowadzenie dysput w kościele
bez przeszkadzania tym, którzy chcieli
się pomodlić. Katedra św. Eulalii
zawiera także dwie oryginalne kapitele gockie, których jednak trzeba się
trochę naszukać. Nie trzeba patrzeć
w górę i wypatrywać elementów na
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cicha uliczka w Barrio gotico

sklepieniach. Wystarczy tylko spojrzeć
w stronę stołu ołtarzowego i zobaczyć, na czym stoi. Sama katedra
i krużganek są miejscami, gdzie
można w spokoju, z dala od zgiełku
odpocząć i zamyślić się nad wspaniałą przeszłością tego miejsca.
W Barrio Gótico ulice są pełne
ludzi. Wystarczy jednak, że zboczymy z utartych turystycznych szlaków
i przejdziemy się węższą uliczką równoległą do głównego traktu. Cisza,
spokój, w letnie upały także odpoczynek od słońca. Całe historyczne
centrum Barcelony zbudowane jest
według klasycznych reguł średniowiecznych, charakterystycznych dla
miast Południa. Żadna ulica czy też

uliczka, nie jest prosta. Te zakrzywienia były potrzebne. W dawnych
czasach, aby schronić się przed
palącym słońcem, szło się do kościoła
lub przebywało na takich ulicach,
gdzie o każdej porze dnia w którymś
miejscu padał kojący cień. Tak samo
jest dzisiaj.
Na uliczkach Barcelony przypadkowo natraﬁłem na małą kawiarnię.
Usiadłem na stołku przy barze. Poprosiłem o herbatę, ale okazało się że,
nie ma. Odparłem: „To co do picia
możecie mi zaproponować?”. Nastąpiła szybka odpowiedź. „Może
cortado?”. Ach… cortado. Dużo słyszałem o tym napoju. Sporządzany
na bazie kawy, a, jak wiadomo, za

kawą specjalnie nie przepadam. Ale
dobrze, trzeba w końcu się przełamać
i spróbować czegoś, co charakterystyczne jest tylko dla Hiszpanii. Poprosiłem o jedno cortado. Dość
nieoczekiwanie zaczęto sporządzać je
na moich oczach. Przyszła kobieta
i nastawiła ekspres do kawy. Następnie podstawiła pod niego szklaneczkę do złudzenia przypominającą
te, których u nas, w Polsce, używa się
do alkoholi. Szklaneczka została
w jednej trzeciej napełniona kawą.
Potem kobieta dodała troszeczkę
miodu z charakterystycznej butelki
zakończonej dozownikiem. Teraz
czas na mleko. Trzeba było ubić je
do konsystencji przypominającej
śmietankę. Kiedy było już gotowe,
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gdy zobaczyłem, jak przygotowano je
mojemu sąsiadowi. Zupełnie inaczej,
niż to, które piłem w Barrio Gótico.
Tutaj najpierw zabrano się za ubijanie mleka, które następnie wlano do
ﬁliżanki troszkę większej niż zazwyczaj używane do cappuccino. Potem
zaś dodano kawę z ekspresu. Ciemny
kolor widoczny był przy dnie, jaśniejszy nieco wyżej. No cóż, poprosiłem to, co wziął sąsiad. Cortado
z Las Ramblas miało bardziej gorzki
smak, podobny do włoskiej macchiato. Porównując te dwa sposoby
sporządzania cortado, lepsze było to
z domieszką miodu.
mimowie na
las ramblas

Lubicie leniwie obserwować, jak rozwija się
życie miasta? W takim razie obowiązkowym
punktem programu zwiedzania Barcelony
będzie Plaza Real – plac wypełniony
kawiarniami. Sącząc leniwie ulubione napoje
i przysłuchując się szumowi wody w fontannie,
można czekać na zmierzch, kiedy rozbłysną
światłem latarnie projektu Gaudiego.
kobieta wlała je do szklaneczki.
Przede mną postawiono gotowe cortado. W smaku było bardzo słodkie,
to pewnie zasługa miodu. Nie smakowało jak zwykła kawa, którą pewnie trudno byłoby mi przełknąć.
Bardziej jak słodki krem do lodów
lub bardzo mocno posłodzone
kakao. Z tym ciekawym doświadczeniem opuściłem spokojne okolice
Barrio Gótico i udałem się na zawsze
zatłoczony bulwar Las Ramblas. Ta
długa, zacieniona, wysadzana platanami ulica jest promenadą w sercu
starego miasta. Na Ramblas ruch
uliczny odbywa się po obu stronach
szerokiej promenady, na której bez
przeszkód można spacerować, bawić
się. Czy odpoczywać? To zależy pewnie od własnej deﬁnicji odpoczynku.


Na Las Ramblas zawsze są tłumy, czy
jest to lipiec, czy luty. Morze kwiatów, małych sklepików z pamiątkami, minikafejek czy osób
przebranych za najróżniejsze, fantastyczne postacie, bardzo mocno
ucharakteryzowanych. Warto czasami
poobserwować przedstawienia, które
aranżują. Skierowałem się w stronę
Kolumny Kolumba. Na ostatnim odcinku Las Ramblas skręciłem w lewo,
aby w jednej z kawiarni napić się
w końcu herbaty. Ku mojemu zdziwieniu znów otrzymałem odpowiedź,
że nie dostanę jej tutaj. Zapytałem:
„A co macie?”. Padła magiczna odpowiedź: „Może cortado?”. Pomyślałem sobie, że przecież jedno
cortado już dziś piłem, i to niedawno.
Jednak moje zniechęcenie ustąpiło,

Wyruszyłem na dalsze odkrywanie miejsc związanych z kulturą
Gotów. Nieopodal Kolumny Kolumba natraﬁłem na mały kościółek
San Pablo del Campo. Dokładna
data budowy nigdy nie była znana.
Prawdopodobnie w czasach wizygockich mieściło się tu opactwo
Benedyktynów, zniszczone w czasie,
kiedy Barcelonę opanowali Arabowie. W początkach XII wieku na
ruinach klasztoru wzniesiono romański kościół, uważany do dziś za
jeden z najpiękniejszych w całym
mieście, aczkolwiek bardzo rzadko
odwiedzany przez przyjezdnych.
Najbardziej zainteresowało mnie to,
że archiwolta portalu wejściowego
oparta została na kolumnach z wizygockimi kapitelami. Musiałem się
pod nimi schronić, gdyż nagle, nie
wiadomo skąd, nadciągnęła chmura
i zaczęło rzęsiście padać.
Czekając aż deszcz się skończy,
próbowałem sobie w myślach odpowiedzieć na dręczące mnie pytanie.
Wizygotom jako jedynym udało się
zjednoczyć cały Półwysep Iberyjski.
Dlaczego zatem Hiszpania nie stała
się „Gocją” tak jak sąsiednia Galia
– Francją? Tworzenie się społeczeństwa hiszpańskiego opartego na wzajemnych relacjach Gotów i Rzymian
przerwał gwałtownie najazd arabski

na początku VIII wieku. Zaczęła się
równie interesująca epoka ośmiu
wieków panowania muzułmańskiego
w Hiszpanii. Epoka, której ślady
znajdujemy w zabytkach, piśmiennictwie, języku. Arabowie uważali
chrześcijan za jeden z Ludów Księgi.
Dlatego pozwolili na kontynuowanie chrześcijańskich tradycji gockich.
Paradoksalnie to dzięki temu Kościół w Hiszpanii zachował swoje
tradycje sprzed podboju arabskiego,
ponieważ w dużej mierze oddzielony
był od wszystkich późniejszych zmian,
jakie dokonywały się w świecie
chrześcijańskim. Hiszpania stanowiła też pomost między dwoma kręgami
cywilizacyjnymi i zachowała pamięć
o czasach starożytnych. Arabowie
jednakże rozbili jedność kraju, do
której już nie udało się powrócić.
W miejsce jednego narodu powstało
wiele „Hiszpanii”. Można to zauważyć na przykładzie Katalonii.
Jakże silnie akcentowana jest jej
niezależność od centralnego rządu
w Madrycie, od zwyczajów po
używanie języka katalońskiego!
Napisy na ulicach są albo tylko po
katalońsku, albo pierwszym językiem jest kataloński, zaś drugim
hiszpański. W szkołach na terenie
Katalonii dzieci uczą się przede
wszystkim języka katalońskiego. To
cecha charakterystyczna także dla
innych regionów tego kraju. Od czasów gockich nie było już jednej Hiszpanii, tylko „wiele” Hiszpanii. Była
Kastylia, Katalonia, Asturia czy Andaluzja. Każdy z tych regionów przez
stulecia wypracował oddzielną tradycję i język. Każda próba uniﬁkacji
kraju kończyła się krwawo. Ostatnie
takie działania miały miejsce za dyktatury generała Franco w XX wieku.
Barcelona była jednym z ostatnich
bastionów oporu przeciwko dyktatorowi w czasie wojny domowej z lat
1936–1939. Katalończycy nie poddali się po porażce. Jedną z ostoi
oporu był słynny stadion Camp Nou,
na którym swoje mecze rozgrywał
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i rozgrywa jeden z najbardziej popularnych na świecie klubów piłki
nożnej – FC Barcelona. Stadion był
kiedyś jedynym miejscem, w którym
swobodnie można było rozmawiać
po katalońsku. Dlatego nie może nas
dziwić takie przywiązanie Katalończyków do spraw sportowych, przechodzące często w pasję. Widać to
wszędzie na ulicach Barcelony, wspaniałego miasta o wielowiekowej, bogatej historii. Także każdy z nas,
odwiedzając je, będzie nosił w sercu
swoją Barcelonę.

Kościół san Pablo del campo
z portalem wejściowym
wspartym na kolumnach
z kapitelami wizygockimi

Andrzej Jagiełło
Pilot turystyczny i przewodnik warszawski
www.facebook.com/LatarkawPlecaku


