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1 lipca, 2005 
 
 Zbliża się Wielkie Lato. Moja Toskania, czyli Wiśniowa Góra koi wszystkie 
problemy, których w tym roku było mnóstwo. Odchodzą w niepamięć. Bo czyż są one warte 
tego, aby zaprzątać sobie nimi głowę, gdy niebo jest niebieskie jak turkusy z naszyjników 
Indian Hopi w Arizonie, dach naszego domu czerwono-ceglasty jak skały w Sedonie, a 
zielone klony użyczają słodkiego cienia dla ludzi i ptaków. Do południa, życie toczy się w 
wschodniej części ogrodu. Gołębie sąsiadów oraz para dzikich gołębi, które na naszej sośnie 
kanadyjskiej uwiły gniazdo i wysiaduję młode, piją wodę z sadzawki. Młode wróble uczą się 
latać na trawniku  i robią straszny rwetes. Poranna kawa zaparzona w ekspresie smakuje 
wybornie. Świeże bułeczki wypiekane w naszej piekarni w Wiśniowej Górze są chrupiące, 
ciepłe i miękkie. Do tego jajecznica ze szczypiorkiem z naszego ogrodu. Albo po prostu pajda 
świeżego wiejskiego chleba posmarowanego grubą warstwa masła i nic więcej. Za takim 
pieczywem tęskniłam w Arizonie. Tylko w czasie wakacji możemy zachwycać się tymi 
rozkosznymi śniadaniami. W czasie roku akademickiego poranki są zajęte nawet w soboty, a 
od kiedy pracuję w drugiej, dodatkowej Uczelni, nawet niektóre niedziele wypadają. Czytam 
wakacyjne lektury. Odkładam „Budowanie państwa” Fukuyamy, do którego straciłam 
zaufanie, gdy dramatycznie pomylił się ogłaszając koniec historii, a teraz na gruzach historii 
próbuje budować instytucie państwowe. Czytam „Białą Masajkę” Corrine Hoffman, która  
obrzydza mi skutecznie Afrykę. Szwajcarka, znająca dziesięć słów po angielsku poznaje 
potomka Masajów, tańczącego dla turystów w hotelach Mombasy, który nie potrafi pisać i 
czytać, mówi wyłącznie w suahilli, a po angielsku potrafi powiedzieć jedynie : No problem, 
Corrine. Jego czarna skóra pokryta czerwoną farbą wprowadza ją w zachwyt i stan euforii. 
Postanawia żyć na głębokiej prowincji, w manyacie, z mężem Masajem i teściową, zajadać 
się mięsem kozy, opędzać muchy od oczu i znosić wszystkie cierpienia wynikające z różnic 
cywilizacyjnych i kulturowych w imię miłości. Uniesienia miłosne są najwspanialszym 
doświadczeniem życiowym, ale ulokować je tak niefortunnie może tylko infantylna istota. 
Całe szczęście, że książka opisująca tę paranoidalną namiętność sprzedaje się bardzo dobrze i 
przyniosła jej fortunę. 
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Po południu życie przenosi się na zachodni taras. Słońce odbija się od pomarańczowo-złotej 
terakoty, pokrywającej płytę tarasu nadając delikatnie łososiowy kolor białej ścianie domu. 
Światło sączy się we wszystkie szczeliny pokoju wychodzącego na taras. Wiklinowe meble 
na tarasie zachęcają do odpoczynku. Ceramiczne doniczki wypełnione lobelią, pelargoniami, 
rozmarynem, tymiankiem, bazylią, lawendą mienią się wszystkimi  odcieniami tęczy. 
Zakwitła lawenda i pszczoły pracowicie uwijają się przy chabrowych kiściach kwiatów. 
Zrywam gałązki bazylii, tymianku, rozmarynu, wstawiam do dzbanuszka z wodą     i niosę do 
kuchni. Bazylia będzie potrzebna do wieczornej sałatki z pomidorów. Lipcowe pomidory 
szklarniowe  nie są  jeszcze tak dobre jak sierpniowe polne, ale bazylia pozwala o tym 
zapomnieć. Uwielbiamy wspólne kolacje. W piątek przyrządzam krem z żółtek, cukru i serka 
mescapone, dodaję soczystych brzoskwini. Ładnie wyglądają zapiekanki ze szpinaku, sera, 
czosnku posypane bazylią i podane w ceramicznych naczyniach w ratanowych koszyczkach. 
Te weekendy na które przyjeżdża Wiktor z Warszawy są najwspanialsze. Siedzimy w 
wiklinowych fotelach na tarasie, sączymy wino, jemy szparagi lub grzyby i nie zauważmy 
nawet gdy czerwono-szafirowy wieczór zamienia się w gwiaździstą noc. Patrzymy w 
gwiazdy, wspominamy naszych najbliższych, tych których już nie ma. Mówimy o 
przyszłości, choć moje i Andrzeja myśli coraz częściej biegną do zbliżającego się drugiego 
brzegu. Smutne, że nie ma już tego szerokiego horyzontu, gdy wszystko jeszcze jest możliwe, 
gdy życie kusi wszystkimi barwami i smakami. Ale takie doświadczenie ma też swoje dobre 
strony. Teraz jesteśmy dla siebie lepsi niż w młodości. 
 

                                                 
 
 
Codziennie chodzę na spacery do lasu z psem, który został totalnie rozpieszczony 

przeze mnie i domaga się tych przechadzek bardzo natarczywie. Las jest tuż za domem. Gdy 
przez kilka dni temperatura przekracza trzydzieści stopni las, nagrzewa się i wszystkie 
aromaty uwalniają się z drzew. Parują olejki drzew sosnowych, w domu pachnie lipa, 
niedawno w czerwcu pachniały akacje. Las wydziela wonie prawie takie jak lasy 
eukaliptusowe na wyspach Leeryjskich na Lazurowym Wybrzeżu.   

W tym roku moją Toskanię w Wiśniowej Górze skonfrontuję z prawdziwą Toskanią. 
Jeszcze tylko jedna obrona pracy doktorskiej i pracy magisterskiej prowadzonych przeze 
mnie, jedna Rada Wydziału, jeden niedzielny wykład w drugiej Uczelni, egzamin końcowy z 
technik światłowodowych i wyruszamy do Włoch. 
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poniedziałek 18 lipca,2005 
 
 
Andrzej czyni przygotowania do wyprawy włoskiej już od tygodnia. Na ogromnym 

stole w pokoju jadalnym ustawia lub układa przedmioty jego zdaniem niezbędne do wyjazdu. 
Najpierw kamery i aparaty cyfrowe, komórki, ładowarki komórek, notebook, kabelki łączące 
notebook z aparatami do transmisji danych. Następnie płyty CD z muzyką na drogę: Edith 
Piaff, Yves Montand, Tom Jones, Beatles, Cesaria Evora, Smokey, Vaya con Dios (Chodźcie 
z Bogiem),  Niemen, Klenczon. Ja dokładam baterię książek. Dwa kryminały Agaty Christe, 
żeby było wakacyjnie: Trzecia lokatorka i Świadek oskarżenia. Potem książki z naszej 
biblioteki domowej o podróżach włoskich. Jarosław Iwaszkiewicz „Książka o Sycylii” (nie 
mogę znaleźć jego „Podróży do Włoch”- gdzieś się zawieruszyła, prawdopodobnie Wiktor 
wyniósł z domu w ubiegłym roku gdy jechał do Włoch), Pawła Muratowa „Obrazy Włoch”, 
Kraszewskiego „Kartki z podróży”, Goethego „Podróż włoska”, „Pod słońcem Toskanii” 
Frances Mayes.  Ale to nie wszystko, jesteśmy głęboko przekonani, że starczy nam czasu na 
zwiedzanie i czytanie wieczorami. Zabieramy więc jeszcze „Wstęp do telekomunikacji 
światłowodowej” Jerzego Siuzdaka, „Sieci komputerowe” Karola Krysiaka, „Rzecz o mych 
smutnych dziwkach” czyli „Memoria de mis putas tristes” Gabriela Garcia Marqueza, 
„Budowanie Państwa” Francisa Fukuyamy, „Listy z Afryki (1914-1924)” Karen Blixen, 
„Mizoginia” Davida Gilmore.   

Czytanie wspomnień z podróży ludzi, którzy już nie żyją są wspaniałym 
doświadczeniem. Potwierdzają, że potrafimy porozumiewać się ponad czasem, który został 
nam dany do przeżycia  na Ziemi. Korzystamy z doświadczeń, przeżyć przeszłości, a sami 
tworzymy dla tych, którzy przyjdą po nas. Jarosław Iwaszkiewicz piszący o San Gimigniano 
jest dla mnie ważniejszy i ciekawszy niż sąsiad żyjący tu i teraz obok mnie. Albo Muratow 
piszący w latach trzydziestych ubiegłego wieku o wspaniałych freskach w Campo Santo w 
Pizzie. Tych fresków już nie ma. Zostały przypadkowo zniszczone w 1944 roku podczas 
ataku aliantów  przez bomby zapalające. Oglądam puste ściany w Campo Santo z niewielkimi 
łatami zachowanych, spłowiałych fresków, które dzięki Muratowowi przecież tutaj są. Widzę 
je jego oczyma. Lubię czytać o podróżach i mieszkaniu w obcych miejscach. Ostatnio 
przeczytałam Julii Hartwig „ Zawsze powroty”. Lubię wspomnienia surowe w formie, im 
mniej aranżacji, tym lepiej i bliżej prawdy.  Prawdy? Jakiej prawdy? 

Wyruszamy wcześnie rano, o szóstej jesteśmy już na granicy w Cieszynie. Pijemy 
poranną kawę na tle wschodzącego słońca i w drogę. Czechy jak zwykle robią na mnie 
smutne wrażenie, ze wszech stron widzę ślady sennego socjalizmu, choć przyparta do muru 
nie potrafiłabym powiedzieć z czego wynika takie postrzeganie. Czuję wokół jakąś 
zgrzebność pozostałości niedawnego ustroju, której już nie dostrzegam w Polsce. Ale to 
zapewne tylko moje złudzenia, mieszkaniec zachodniej Europy prawdopodobnie tak samo 
postrzega Polskę. Za kilka godzin jesteśmy na granicy z Austrią, przekraczamy ją w Znojmo. 
Celnik od niechcenia patrzy w nasze dowody osobiste, nie potrzeba żadnych paszportów. 
Gdzie te czasy, kiedy czuło się ważność paszportu. Był to niekiedy najważniejszy dokument 
życia. Miałam dwa paszporty. Jeden służbowy, jeden prywatny. Najczęściej wyjeżdżałam na 
służbowy. Pamiętam upojne chwile szczęścia, gdy pracownica działu współpracy z zagranicą, 
a dodatkowo zapewne współpracownik służb specjalnych, dochodziła do pancernych szaf, 
wyjmowała z namaszczeniem mój dokument i z miną surowej matki „tylko nie pobrudź, nie 
zgub, nie podrzyj” wręczała ciemnozielony dokument w miękkiej oprawie. Serce biło mocno, 
niech tylko się nie rozmyśli. Na granicy austiacko-włoskiej nikt już nie pyta o żaden 
dokument. Nie ma granic, świat jest szeroki i przestronny jak Ameryka. W drogę. Dziś 
jeszcze musimy dotrzeć do Wenecji.  
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Kamping nazywa się Venezia, kierujemy się na znaki lotniska Marco Polo, raz czy 
dwa pytamy o drogę i już jesteśmy. Trenuję swój włoski,  zamiast mówić po angielsku i z 
satysfakcja stwierdzam, ze zostałam zrozumiana: - ho prenotato una camera per due per 
Internet. Włoski jest prosty, szczególnie dla tych którzy znają francuski i hiszpański. Na 
przyszłe wakacje zamierzam się nauczyć go w zakresie prostej komunikacji codziennej. Nie 
przychodzi mi do głowy, że będę musiała próbować posługiwać się nim już jutro. Tutaj w 
recepcji, lepiej lub gorzej wszyscy mówią po angielsku. Jutro jednak będziemy w Podre 
Pretoia, gospodarstwie agroturystycznym. Sandra zna pięć słów po angielsku, kilkanaście po 
francusku, rozumie również niektóre zwroty po hiszpańsku, przez podobieństwo brzmienia. 
Tak więc ona mówi po włosku, a ja przypominam zakonnika z filmu „Imię róży”, któremu 
pomieszały się wszystkie języki świata. Mówię mieszanką angielskiego, francuskiego, 
hiszpańskiego i włoskiego.  

Dziś jednak jesteśmy szczęśliwi, że bezpiecznie dotarliśmy na miejsce, po 
przejechaniu 1100 km. Zmęczenie jest również przyjemnym stanem, marzenia ograniczają się 
wtedy do najprostszych potrzeb – umyć się, założyć czystą bieliznę i zasnąć na wygodnym 
łóżku. Tak było i tutaj na kampingu Venezia. W nocy potężna burza budzi nas, zamykamy 
szeroko otwarte okna. Jutro zobaczymy Ponte di Rioalto, bazylikę San Marco, arkady Pałacu 
Dożów, Piazzetę oraz wybrzeże degli Schiavoni. Kraszewski w XIX wieku dotarł do Wenecji 
z Krakowa, przez Wiedeń i Triest, a więc trasą zbliżoną do naszej. Goethe w XVIII wieku 
jechał z Innsbrucka, przez Bolzano, Trento, Jezioro Garda, Weronę do Wenecji. Tą trasą 
jechałam kiedyś, na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku do Florencji, z pominięciem 
Wenecji. „Widocznie było mi pisane w księdze przeznaczenia, że dwudziestego ósmego 
września 1786 roku, wieczorem, o piątej naszego czasu, zobaczę po raz pierwszy Wenecję” – 
pisał Goethe. Teraz my, 219 lat po nim, wypełnimy nasze karty księgi przeznaczenia.  

Poranek jest słoneczny i bardzo ciepły. Pijemy kawę, kupujemy bilet na shuttle bus, 
krążący między campingiem a  starą Wenecją. Samochód zostawiamy na parkingu przed 
campingiem, bo bungalow musimy opuścić do dwunastej. Decydujemy się więc 
wyrejestrować już teraz, bo przecież do dwunastej nie zdążymy wrócić. Wstydzimy się 
trochę, że na Wenecję przeznaczamy tylko kilka godzin. Goethe spędził tutaj dwa tygodnie, 
Muratow zapewne jeszcze więcej. Poranna Wenecja jest cicha, leniwa i przepełniona 
słońcem. Słońce oświetla wąskie kanały, uliczki, piazze, piazzelle i kościoły. Mijamy sklepiki 
pełne kolorowych szkiełek, wazoników, szklaneczek, ozdób, korali, lamp, koronkowych 
parasolek, masek weneckich i całego mnóstwa przepięknie bezużytecznych przedmiotów, 
których nikt, w żadnym innym miejscu nie zechciałby kupować. Czas zatrzymał się w 
miejscu, ludziom nigdzie się nie śpieszy, na ich twarzach maluje się raczej życzliwość, prawie 
nigdy zupełna obojętność, patrzymy na siebie od czasu do czasu z zaciekawieniem. Po to są 
przecież stoliki, aby usiąść, zjeść lody, wypić kawę posłuchać muzyki i popatrzeć na ludzi. 
Zachwycać się tym barwnym tłumem, słuchać szumu mowy ludzkiej we wszystkich językach 
świata, wybaczać innym i sobie, że nie jesteśmy ani piękni, ani przystojni, ale tylko na tle 
takiej przeciętności można docenić prawdziwe piękno, pojawiające się od czasu do czasu na 
placu Świętego Marka. O, teraz właśnie przechodzi przepiękna dziewczyna w japonkach, o 
idealnych proporcjach ciała. Wesoły jarmark, wieczna niedziela, ustawiczne święto na placu 
Świętego Marka. „Dla istoty rozumnej nie ma i nie może być nic wartościowszego niż życie... 
Śmierć – to potworność odrywająca widza od wielkiej sceny przed końcem widowiska, które  
pochłania całą jego uwagę” – napisał słynny Wenecjanin Giacomo Casanova. Dzięki ci Boże, 
że jeszcze jestem widzem, cenię ten stan i jestem świadoma tego daru, jakim jest życie. 
Muratow nazywa ten stan próżniaczym życiem, ale jest to chyba krzywdzące określenie. Ja 
wolę myśleć o tym, że ten tłum przyszedł tutaj ładować baterie, aby przetrzymać, przeżyć, 
przepracować następny rok, często w znoju, słocie, wietrze, deszczu, zawiejach śnieżnych, 
suszach, pośpiechu, niepokoju czy cierpieniu. Tutaj, na placu Świętego Marka lub na 
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wybrzeżu z którego może oglądać Isola di S. Giorgio Maggiore, wśród fresków, obrazów, 
naw, transeptów, arkad czują się wolni od ziemskich trosk. I ta chwila wytchnienia należy im 
się. Mogą im się mylić okresy historyczne, mogą nie rozumieć alegorii i odniesień do 
wydarzeń Starego i Nowego Testamentu, ale przyszli tu z własnej woli, chcą obcować z 
pięknem i sztuką. Są dumni, nawet jeśli tego nie uświadamiają sobie zbyt jasno,  że wybrani 
spośród nas tworzyli rzeczy nieśmiertelne. Cieszę się, że ten wieczny festyn na placu 
świętego Marka postrzegam jako wzruszający i zabawny, nie zaś pusty, nudny i dziecinny. 
Nie przyjmuję do wiadomości opinii Muratowa, że widowisko na placu Świętego Marka to 
uczta obcych ludzi na miejscu porzuconym przez gospodarzy, bowiem Wenecja, podbita 
przez Napoleona dawno przestała istnieć. Według moich spostrzeżeń, naiwność i radość 
dziecka cieszenia się z rzeczy prostych, zachowują do późnych lat życia naukowcy i 
zakonnicy. Mam wiekową ciotkę, która jest zakonnicą Krzeszowie.  Mimo osiemdziesiątego 
krzyżyka, ma w sobie coś z młodej dziewczyny, potrafi z zachwytem mówić o dziełach 
zgromadzonych w Krzeszowie, cieszyć się pieszą wycieczką na Chojnik i doceniać uroki 
jedzenia. Rozmowa z najbliższymi jest dla niej nagrodą, nie uciążliwym obowiązkiem, po 
tygodniach siedzenia za murami klauzuli w swojej samotnej celi. Naukowiec, siedzący latami 
w bibliotece lub laboratorium, na dodatek ciemnym, jak w moim przypadku (bo to 
laboratorium optyczno-laserowe) pędzi życie podobne do mnicha. Dlatego każde 
wypuszczenie na wolność jest świętem i napełnia nieopisaną radością. Takie życie ma swoje 
wady, bo wtedy gdy był czas na zabawy z zapałem dwudziestolatka, katowaliśmy swoje 
młode ciała w laboratorium i zapewne wiele przegapiliśmy. Ma jednak zalety, bo szczęście 
powoli dawkowane na dłużej starcza. Mój zachwyt nad życiem trwa i nie zdążył się wypalić i 
przekształcić w zblazowanie i znudzenie.  

Siedzimy przed kawiarnią Floriana, orkiestra gra walce wiedeńskie, słońce w zenicie, 
już nie mam wyrzutów, że tym razem nie poznam bogactwa kościołów weneckich. Carpaccio, 
Bellini,  Tycjan, Tintoretto, Veronese, Tiepolo – zajmę się nimi następnym razem. Czy 
„Ukrzyżowanie  Tintoretta znajduje się nadal w kościele San Cassiano, a „Maria wstępująca 
na schody świątyni w kościele Madonna dell’Orto? To prawda, że dawna Wenecja żyje już 
tylko w dziełach  swoich mistrzów, ale przecież pamięć pokoleń jest zachowana jest nie tylko 
w muzeach i kościołach, także ta wierzchnia warstwa życia zamknięta w mostach, budynkach 
trwa. I tą zewnętrzną warstwę będziemy dziś chłonąć. Przenikający mnie stan nienasycenia 
jest dobrym stanem, ale przecież życie jest zbyt krótkie, aby wszystkim jego aspektom 
poświęcić więcej czasu. Ja wybrałam naukę, pochłonęła ona trzydzieści lat mojego 
najlepszego życia, mam coraz mniej czasu i już niczego nie poznam dokładnie. Teraz trzeba 
zobaczyć wszystkiego po trochu, nadrobić stracony czas życia w komunizmie, gdy bariera 
granic, wiz, paszportów, pieniędzy była barierą nie do pokonania. Ilu historyków sztuki 
poświeciło życie na analizę jednego malarza, jednego obrazu, jednego fresku. Niemiecki 
uczony Ludwig, całe swoje krótkie życie  poświęcił badaniom malarstwa weneckiego a jego 
największym osiągnięciem było odnalezienie źródła „Alegorii chrześcijańskiej” Belliniego.  

Wenecja XV, XVI, XVII wieku – to czas geniuszu malarskiego: Carpaccio, Gentile 
Bellini-XV wiek, Tycjan, Paolo Veronese – XVI wiek, Tiepolo- XVII wiek. A jeszcze 
Tintoretto, Giovanni Bellini, Giorgione. Wiek XVIII, gdy przybył tu Goethe – to wiek maski, 
teatru ulicznego, komedii dell’arte z kupcem weneckim, Arlekinem, pokojówką Kolombiną, 
wiek opery, muzyki. Wielką muzykę tworzyło się w klasztorach, Domenico Scarlatti stał na 
czele jednego z takich konserwatoriów. Ale było również malarstwo, w XVIII  wieku tworzył 
w Wenecji Canaletto, który potem został nadwornym malarzem króla Polski i namalował 
wspaniałą serię obrazów Warszawy. 
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   Wenecja, widok z mostu Rioalto 
 
Po południu ruszamy z Wenecji do Podere Pretoia, gospodarstwa agroturystycznego, 

położonego 7 km od San Gimignano i 3 km od Certaldo. Dwa historyczne miejsca, San 
Gimignano, znane z 13 wież i Certaldo, będące miejscem urodzenia Boccacia. Samo serce i 
esencja Toskanii. Dobre miejsce jako baza do wędrówek do Sieny, Pizy, Lukki, Monte 
Olivetto Maggiore, San Galgano, Montepulciano i Volterry. Po drodze Bologna, Florencja, 
potem wjeżdżamy na słynną Chiantigianę numer 222. Wspaniały trakt między Florencją i 
Sieną daje nam zaledwie przedsmak widoków, jakie będziemy mieć codziennie w Podere 
Pretoia. Bajkowe krajobrazy, utrwalone na tylu obrazach, widokówkach, fotografiach, film 
ach, wspomnieniach. Nie zniechęca mnie to bogactwo odniesień, porównań, zachwytów, 
wspomnień istniejace w literaturze. Ja przeżywam swoją własną wersję Toskanii, a fakt iż 
zachwyt jest tak powszechny, nie czyni jej obrazu tandetnym. Ja też lubię odkrywać nowe 
miejsca nie opisane nigdy w przewodniku turystycznym, ale konfrontowanie własnych 
doznań z doświadczeniami pokoleń jest również przyjemne.  

Dojeżdżamy do Poggibonsi (ta nazwa brzmi jak Falenica, mawiał przyjaciel 
Iwaszkiewicza, podróżujący z nim po Włoszech). Dość nieciekawe miasto tranzytowe, ale 
świetnie oznakowane i nie mamy żadnych kłopotów ze znalezieniem drogi do San 
Gimignano. „Przed Poggibonsi okolica pusta i smętna zaczyna się zazieleniać, wjeżdżamy w 
lasy, po wzgórzach widac zamczyska opuszczone, malowniczo w oponach bluszczowych 
wygladające z zarośli”- pisał w XIX wieku Kraszewski. Muratow przyjechał tu w końcu 
listopada. „Późną jesienią- był już koniec listopada – lekka dwukółka szybko niosła nas 
traktem, który łączy San Gimibnano z małą stacyjka Poggibonsi. Chmury leniwie zaciągnęły 
niebo, było bardzo chłodno; wydawało się, że jedziemy tak śpiesznie, uciekajac przed 
nadciągajacą zimą. Po drodze z rzadka spotykaliśmy pieszych lub wozy naładowane 
beczkami wina. Zimowy sen ogarnął już pola. Z winnic opadły ostatnie liście, w oliwnych 
gajach zebrano już późne plony”- pisał Muratow. 

My docieramy z Poggibonsi do San Gimignano w pełni lata. Winnice jeszcze nie 
myślą o jesieni. Wydaje się, że ten upał musi trwać tutaj wiecznie. Mijamy pola 
słonecznikowe, jeszcze w pełnej krasie złocieni i brązów, a za chwilę pojawia się wzgórze 
pokryte czymś co przypomina wieżowce Los Angeles, czyli słynne wieże budowane przez 
dwa skłócone rody Salvuccich i Ardinghellich. San Gimignano delle Belle Torre. W XIV 
wieku między Florencją i Sieną było bardzo wiele smukłych wież, budowanych przez lokalne 
rody szlacheckie w celu utrwalenia swej świetności. Przetrwały tylko w San Gimignano, 
bowiem w XVII wieku zarząd miasta nakazał mieszkańcom, aby dbali o wieże, 
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odbudowywali usczerbki czasu i zachowywali je w stanie pierwotnym. Teraz te 
anachroniczne, bezużyteczne wieże są historyczną osobliwością i tłumy z całego świata 
przyjeżdżają je oglądać. Chciałabym zwiedzać San Gimignano już zaraz, ale robi się ciemno i 
Andrzej przypomina, że jeszcze nie dotarliśmy do celu. Mijamy więc San Gimignano w 
blasku zachodzącego słońca. Szukamy znaków na Ulignano i San Benedetto. Widoki jakie 
pojawiają się przed oczyma zapierają dech w piersi. Czy to możliwe, ze szukając w Internecie 
najtańszego gospodarstwa agroturystycznego (bo bez basenu) trafimy na paradiso. Teren 
pagórkowaty, tutaj sady oliwkowe, tam równo w szeregach ustawione drzewka winnej 
latorośli. Winnice i oliwki, trochę złotego żyta, wszystko oświetlone złoto-czerwonymi 
promieniami zachodzącego słońca. Cudowny spokój, łagodność i wzruszenie napełniają nasze 
serca, takie jak w Sedonie, jak na autostradzie numer 1 w Kalifornii, jak w winnicach w RPA 
wokół Stellenbosch. I ciche modlitwy podziękowania za to wszystko.   

Andrzej pierwszy otrząsa się z tego stanu zachwytu, bo zaczyna robić się ciemno, a 
my nadal nie wiemy, gdzie śpimy. Docieramy o wpół do dziesiątej, wita nas napis 
„Bioagriturismo Podere Pretoia”, okrzyk mamy Sandry – „Polacy przyjechali”.  

 

            
     „Biuro” Bioturismo Podere Pretoia 
Wychodzi Sandra, kobieta w wieku nieokreślonym między trzydziestką a 

czterdziestką, szeroko uśmiechając się. Prowadzi nas do osobnego,  piętrowego budynku. 
Parter zajmuje Cantina, i prawdopodobnie w przeszłości cały budynek był przeznaczony do 
magazynowania wyprodukowanej w gospodarstwie oliwy i wina. Wchodzimy na górę po 
schodach, estetycznie wyłożonych terakotą . Zastanawiamy się czy czeka nas nieprzyjemne 
zderzenie z rzeczywistością. Za 40 euro za noc nie należy raczej spodziewać się niczego 
nadzwyczajnego. Wchodzimy do salonu ładnie umeblowanego, z TV i dywanami, jak 
zapewniał nas Mauro w korespondencji emailowej. Mijamy kuchnię dobrze wyposażoną, 
pachnącą świeżo upieczonym plackiem i ziołami. Placek upiekła Sandra na nasz przyjazd, 
podnosi papier i na talerzu spoczywa dorodny okrągły placek dopiero co wyjęty z piekarnika. 
Obok na stole w koszyczku leżą podłużne pomidory, czosnek, zielona cukinia, czerwona 
cebula. Przy piecu, na stole do przyrządzania potraw, w dzbanuszku z wodą zostały 
wstawione zioła: szałwia, rozmaryn, bazylia. Trochę dalej ciemna butelka stojąca w naczyńku 
Petriego z napisem: Olio Extra Virgine di Oliva da Agricoltura Biologica. Prodotto dall’ 
Azienda Agricla  Podere Pretoia Wewątrz zielony płyn wyprodukowany w naszym 
gospodarstwie. Jutro kupię chleb toskański, natrę czosnkiem i poleję oliwą.  Przechodzimy do 
sypialni. Na środku wygodne stalowe łóżko przykryte kapą i białymi poduszkami z 

 8



kordonkowymi ozdobami wyszydełkowanymi przez mamę lub babcię Sandry. Bardzo żałuję 
w tej chwili, że nie potrafię szydełkować. Zlekceważyłam umiejętności mojej mamy, teraz na 
naukę już za późno. Mojej mamy już nie ma. Druga sypialnia będzie wolna przez cały czas 
naszego pobytu. Dopiero w drugiej połowie sierpnia przyjedzie rodzina państwa Lobsteinów 
z Izraela.  Matko Boska! Toż to cały apartament składający się z sypialni, salonu, kuchni i 
łazienki będzie do wyłącznej naszej dyspozycji. Będziemy sami w całym budynku. I 
wszystkie te cuda za 40 euro za dobę, tyle samo ile płaciliśmy za obskurny bungalow w 
kampingu Wenezia. Lepiej nie mogliśmy trafić. Niech żyje Internet.  

 

            
             Właścicielka Podere Pretoia Sandra 
  
Śpimy jak niemowlęta, wolni od trosk, snem głębokim jak w domu rodzinnym. Tak 

spało się w domu dziadków. Gromada wnucząt po dniu spędzonym na pasieniu krów, 
zbieraniu czereśni, wiązaniu snopków żyta zasypiała przy bajkach opowiadanych przeze 
mnie. Dziadkowie mieli siedmioro dzieci. Dzieci wyniosły się do miasta, ale w każde wakacje 
wysyłali na wieś swoje dzieci, czyli nas. Wspomnienie tamtych lat to świeży chleb prosto z 
pieca na słomianych plecionych misach pieczony w letniej kuchni, miski pomidorów w 
śmietanie wyprodukowanej w gospodarstwie dziadków. Pęta suszonej kiełbasy, zrobionej w 
gospodarstwie,  wiszące w małej spiżarence przy domu. Ser wyciskany w ciemnej, wilgotnej 
spiżarni wykopanej w ziemi i przykrytej dachem pokrytym mchem, trawą i grubą warstwa 
ziemi. Osełki masła do jedzenia i przygotowane do sprzedaży na targ w piątek w Kaliszu. 
Duży wóz przygotowany w czwartek wieczorem do wyjazdu na targ, zaprzężony w parę koni, 
załadowany świeżymi pomidorami, cebulą i ogórkami. Obora pełna krów, jaskółek, koni, 
świń i cieląt, zapach wilgotnej słomy, parującego gnoju, zapach świeżo wydojonego mleka. 
Duży sad czereśniowy, trawa pachnąca po deszczu, zboże pełne chabrów i kąkoli. Rów z 
wodą wzdłuż ścieżki prowadzącej do wsi, porośnięty wiśniami. Głowę bym dała, że tamte 
wiśnie były obsypane białym kwiatem przez cały rok i że zawsze świeciło wtedy słońce. 
Tajemniczo szeleszczący materac wypchany słomą. Cały wielki świat dzieciństwa, który trwa 
we mnie i jest nadal bardzo ważny. To tam wszystko się zaczęło. Ludzie, których już dawno 
nie ma. Stara, owłosiona pod nosem Widomska na służbie u babci, przeznaczona wyłącznie 
do prac w kuchni i dojenia krów. Pokój służby a w nim zwariowana Antośka, służąca 
wiecznie pyskująca naszemu dziadkowi a jej pracodawcy. Domkowa, Niemka która nie 
zdecydowała się wyemigrować po skończeniu wojny, pracująca w gospodarstwie dziadka 
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jako pomoc przy żniwach, straszyła mnie mrocznymi opowieściami, bałam się jej potwornie. 
Niedorozwinięty Tomek, którego zadaniem było oporządzanie bydła. I wreszcie Dziadek. 
Zawsze w czystej jasnej koszuli, spodniach bryczesach, czarnych wyglancowanych do 
połysku butach oficerkach z ogromnymi wąsami. Jeśli ktoś chce wiedzieć jak wyglądał, niech 
popatrzy na jego wnuka, a mojego kuzyna, Jurka Kryszaka, znanego aktora. Gdyby Jurek 
ściął  te swoje słynne, przerzedzone długie włosy byłby wierną kopią naszego wspólnego 
dziadka. Wielkiego Dziadka, którego wszyscy szanowali, trochę bali. Dziadek polityk, 
Dziadek dobrze zorientowany w tym co się dzieje na świecie, Dziadek, jakiego każdy 
chciałby mieć. Gospodarstwo dziadka miało 40 ha. Włoskie Agriturismo, do którego właśnie 
dotarliśmy  ma 11 ha.  

 
Środa 20 lipca, 2005 
 

Rano wstaję wcześnie, aby nic nie uronić z ciszy i majestatu poranka. Z kuchni 
roztacza się widok na San Gimignano, z sypialni na stare miasto średniowieczne Certaldo.  

 
  

     
             Widok z okien kuchni w Podere Pretoia 
 

Trudno powiedzieć, który widok ładniejszy. Leżę jeszcze w łóżku, patrzę przez okno na 
Certaldo odległe o 3 km i czytam „ Dalej spotykamy Certaldo z zamkiem na wysokiej górze i 
wioską podobna do wszystkich innych, jak gniazdo jaskółcze sklejoną z domków związanych 
z sobą. Certaldo stare chlubi się, że mieściło niegdyś w sobie Bokacjusza, którego tu dom i 
grób dotąd ukazują. Domek z cegły, z wieżyczką, niedawno był odnowiony, zachował jednak 
niektóre części stare i jedną lampę autentyczną, która miała szczęście przyświecać autorowi 
Decameronu” – to wspomnienia Kraszewskiego z 1858 roku, 147 lat temu.  
 Zjadamy po sporym kawałku ciasta Sandry, pijemy kawę, jeszcze tylko trzeba 
przygotować kanapki i ruszamy do Sieny. Przed wyjazdem oglądamy nasze podwórko. Jest 
prawdziwe i nie podrabiane pod turystę. Prawdziwe kury, prawdziwy bałaganik, narzędzia 
rolnicze. Obok w willi, która również należy do rodziny Sandry, zbudowano basen, zasiano 
trawniki, wystawiono plastikowe białe leżaki, stoliki i krzesła. Prawie Malibu. I tutaj za 
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tydzień płaci się 500-600 euro, a nie 300. Wejście do naszego apartamentu utrwaliłam na 
zdjęciu. Stare drzwi otoczone łukiem obudowanym cegłami, obok ogromy rozmaryn 
wielkości drzewa, niżej szałwia i fioletowa bougainwilla. 

 
 

         
                               Wejście do Podere Pretoia 
 
 
Jedziemy do miasta Madonny, Katarzyny z Sieny, papieża Piusa II i trecenta. Tak 

naprawdę najlepszy czas dla Sieny zaczął się nie w 1300 roku, ale wcześniej w 1260 roku po 
triumfie nad Florencją w bitwie pod Monteaperti i zakończył w połowie  wieku, gdy 
wybuchła epidemia dżumy w 1348 roku, która zdziesiątkowała ludność Sieny. Siena trecenta 
kontrolowała szlaki handlowe z Francji do Rzymu, w jej rękach był przemysł wełniany i 
potężne banki. Choć wspomnienie bitwy pod Monteaperti jest nadal bliskie mieszkańcom 
Sieny, tak jak dla nas Grunwald, to wynik tej bitwy okazał się krótkotrwały i już po 9 latach 
gwelfowie florenccy zdobyli panowanie nad Sieną w bitwie pod Colle. Od tej pory Siena 
zapewniła sobie harmonijny rozwój poprzez otwarte przyznawanie przewagi Florencji, 
przejściu na stronę gwelfów i walkę ramię w ramię z Florencją przeciw gibelinom Arezza. 
Podobnie jak Florencja, Siena odsunęła od rządów arystokrację, zaczęli rządzić kupcy jako 
Rada Dziewięciu, którzy rozumnie prowadzili Sienę przez zakręty historii aż do połowy XIV 
wieku.. Zadziwia ta erupcja ambicji w okresie trecenta. Kupcy Sieny postanowili zbudować 
wspaniałą katedrę - Duomo. Duomo robi wspaniałe wrażenie, choć osobiście jestem 
zadowolona, że zebra, czyli słynna mozaika sieńienska biało-czarna trochę się zatarła. Miała 
być tak ogromna, że to co zbudowano za chwilę miło się stać tylko transeptem – prostopadłą 
nawą dla tej nowej nawy głównej. Marzenia tego nie zrealizowano. Po ataku dżumy miasto 
już nigdy nie podniosła się do poziomu świetności trecenta. Widzimy arkady pod gołym 
niebem nigdy nie dokończone. Ale i tak są wspaniałe jako dowód na erupcję talentu, ambicji i 
dążenia do wielkości. Niesamowite, że to zdarzyło się prawie czterysta lat przed tym, gdy 
ojciec Kino w Arizonie, gdzie spędziłam ostatnio rok życia, dopiero zaczynał budowę San 
Xavier del Bac. 

Autostrada z ringiem pod Sieną napsuła nam masę nerwów, nigdy nie wiedzieliśmy 
gdzie wjeżdżać i wyjeżdżać. W którym kierunku jest stara Siena. Bóg raczy wiedzieć. Pytamy 
po drodze, nikt nie rozumie po angielsku, a po włosku nie przećwiczyłam tego wariantu. Żar 
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leje się z nieba, czas siejsty, bary na przedmieściach zamknięte. Nareszcie jakiś młodzieniec 
tłumaczy, że musimy kierować się na parking San Francesco. Z parkingu San Francesco 
ruchome schody unoszą nas w górę, więc nie doświadczamy zachwytów Kraszewskiego, 
który drapał się do miasta położonego na trzech wzgórzach po malowniczych stromiznach.  
Wszystkie drogi prowadzą do il Campo, centralnego Placu w kształcie muszli. Zachodnie 
słońce oświetla plac, mnóstwo ludzi. Próbuję zrozumieć dlaczego to miejsce nie robi na mnie 
takiego wrażenia jak powinno. 400 lat temu Montaigne opisywał to miejsce jako 
najpiękniejsze miejsce świata, Muratow zachwycał się nim również, nasz Wiktor też był 
oczarowany. Piękne, oczywiście, ale mam chyba słaby dzień i nie odczuwam 
nadzwyczajności tego miejsca. Patrzymy na Palazzo Publicco, najczystszy przykład 
włoskiego gotyku, powielany przy budowie wielu pałaców nadal stojących w Sienie i innych 
miastach Toskanii. Ale myli się ten, kto sadzi, że Campo wygląda tak jak w czternastym 
wieku. To prawda, że  pałace stoją nadal, wśród nich pałac rodu Piccolominich, z których 
wywodzi się papież Pius II, ale historyczne pałace zostały pozbawione wież, samotnie stoi 
tylko Torre del Mangia.  

 

                                 
             Siena, il Campo 
 
Wstęp na wieżę kosztuje  5.5 euro - darujemy sobie. Sienę tamtego okresu można 

zobaczyć tylko na starych rycinach. Pewne wyobrażenie o jej prawdziwym wyglądzie, w 
zmniejszonej skali oczywiście, daje zdumiewająco dobrze zachowane San Gimignano. I tam 
pojedziemy za chwilę. Jest godzina piąta. Zwiedzamy katedrę, baptysterium. Posadzka, 
„Siedem okresów życia ludzkiego”, ambona Nicola Pisano, czyli Mikołaja z Pizy, 
wychudzony Jan Chrzciciel Donatella  kaplicy Świętego Jana.Capella S. Giovanni, Chapel St. 
John, Kapelle San Johann, Chapelle Saint Jean, Capilla San Juan. Wspaniali malarze Sieny – 
Duccio, Lorenzetti, Simone Martini i Lippo Memmi, oglądani w przelocie. Kiedyś tu 
wrócimy, aby szczegółowo analizować. Najładniejsza jest „Libreria”, zachwycająca ilością 
barwnych, prawie agresywnie kolorowych fresków, przedstawiająca podróże papieża Eneasza 
Syliwusza zwane „Podróżami Piccolominiego”. Słynny sienieński ród arystokratyczny 
Piccolominich, mający swoje kamienice przy il Campo, wydał papieża Piusa II, tutaj słyszę o 
innym Piccolominim - papieżu. Coś mi się nie zgadza, muszę to sprawdzić. Kolory fresków 
są tak świeże, jakby były malowane wczoraj. Ale nic nie dorównuje urodzie rękopisów, 
ułożonych w gablotach pod ścianami. Uwielbiam pięknie wydane książki współczesne, cóż 
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dopiero patrzeć na najpiękniejsze mszały, psałterze Italii, z kolorowymi inicjałami i 
tworzonymi latami przez zakonników zamkniętych w celi. „Boże, gdyby choć jedna taka 
książeczka dla nas – myślę sobie i porównywam nasze ubóstwo (zawsze ci sami Szwedzi i 
Tatarzy  winni) z tym nieopisanym bogactwem” – wzdycha Iwaszkiewicz. Nie wspomina 
Niemców, bo są to notatki przedwojenne.  

Na koniec wchodzę do księgarni i widzę książki, które muszę kupić. Wspomnienia 
przewodnika turystycznego, uroczego młodego Florentyńczyka, na wycieczki, którego walą 
drzwiami i oknami Amerykanie. „Too much Tuscan Sun”. Confesions of a Chianti Tour 
Guide.  Może pod jego wpływem powstał film „Bezdroża” o zachwycie winem, przyrodą, 
winnicami i postanowili wykreować swoja Toskanię w Kalifornii. 

 
                          

Wracamy do domu droga, która prowadzi przez San Gimignano, gdzie zatrzymujemy 
się na kilka wieczornych godzin. Ale do San Gimignano będziemy wracać wielokrotnie, 
przecież mieszkamy tylko w odległości 7 km od tego historycznego, magicznego miejsca, 
które ukochał Iwaszkiewicz. „Jednym wielkim i tragicznym teatrem jest małe miasteczko, do 
którego wpadam zupełnie nieoczekiwanie i nieprzygotowanie. Wprost po chłodach rozległych 
miast, omijając uśpiona Florencję, autobusem pełnym osób, których interesy polegają na 
kupieniu jednej gęsi na tydzień czy jednego wieprza na rok, przyjeżdżam nagle do San 
Gimignano. Jak pszczeli wosk, który po wywirowaniu zeń miodu zwraca się prawowitym 
właścicielkom, a on tkwi pusty i żółty w ramie, zanim znów się nie napełni brunatnym pyłem 
– wydały mi się mury i domy tego miasta. Uleciał z niego dawny duch tragiczny może na 
zawsze, ale zda się – gdy się patrzy na te przepiękne ściany – jak gdyby czekały one jeszcze 
jakiegoś dopełnienia, nowego poświęcenia.” – to pierwsze refleksje z wjazdu Iwaszkiewicza 
do San Gimignano. Jak to dobrze, że możemy porozumiewać się ponad czasem. O ile 
bylibyśmy  ubożsi gdybyśmy oglądali świat tylko własnymi oczyma. Afryka bez Karen 
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Blixen, Prowansja bez Cezanne’a, Hiszpania bez Cervantesa, Rosja bez Dostojewskiego. 
Sycylia została odkryta dla Iwaszkiewicza przez Szymanowkiego. 

Dlatego nie wiem, czy wchodząc w wąskie uliczki San Gimignano mogę powiedzieć, 
iż moje wrażenia są wyłącznie moimi własnymi, czy nałożyły się na nie opisy tych miejsc 
utrwalone przez ludzi, którzy wcześniej tutaj przyjechali. Iwaszkiewicz musi tu być z nami, 
bo wąskie uliczki najbardziej na północ wysuniętej części miasta prowadzą nas od razu na 
Piazza S. Agostino. Znajdujemy tablicę pamiątkową poświęconą Iwaszkiewiczowi z 
napisem:„Poezji się nie pisze, poezję się mówi”. Nie jest to chyba dom w którym mieszkał 
Iwaszkiewicz, bo otoczenie, które opisywał jest inne, niż widok który przed nami się roztacza. 
„Pensjonat, w którym mieszkam, jest po prostu podmiejskim domem, jakiś niegdyś 
zamożnych właścicieli, nie ma tu wielu gości: ja tylko i mój przyjaciel. Dokoła otaczają nas 
ogrody i pola, wszystko pokryte oliwkami i winoroślą. Naprzeciwko mieszkają po prostu 
chłopi – sterty zboża, krajane jak kawały tortu, widnieją tuż za moim balkonem.”  Obok 
budynku z tablicą stoi wspaniały kościół Świętego Augustyna – Chiesa S. Agostino i 
olśniewające freski Benozza Gozzolego, którymi zachwycał się Iwaszkiewicz. Benozzo 
Gozzola jest malarzem florenckim XV wieku, który podobnie jak Domenico Ghirlandaio, 
malował w San Gimignano, wtedy już pod panowaniem Florencji. Patrzymy na freski 
przedstawiające „Życie Świętego Augustyna”. Augustyn wstępuje do szkoły w Kartaginie, 
przeprawa przez morze do Włoch, wykłady w Mediolanie i Rzymie, audiencja u cesarza 
Teodozjusza, Augustyn słucha kazania św. Ambrożego. Potem Augustyn czyta św. Pawła i 
słyszy głos dziecka” Przyjmij i głoś”. Przyjmuje chrzest, wraca do Afryki aby założyć 
bractwo zakonne. Znawcy sztuki mówią, że tutaj Benozzo osiągnął szczyt swego talentu, i 
tylko „Orszak Trzech króli” w kaplicy Medyceuszów we Florencji im dorównuje. Malował 
także w Campo Santo w Pize, ale my już nie możemy ich zobaczyć. Zostały zniszczone w 
czasie drugiej wojnie światowej. W jednej z mroczych kaplic oglądamy „Zaśnięcie  
Najświętszej Marii Panny” przypisywane Bartolo di Fredi. Muratow oburza się jak można to 
dzieło przypisać tak miernemu artyście, który malował również w Duomo freski ze scenami 
ilustrujacymi Stary Testament.   Wychodzimy z kościoła, obok restauracja pełna stolików, 
naprzeciwko na ławeczce siedzą dwie staruszki, rozmawiają i grzeją się w ostatnich 
promieniach słońca. My powoli zbliżamy się do Piazza del Duomo. Zewnętrzna fasada 
katedry, a obecnie kolegiaty, bardzo skromna. Cuda są w środku. Dziś już na późno na 
zwiedzanie. Do katedry przyjdziemy w niedzielę na mszę. Trzeba jeszcze wpaść do muzeum 
miejskiego- Museo Civico- aby obejrzeć Bogurodzicę Lippo Memmiego, ucznia Simona 
Martini, temat podjęty z bajecznego fresku mistrza „Maesta” znajdujący się w Palazzo 
Publico w Sienie.  

W San Gimignano zapada zmrok. Lekko oświetlone wieże na tle granatowo-
niebieskiego nieba wyglądają imponująco. Te wieże nie są jednak bezużyteczne, wspaniali 
radni miasta San Gimignano, dziękujemy wam, że kazaliście o nie dbać. Pod arkadami z 
prawej strony Duomo siedzą miejscowe kobiety, dalej naprzeciwko katedry rozsiedli się 
mężczyźni. Są uśmiechnięci, beztroscy, trochę zaciekawieni życiem na placu, trochę 
znudzeni. Tak miło i powoli płynie czas na południu kontynentu, nasz klimat nie pozwala na 
taki styl życia. Szkoda. Przechodzimy na sąsiedni plac, większy od katedralnego i szukamy 
adresu: Piazza dell Cisterna 4. Tam bowiem mieści się najsłynniejsza w mieście Gelateria, 
gdzie robią i sprzedają najlepsze lody w całej Toskanii. Serwujemy sobie po cztery porcje 
słynnych crema di Santa Fina i sorbet na bazie słynnego Vernaccia di San Gimignano. Jutro 
spróbujemy lodów u konkurencji, dwa kroki dalej, aby sprawdzić, czy właściciel Sergio spod 
numeru 4 nie oszukuje i czy rzeczywiście zasłużenie wygrał  Gelatissimo d’Italia 1998. 
Siadamy na schodach studni, jemy lody, rozglądamy się wokoło. Jakież wszystko jest proste. 
Radość rozpiera nam serca. Dawno nie czuliśmy się tak dobrze i beztrosko. 
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                                          San Gimignano, Piazza del Cisterna 
 
Dojeżdżamy do Podere Pretoia w zupełnym mroku. Na progu czeka Sandra z pełną tacą 
makaronu, zrobionego przez jej mamę i butelką pappa al pomodoro. „Zagotuj wodę, wrzuć 
makaron i zaraz gdy zacznie wrzeć powtórnie – wyjmij z wody”. Wiem, wiem, ma być al. 
dente. Ale to teoria, będzie po prostu twardy, ten który kupuję w sklepie musi się gotować 7 
minut, aby dało się jeść- mówię. „Zrób, tak jak mówię, a zobaczysz, że mam rację. To 
makaron domowej roboty. Jesteśmy głodni, więc pasta spadła nam jak manna z nieba. Trochę 
bazylii, gotujemy makaron według wskazówek Sandry, otwieramy butelkę Chianti 2000 
wyprodukowanego również w Podere Pretoia. Czy to nasz głód i zmęczenie, czy to Chianti, 
czy czar Toskanii, czy oświetlone San Gimignano za oknem, nie wiem co jest powodem, 
tego, że jest to najlepsze danie świata. Dawno czegoś takiego nie jedliśmy. Otwieramy 
„Tuscan cookery” i wybieramy dania, które będziemy serwować naszym przyjaciołom po 
powrocie do domu. Kuchnia toskańska jest bardzo prosta a jednocześnie oryginalna. Sery 
owcze, bistecca fiorentina, warzywa, zioła, tagliatelle. Kuchnia toskańska pachnie bazylią i 
szałwią, ocieka żółto-zieloną oliwą. Przede wszystkim musimy kupić maszynę do robienia 
makaronu, w sobotę jest rynek w Castelfiorentiono, może tam uda się kupić to urządzenie. 
Poza tym robimy pisemne zamówienie, które jutro wręczymy Sandrze: 12 butelek Chianti 
2000, 2 butle pięciolitrowe wina sfuzo (luzem) Rosso Toscano, takaż sama objętość Bianco 
Toscano, 6 butelek Olio Extra Vergine Bio, Zafferano (szafran), 6 butelek passata pomodoro 
(domowego) oraz 5 kg pasta (domowej). „Ty wiesz, ile to jest 5 kg makaronu?”- pyta 
rozbawiony Andrzej. Może trochę poskromisz swe apetyty? Nie poskromię! Mam ogromny 
apetyt na życie. 
 
Czwartek 21 lipca, 2005 
 
 Poranek słoneczny, choć nie upalny. Wiktor dzwoni, że w Polsce zimno i pada deszcz. 
Dziś Piza i Lukka. Jedziemy przez Certaldo, Castelfiorentino, Montespertoli, Empoli, Cascine 
do Pizy. Za oknem błękitne niebo, śpiewa Tom Jones przeboje naszej młodości, bo 
zabraliśmy go do Włoch na dysku CD. Odrabiamy zaległości młodości. Wiktor był na Campo 
dei Miracoli w ubiegłym roku. Miał wtedy dwadzieścia sześć lat, Kasia, jego dziewczyna – 
dwadzieścia cztery. My mamy skończone pięćdziesiąt i dopiero teraz  widzimy Pizę na 
własne oczy. Trochę przesadzam, bo właściwie trudno powiedzieć, że odwiedzamy to miejsce 
po raz pierwszy. Wiemy przecież o nim prawie wszystko, tysiące obrazów medialnych 
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zostało zarejestrowanych i tkwi w uśpionych warstwach świadomości. Czy miejsce tak 
sławne i okrzyczane może jeszcze robić wrażenie? Ale ten uśpiony obraz przechowywany w 
mózgu okazuje się tylko jakąś marnej jakości fotografią. Campo dei Miracoli wprawia nas w 
stan pokornego zdumienia. Jest to zachwyt świeżością, czystością, a jednocześnie potęgą 
marmuru wielkiego zielonego placu, na którym  stoi Katedra, Baptysterium, Campo Santo i 
słynna wieża. Plac Świętego Marka w Wenecji zachwyca inaczej, imponuje potęgą bogactwa 
i wyrafinowania, ale sprawia wrażenie miejsca trochę dusznego i przyciężkiego w 
porównaniu z tym co widzimy na placu Cudów w Pizie.  „Ów napływ zdolności 
artystycznych, niezwykłej dumy i ogromnej energii, który stał się niegdyś udziałem 
mieszkańców tego miasta, wydaje się nam tak niepojęty, że jesteśmy gotowi przypuszczać, iż 
plac w Pizie powstał jak gdyby za sprawą jakiegoś cudu, niespodziewanie, w ciągu jednej 
nocy” – pisał Muratow. I nic się od tamtej pory nie zmieniło. Czuje to samo. Styl architektury 
na placu Cudów określa się mianem romańskiego stylu z Pizy. Ma on jednak niewiele w 
wspólnego ze stylem romańskim we właściwym znaczeniu tego słowa. Zdumiewające fasady, 
zdobione mnóstwem galeryjek, wspartych na bogato zdobionych kolumnach, okrągłe łuki nie 
przypominają skromności świątyń romańskich,  nie są również zapowiedzią strzelistego 
gotyku. Za sprawą jakiegoś cudu budowniczowie Pizy zapowiedzieli nadejście renesansu na 
trzysta lat przed Brunelleschim, który budował Duomo we Florencji. 

Zaczynamy od Katedry, ja wybieram opcję biletową Katedra+Campo Santo. 
Wspinanie na Krzywą Wieżę darujemy sobie, 15 euro – to stanowczo za dużo. Ale 
pochwalamy tak wysoką cenę biletu, która skutecznie zniechęca wielu takich jak my. Na 
dłużej jej starczy, wysoka cena chroni przed wandalami turystycznymi, do których my 
również należymy i ani trochę nie wstydzimy się tego. Kto chciałby zgłębić istotę osobliwego 
piękna, powinien tu zostać choć kilka dni. Wchodzimy w czarno-białe marmury Katedry, 
inspirowane mauretańskimi wzorami z Andaluzji. Aby cokolwiek zrozumieć musze uporać 
się z klanem Pisano, rzeźbiących ambony, odlewajacych drzwi z brązu. Bonanno Pisano, 
Nicolas Pisano, Giovanni Pisano, Nino Pisano. Giovanni był synem Nicolasa wykonał rzeźby 
na ambonie w Pizie, ojciec- w Sienie.  Nino wyrzeźbił Zwiastowanie znajdujące się w 
kościele Santa Caterina. Bonanno odlał drzwi Portale di San Ranieri do katedry w Pizie i nie 
był pewnie z tej samej rodziny, bo Pisano znaczy z Pizy, tak jak u nas Mikołaj z Nagłowic, 
czyli Rej, Jan z Czarnolasu, czyli Kochanowski. W kościele  Santa Caterina obraz ołtarzowy 
jest namalowany przez zakonnika dominikańskiego z Pizy Francesco Trainiego. Traini, 
Sandra, nasza gospodyni w Agriturismo w Podere Pretoia, też nazywa się Traini.  
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     Piza, Leaning Tower, czyli słynna Krzywa Wieża 
 
W Campo Santo jest pusto. Wędruję samotnie po korytarzach w formie gotyckich 

krużganków.  Tłumy turystów zostają za bramą, odpoczywając na zielonym trawniku. Idę 
tam, aby zobaczyć co zostało ze słynnych fresków zniszczonych przez alianckie bomby 
zapalające, stopiony ołów z dachu wylał się na ściany. Zachował się, jako jeden z niewielu 
„Triumf Śmierci”, jakby chichot historii, groźne memento, że śmierć zawsze w końcu 
zwycięża. Nie wiadomo kto go namalował, Lorenzetti, a może zakonnik dominikański Traini? 
Przed 1944 rokiem można tu było oglądać freski Benozzo Gozzoli, tego który zostawił po 
sobie znakomite freski w kościele Świętego Augustyna w San Gimignano. Podobno te w 
Campo Santo, były nieprzyzwoicie radosne, pełne pini, cyprysów, winnic i zupełnie nie 
licowały z godnością, żałobą i spokojem tego miejsca, przeznaczonego do grzebania 
najwybitniejszych obywateli miasta w ziemi świętej przywiezionej z Golgoty z czwartej 
wyprawy krzyżowej w 1203 roku. Znajduję tablicę nagrobną generała Kazimierza 
Rzewuskiego. 

Zieloną Pizę  opuszczamy ze smutkiem. Jedziemy do Lukki, średniowiecznego miasta 
na wzgórzu, otoczonego doskonale zachowanym murem z szerokim pasem zielonych 
platanów, bastionami i szkarpami oraz szeroką fosą. Wiktor był zachwycony Lukką i bardzo 
nam polecał odwiedzenie tego miasta. Podobno książę Walii Karol uznał Lukkę za arcydzieło 
i jedno z najpiękniejszych miast toskańskich. Przykro mi, Lukka nie robi na nas wrażenia, co 
więcej jest tu jakoś duszno, prowincjonalnie, czujemy się jak w twierdzy lub więzieniu. 
Asymetryczna katedra, wewnątrz Chrystus z wyłupiastymi oczami, krucyfiks znany jako 
Volto Santo (Święta Twarz). 
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                                             Katedra w Lucce 
 
Wracamy z Lukki przez Pontenderę (droga 439), Peccioli, il Castagno i San 

Gemignano. Nazwa Pontendera pochodzi od  nazwiska Andrei Pontendery, florenckiego 
artysty ze szkoły pizańskiej, twórcy płaskorzeźb zdobiących Kampanilę i najstarsze drzwi 
baptysterium. Za Pontenderą, gdy zbliżamy się do Volterry, zaczynają się krajobrazy 
zapierające dech w piersiach. Są trochę inne niż te z okolic, gdzie mieszkamy, mniej winnic, 
mniej oliwek, więcej złotych łanów zbóż, teren pusty, prawie pozbawiony drzew. W dali 
Volterra na wzgórzu, dzisiaj ją mijamy bokiem, przyjedziemy tam jutro lub pojutrze.  

Wracamy w zachodzącym słońcu, opaleni, w australijskich kapeluszach kupionych w 
Arizonie, beztroscy, wolni od zmartwień, jak kiedyś. Przed drzwiami do naszego apartamentu 
stoi krzesło, a na krześle jakaś taca zasłonięta papierem z przyczepiona karteczką „For you”. 
Unoszę delikatnie brzeg papieru spod którego trzy rumiane pizze odsłaniają się naszym 
oczom. Jedna z ziołami, druga z pomidorami, trzecia z serem. „Może to nie dla nas tylko dla 
brata?”- pyta Andrzej. „Czyżbyś sądził,  że Sandra rozmawia z bratem po angielsku?” Pizza 
smakuje wybornie z butelką Chianti 2000. 

 
Piątek, 22 lipca, 2005 
 
 Dzisiejszy program obejmuje Colle di Val d’Elsa, San Galgano, Abbazia di Monte 
Oliveto Maggiore, Asciano, powrót drogą przez rejon le Crete do Sieny i dalej do domu trasą 
przez Castellina in Chianti, Poggibonsi, San Gimignano. 
 Dzisiaj jest piątek. W Colle di Val d’Elsa jest targ. Nie wiedzieliśmy o tym i 
próbujemy zatrzymać się na Piazza. Nie ma miejsca. Szukamy parkingu bezskutecznie. 
Jestem bardzo rozczarowana, przecież muszę kupić maszynę do robienia makaronu, sery, 
owoce, toskańskie salami.  Ponadto, czuję jakiś niepokój. Jestem rozdrażniona. Gdy 
dojeżdżamy do San Galgano, dzwonię do Wiktora, pytam czy wszystko w porządku. Pytam, 
co się dzieje na świecie, bo od prawie tygodnia nie oglądamy telewizji. „W porządku, jedynie 
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w Londynie zabito człowieka podejrzanego o terroryzm (potem okazało się, ze to chłopak, 
który miał nieważną wizę)”. 
 Klasztor San Galgano stoi na wzgórzu, daleko od najbardziej uczęszczanych szlaków 
turystycznych. Wśród pól uprawnych, zboża, kwitnących słoneczników stoi opuszczone 
opactwo i śni o dawnej świetności. Turystów jest niewielu. Upał, głośne cykady, pszczoły, 
kot odpoczywający wśród słoneczników. Mała restauracja, kilka stolików. Pijemy kawę w 
cieniu, odpoczywając przed południowym upałem. Trochę w bok, na wzgórzu ponad 
klasztorem stoi Monte Siepi, niezwykły kościół romański na planie koła, gdzie miejscowy 
rycerz żyjący w XII wieku wbił miecz w kamień na znak, że skończył z niechlubną 
przeszłością. W 1218 roku zakon cystersów rozpoczął budowę klasztoru, budowa trwała 70 
lat, potem jednak czas świetności dla Sieny i okolicy minął. Najpierw klęska głodu, potem w 
1348 – klęska dżumy. Klasztor zaczął podupadać, do 1500 roku wszyscy mnisi opuścili 
opactwo San Galgano i klasztor zaczął popadać w ruinę. Najpierw piorun uderzył w 
dzwonnicę, która zawaliła się, potem zawalił się dach. Trawiasta nawa bez dachu, rozeta 
przez którą widać niebo i wzgórza, kępy trawy rosnące wśród arkad, ptaki wijące gniazda w 
sklepieniach łuków. Ruina, opuszczenie, zapomnienie, cisza, upał, spokój. 
 
 

                         
                    Klasztor San Galgano 
 
Zupełnie inny jest klasztor białych bernardynów w Monte Oliveto, do którego 

docieramy   późnym popołudniem. Trochę zachmurzyło się, kilka kropli deszczu spada na 
policzek. Przyjechaliśmy tutaj, aby obejrzeć najpiękniejsze freski renesansowej Italii, 
przedstawiające „Żywot Świętego Benedykta”, namalowane przez Lucca Signorelliego (9 
malowideł w środku cyklu)  i 27 scen namalowanych przez Antonio  Bazzi, znanego bardziej 
jako Sodoma. Niektóre z tych fresków obiegły świat, szczególnie fresk ze zgrabną pupą 
młodego germka w centrum sceny i świętym Benedyktem gdzieś w cieniu. Znaczna część 
klasztoru jest zamknięta dla zwiedzających. Kilku Benedyktynów sprzedaje likiery, mydła, 
kosmetyki, szampony w sklepie obok. Wychodząc, widzimy salę gdzie młody mnich pracuje 
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przy komputerze. Dalej, dwóch mnichów podąża do budynku głównego. Chciałabym przez 
kilka dni móc obserwować ich życie codzienne za klauzurą.  

 
 

               
                       Fresk z klasztoru Monte Oliveto Maggiore 
 
Wracamy przez region le Crete. „Krajobraz stał się pustynny, dziki, przykry, smutny i 

nagi. Przebywaliśmy jakieś wulkaniczne pagórki, poustawiane dziwacznie jakby ogromne 
kretowiska, różnych rozmiarów, nie porosłe niczym, gliniaste, piaszczyste, bez kamieni 
nawet, niby kupy popiołów. Tego rodzaju wzgórki, rzadko cieplejszego tonu, szare, brudne, 
kształtu jakiegoś mogilnego, ciągną się na wsze strony jak okiem sięgnąć i przedstawiają 
widok niesłychanie przykry, kraj ten ruiny, jednostajny, spalony, biały, ale dziwny, bo do 
żadnego innego niepodobny, pokrajany łożyskami potoków, bez trawy, bez drzew, bez skał 
nawet i kamieni, jakby świeżo trzęsieniem ziemi wywrócony, trwa nazbyt długo i w końcu 
nęka podróżnego jak jakiś sen straszliwy”- tak postrzega Kraszewski region Crete, w pobliżu 
Sieny. Podobnie region Crete widzi Muratow sto lat później. „ Z Toskanią niełatwo się 
rozstawać i serce ściska się mimo woli na myśl, że nigdy się już jej nie ujrzy. Droga nasza 
biegła na południe. Nagie,   cynamonowe pagórki  otaczające Sienę tchnęły smutkiem pod 
nisko wiszącą nad nami białą zasłoną zimowych obłoków.” Może to pora roku sprawiła, z 
żółtymi łanami zbóż gdzie niegdzie, które ocieplały dziki, pusty krajobraz, ale nam region  
Crete podobał się niezmiernie. Nawet zastanawialiśmy się, czy ta zielona Toskania, 
oliwkowo-winno- słonecznikowa jest piękniejsza od tych samotnych domów na wzgórzach, z 
drogą wysadzaną cyprysami. 

A jednak moje złe przeczucia sprawdzają się. Po powrocie włączamy telewizor, po raz 
pierwszy od naszego przyjazdu. Zamach w kurorcie arabskim Sharm al Sheik, zabitych około 
90 osób. Jak tu cieszyć się urlopem w Toskanii?  
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  Typowy krajobraz toskański w rejonie Crete 

 
Sobota, 23 lipca, 2005 
 

Dziś Castel Fiorentino i Volterra. Jedziemy do Castel Fiorentino na targ. Sandra 
powiedziała nam, że dzisiaj jest on właśnie tam. W piątek jest w Colle di Val d’Elsa. W 
sobotę zaś w Castel Fiorentino. Stoiska z ubraniami, obrusami, butami. Szukamy targu 
spożywczego. Fromageria, sery owcze - pecorino fresco i pecorino vecchio, ricotta, 
mozzarella, gorgonzola, mascapone. Najlepszy ser we Włoszech – Parmigiano Reggiano, 
czyli parmezan. Obok pappardelle, tagliatelle, rigatoni, tortellini, wypełnione różnymi 
smakołykami,gnocchi di patate, la bistecca, salami, miód, warzywa, krewetki. Aceto 
balsamico di Modena – delikatny, przechowywany przez wiele lat ocet ziołowy.  Mięso, 
szynki, prosciutto di Parma, cullatello – podobno sama istota szynki. Melony, pomidory, 
zioła, brzoskwinie, sadzonki. Gwar, rozmowy, rozgardiasz, kłótnie. Jedna nawet 
zarejestrowana naszą kamerą, ale za chwilę kłótnia przeradza się w perlisty śmiech. Wreszcie 
znajdujemy stoisko z maszynami do robienia makaronów. Nie jestem pewna, czy użyjemy jej 
kiedykolwiek, ale jej kupienie jest stanem wyższego imperatywu. Trenta euro. 
 Droga z Castel Fiorentino do Volterry raczy nas przepysznymi widokami. Słuchamy 
Vaya con Dios. Idziemy za Bogiem, ja wpadam w stan zachwytu jak na mszy świętej, nic 
nowego. Co ja zrobię, że tak łatwo zachwycam się życiem. Ten stan trwa nieprzerwanie od 
wielu lat i oby trwał do końca.  
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     Plac katedralny w Volterze 
 
Volterra, choć mniej reklamowana w przewodnikach niż Lukka, zachwyca nas. Jest bardziej 
prowincjonalna, wokół sklepy z alabastrem wydobywanym w okolicach. Przyjeżdżamy tu w 
porze obiadu, wszędzie pachnie, ludzie siedzą przy stolikach. Na piazza przed katedrą jakiś 
muzyk gra na gitarze akustycznej. Dźwięk odbija się od ścian Pallazio Publicco i wraca 
przyjemnym echem. Błądzimy po sennym miasteczku, nie śpieszymy się, wchodzimy do 
wszystkich kościołów, palimy świeczki przed Madonnami za naszych zmarłych. Widok z 
murów Volterry na okolice  jest majestatyczny. Złociste wzgórza, pagórki leśne, oczka 
wodne, samotne domostwa. 
 

                            
    Widok z Volterry na okolice 
 
Wieczorem jedziemy rowerami do San Gimignano. Droga wije się wśród wzgórz pokrytych 
winnicami i oliwkami. 
 
Niedziela, 24 lipca, 2005 
 
 Niedziela rano. Słoneczny i ciepły dzień się zapowiada. Jedziemy do kościoła. I to 
kościoła nie byle jakiego. Katedra w San Gimignano. Słuchamy mszy, przystępuję do 
komunii i zaczynam płakać ze wzruszenia. Czuję się obdarowana przez Boga i życie. Oto ja – 
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jedno z kilku miliardów istnień, mogę przebywać w tej historycznej katedrze, gdzie 
przebywał Dante wśród fresków z XIV wieku. I mogę przyjmować komunię świętą. Ta 
godzina spędzona w kolegiacie jest nieporównywalna z żadną inną godziną i rzadko trafia się 
w życiu. Bezmiar mistycznego, nieznanego obszaru doznań otwiera  się przede mną. Pokora, 
zachwyt nad ludzkim geniuszem napełnia serce, gdy patrzę na freski przedstawiającego sceny 
ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Pijany Noe, potop, podróż do Kanaanu 
Abrahama i Lota, sen Józefa, wrzucenie do studni, aresztowanie braci, rozpoznanie Józefa, 
Mojżesz przed Faraonem z laską zamienioną w węża, Mojżesz na górze Synaj, Mojżesz 
przeprowadza przez Morze Czerwone, Stworzenie Ewy. Freski były malowane przez Barnę i 
Bartolo di Fredi – malarzy sienieńskich. Barna, który był jednym z najwybitniejszych spośród 
następców Lorenzettiego, umarł młodo, spadł z rusztowania  w tej właśnie kolegiacie i robotę 
dokończył Bartolo di Fredi, malarz mniej utalentowany. Wychodzimy z mszy i czujemy się 
prawie jak mieszkańcy tego historycznego miasteczka.  
 Kupujemy dla Wiktora  wino Vernaccia di San Gimignano, a na Vino Nobile di 
Montepulciano i Carmignano jedziemy do Montepulciano przez Sienę i Buonconvento i 
Pienzę. Za Buonconvento, a szczególnie pod Pienzą zaczynają się wspaniałe widoki. Notuję z 
okien samochodu nazwy  okolicznych agriturismo, najładniej położonych: la Bucca, 
Bonnello, Robelosso, le Fonte, la Trattemitta.  
 Dojeżdżamy do Montepulciano, położonym wysoko na wzgórzu. Zostawiamy 
samochód na dole i pniemy się wysoko w górę krętymi, wąskimi uliczkami. Miasto jest 
wymarłe, okiennice pozamykane, większość sklepów również. Otworzą za godzinę, dwie. 
Misto zaczęło się rozwijać po 1511 roku. Po chwilowym przymierzu z Sieną, powierzyła  swe 
losy Florencji.  
 
Poniedziałek, 25 lipca, 2005 
 
 To już ostatni dzień w Podere Pretoia. Jutro już nie zobaczymy z okien San 
Gimignano i Certaldo. Ten dom na wzgórzach pozostanie na zawsze w mojej pamięci. Tyle 
miejsc już widziałam, tyle zachwytów przeżyłam, ale to są jedne z najpiękniejszych wakacji 
mojego życia. Właśnie wakacji. Większość miejsc oglądałam przy okazji wyjazdów 
służbowych, konferencji, wykładów. Oglądane były w pośpiechu, często w napięciu, nieraz 
stresie dnia następnego. Tutaj nic nie muszę. Wreszcie nic nie muszę. Jestem na wakacjach. 
Dziś będzie dzień relaksu, przed długą podróżą powrotną. Wybieramy się do pobliskiego 
Certaldo. Mijamy tłoczarnie oliwy i winogron. Mieszkańcy tego regionu, podobnie jak wielu 
innych, założyli spółdzielnie, aby wspólnymi siłami ponosić koszty drogich maszyn, 
potrzebnych do wyprodukowania Chianti i Olio Extra Vergine. 
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      Certaldo 
 
Wtorek, 26 lipca, 2005 
 
 Niestety, każde szczęście kiedyś musi się skończyć. Wakacje nie mogą trwać 
wiecznie. Wracamy do domu.  
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