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Żadna z ludzkich cnót nie jest na tym świecie niezmienna, prócz jednej: prawdziwej pobożności. Wiara
nie może nas rozczarować, ponieważ nie obiecuje nam
niczego na ziemi. Głęboko wierzący nie rozczaruje
nas, jeśli nie szuka na ziemi korzyści dla siebie. Przenosząc to na życie ludów, powiemy, iż szukają one na
próżno tak zwanych cnót narodowych, które są po wielokroć bardziej wątpliwe niż cnoty osobiste. Dlatego
nienawidzę narodów i narodowych państw. Moja stara
ojczyzna, Monarchia, była domem o wielu drzwiach
i wielu komnatach dla różnego rodzaju ludzi. I oto dom
ten podzielono i zniszczono. Nie ma w nim już nic do
szukania. Nawykłem żyć w domu, a nie w kabinach.
Ludwik Hieronim hrabia Morstin, bohater opowiadania
Popiersie cesarza Josepha Rotha

Rynek w Pápie już od świtu pełen był dźwiękowych dowodów ludzkiej aktywności. Wstałem z łóżka zwinnie niczym
chiński gimnastyk i od razu otworzyłem wychodzące na Fő
tér okna, złakniony oślepiająco białego madziarskiego słońca. Stałem dobrą chwilę w jego promieniach, a ono z poranną delikatnością gładziło mnie po twarzy tak czule, jakbym
był krwistym strąkiem papryki z okolic Kalocsy lub Segedyna, żółtym melonem albo wielkim arbuzem spod Csongrádu,
gładziło mnie, jakbym od niepamiętnych czasów stanowił
część tej ziemi, jakbym osobiście na małym koniku przybył
w IX wieku znad Uralu nad Dunaj, by objąć Ojczyznę, jakbym
codziennie prasował spodnie od paradnego munduru admirała Horthyego de Nagybánya, razem ze świętym Stefanem
zwędził koronę przeznaczoną Bolesławowi Chrobremu lub
tylko hodował na Wielkiej Nizinie endemiczne świnie rasy
mangalica. A może jedynie chciało, bym bez reszty zaufał
jego ciepłu i światłu, pozbywając się ewentualnych wątpliwości. Mrużąc oczy, przyglądałem się chwilę pysznym barokowym budowlom, które miasto zawdzięcza Esterházym,
lecz zapach świeżo parzonej kawy kazał mi możliwie najspieszniej udać się w stronę jadalni hotelu Arany Griff, którego od wczoraj byłem gościem.
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Czułem się lekko oraz rześko, mimo że poprzedniego
dnia w potwornym upale zwiedzałem miasto, kąpałem się
w wodach termalnych, a na późną kolację spożyłem siedmiogrodzką zupę z baraniny ze świeżym estragonem i kwaśną
śmietaną, pörkölt z warchlaka z dodatkiem knedli bułczanych oraz strudel wiśniowy, pjąc obicie białe wino z Somló, wytrawną kadarkę z Szekszárdu, a przedtem i potem
gruszkową palinkę.
Jak się rzekło, byłem wesół, choć na śniadaniowym stole, prócz właściwych dla miejsca atrybutów, czyli rogalików,
salami, gotowanej szynki oraz konitur morelowych, bezwstydnie spoczywał i niezdrowo żółcił się spożywczy wrzód –
margaryna. Z obowiązku, lecz tego ranka bez normalnej
na widok margaryny wściekłości, poprosiłem po węgiersku
o masło, na co kelner przyniósł mi dzbanek mleka. Zorientowałem się zatem, że prosząc o masło (vaj), poprosiłem
o mleko (tej), bowiem słowa „tej” użyłem, zatem jeszcze raz
poprosiłem o masło (vaj), tym razem prosząc o vaj (masło),
a nie o tej (mleko). Kelner popatrzył na mnie jak na idiotę
i przyniósł margarynę. Z najwyższym spokojem spożyłem
więc rogaliki bez omasty, a godzinę później dojeżdżałem już
do zacnego miasta Győr, nad trzema rzekami leżącego.
Bez protestów wspiąłem się na trzecie piętro, mimo że
chodzenie po schodach to jedna z bardziej idiotycznych czynności, do jakich człowiek jest zmuszany. Biuro było niewielkie, schludne oraz przyjemnie klimatyzowane, a pani notariusz miła i młoda. W dodatku nosiła nazwisko Cseresznyák,
a to dla klienta z Polski rzecz nie bez znaczenia, bo mimo wysiłków prezesa Wildsteina każdy z nas wie, że Tomek Czereśniak był klawy i z porządnej familii. Po uroczystym odczytaniu dokumentów podpisaliśmy je, co zostało mocą urzędu
poświadczone. Tak oto w początkach lipca 2006 roku zostałem właścicielem niecałego hektara ziemi i zrujnowanych
chłopskich zabudowań w niewielkiej madziarskiej wiosce
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po północnej stronie Balatonu, osadzie położonej na styku
Lasu Bakońskiego i wulkanicznego dna prehistorycznego
Morza Panońskiego, u zbiegu dwóch okręgów winiarskich:
Badacsony i Balaton-felvidéki. Pojechałem tam od razu. Słońce stało w zenicie, a świerszcze tarły odnóżami tak mocno,
jakby wyzywały na pojedynek cykadzich kolegów z Dalmacji. Mjałem zielone, porośnięte winoroślą stożki wulkanów,
wielokrotnie starszych niźli rodzaj ludzki, u ich zboczy kłaniające się słońcu pola słoneczników, a dookoła tych wysp
złotych i zielonych lekko pagórkowate puste przestrzenie,
porośnięte pożółkłą, prawie białą trawą. Ich przedziwnej
monochromatyczności nie zakłócały wyrzynające się czasem ponad glebę zęby zwietrzałych, kremowych skał ni stada madziarskich bawołów o idealnie szarej maści, od której szürke marha szarym bydłem są zwane. Czasem trawa
ruszała się energicznie, lecz dopiero wysiliwszy wzrok, dostrzegałeś w niej owczy kierdel, ze zdolnością kameleona
stopiony z barwą otoczenia. Nawet juhasi nosili wyłącznie
wypłowiałe ciuchy i zaganiali barany, turkocząc na starych
jak wulkany motorowerkach, a pomagały im owczarki puli
o wypłowiałych kudłach.
Pchnąłem zardzewiałą wiejską furtkę i stanąłem na swoim. Patrząc na wprost, widziałem zamykający horyzont stożek Szentgyörgyhegy – świętej góry winiarzy. Po lewej ręce,
również w zasięgu wzroku, miałem bazalt Badacsony. Mój
Boże! Czyż kiedyś przyszło mi do głowy, że właśnie w tym,
właśnie w mym miejscu przywołać mógł będę słowa wielkiego Béli Hamvasa? Przygotowałem się starannie. Otworzyłem Filozoię wina na stosownej, zaznaczonej wcześniej
stronie i jąłem niespiesznie czytać:
„Wreszcie o winach z Badacsony i Szentgyörgyhegy,
z dwóch gór pochodzenia wulkanicznego znad Balatonu.
To wina zdecydowanie męskie, od narcyza do ascety, od królewskiej wyniosłości po zwyczajną błazenadę. Każda z tych
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gór to kosmos – rozkwitają na tych glebach wszystkie rodzaje
winorośli od reńskiego i włoskiego rieslingu po słodkie muskaty. Najsłynniejsze szczepy to szürkebarát i kéknyelű. Jeśli
kiedyś spotka mnie taki zaszczyt i zostanę profesorem uniwersyteckiej katedry wiedzy o winie, to co najmniej pół roku
poświęcę na omówienie różnicy między winami z Badacsony
i Szentgyörgyhegy. To dwa wspaniałe przykłady: wino badacsońskie jest niczym światowej sławy artysta, zaś to drugie wino można utożsamić z artystą zamkniętym w wieży,
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a mimo to uzyskującym jeszcze większą sławę. W obu winach tkwi wielkość, ale jedna z nich jest wielkością na miarę olimpjską, a druga na miarę chińską, zwaną mądrością
tao. Doprawdy trudno zdecydować, które jest lepsze. Już,
już opowiadałem się za Szentgyörgyhegy, ale wypiłem kieliszek badacsońskiego rieslingu i zmieniłem zdanie. Znowu
skosztowałem wina z Szentgyörgyhegy i wróciłem do pierwotnej oceny. No, ale właściwie mogę być i Grekiem, i Chińczykiem, cóż to komu może przeszkadzać?”.
°

°

°

Właściwie mogę być i Polakiem, i Węgrem, i Chorwatem,
i galicyjskim Żydem, i siedmiogrodzkim Sasem albo Szwabem, mogę być Czechem i Rusinem, Bojkiem, Hucułem,
Łemkiem też, choć nie znoszę wódki z eterem – mogę być
kilkoma z nich naraz, lecz nigdy jednym z osobna. Noszę bowiem w genach wielonarodową spuściznę dawnej Rzeczypospolitej i monarchii habsburskiej. Moja praprababka po
kądzieli nazywała się z domu Samely i była Węgierką. Jej
córka, z domu Weidinger, polski już znała, choć chętniej i lepiej posługiwała się węgierskim. Prababcia po mieczu nazywała się z domu Markiewicz i była polską Ormianką, a babcia, z domu Paraniuk, greckokatolicką Rusinką. Widziałem
ją tylko raz, choć zmarła pod koniec lat siedemdziesiątych
ubiegłego wieku. Oddzieliła nas od siebie abstrakcyjna linia, którą raczył kiedyś wytyczyć na mapie brytyjski arystokrata nazwiskiem Curzon, a w rzeczywisty kordon zamienił Stalin, korzystając z aprobaty Churchilla i Roosevelta.
Dziadkowie mieszkali w Stanisławowie i do wojny powodziło im się dobrze, bo dziadek Izydor miał młyn i kamienicę
przy Belwederskiej, reprezentacyjnej ulicy miasta, a babcia
Helena, córa zamożnych ukraińskich włościan, wniosła do
związku ziemię w Tyśmienicy i Karpatach Wschodnich, na

11

Huculszczyźnie. Dziadek był rzymskim katolikiem obrządku ormiańskiego a swe nazwisko pisał „Mokłowicz”, zgodnie z duchem ukraińskiej transkrypcji. „Mokłowicz” pisał się
też jego brat Włodzimierz, który uciekać musiał przed wojną
do Belgii, zamieszany w działalność ukraińskich nacjonalistów przeciw państwu polskiemu. Do końca życia miał nad
biurkiem w brukselskim mieszkaniu tryzub i portret Piłsudskiego. Tego pana z Litwy, który mówił o Polsce jako pustym
w środku, a wartościowym po brzegach obwarzanku, który
pragnął stworzyć konfederację polsko-litewsko-ukraińsko-białoruską, a gdy endecy negocjowali z bolszewikami traktat ryski, biorąc tyle, ile się dało spolonizować, przyjechał
do obozu legionistów Petlury i przed frontem żołnierzy wypowiedział pamiętne zdanie: „Panowie, ja was wszystkich
bardzo przepraszam”.
Urodzony w Belgii syn Włodzimierza, Jean Moklowicz,
mówi świetnie po polsku. Po ukraińsku nie zna ani słowa.
Walerian, brat Izydora i Włodzimierza (a było ich dziewięcioro rodzeństwa), pisał się „Makłowicz”. W takiej formie jego nazwisko widnieje na liście katyńskiej: „6159. Ppor.
Makłowicz Walerian, s. Mikołaja, ur. 1908, † Charków”.
Kolejny brat, Jarosław, też pisał się „Makłowicz”. Zginął
w marcu 1945 roku, szturmując w mundurze 1. Armii Wojska Polskiego festung Kolberg. Ich siostra Franciszka, którą
poznałem, bo tuż przed wojną przeniosła się wraz z mężem
ze Lwowa do Krakowa, była w panieńskich czasach Makłowiczówna.
Tak więc jestem i Grekiem, i Chińczykiem, cóż to komu
może przeszkadzać? Choć polski mym ojczystym językiem,
najbardziej lubię słyszeć wokół siebie także inne mowy. Cieszy mnie obecność w jednym miejscu świątyń różnych wyznań, a jeszcze bardziej raduje, gdy wszystkie są otwarte.
Przekraczanie granic od dzieciństwa stanowiło mą ulubioną rozrywkę, a myśl o ich istnieniu jedno z najczęściej
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przywoływanych przekleństw. Gdy już sam mogłem decydować o miejscu własnego pobytu, a los sprawił, że granice stały się przekraczalne, podejmowałem nieraz wyprawy
bez konkretnie określonego celu, byle tylko usłyszeć inny język, zjeść inny rodzaj zupy, spróbować innego alkoholu, zobaczyć inny krajobraz. By zobaczyć własne odbicie w innym
lustrze. To konieczne, gdyż lustra potraią kłamać, więc jeśli
całe życie przeglądasz się w jednym, możesz do końca nie
wiedzieć, jak naprawdę wyglądasz.
°

°

°

Wielka, czerwona kula słońca zmierzała nieuchronnie w stronę, gdzie już jutro miałem się znaleźć, ku Słowenii. Na razie tylko opuściłem wioskę, by zasiąść w nieodległym miasteczku Tapolca nad talerzem kakashere pörkölt – wprost
brawurowo uduszonych w tak zwanym krótkim sosie kogucich jąder, a wyczuwałem wyraźnie, że staroświecką manierą cebulę z Makó uduszono nie w oleju słonecznikowym,
lecz w smalcu wytopionym z mangalicy i w nim rozpuszczono sproszkowaną paprykę. Tak jest najlepiej, choć podobno
mniej zdrowo. Ciamkałem więc bezgłośnie, siorbałem w duszy, bo byłem kontent wielce z madziarskiej strawy, ale zarazem cieszyłem się tym, co miało nadejść jutro. Otóż to, konsumowałem z zapałem kakashere, lecz po głowie chodziła
mi już ajdova i pehtranova potica, pršut z Istrii, idrjski žlikroi, a nawet ajdova kaša z jurčki. Nie potraię bowiem zbyt
długo żywić się tym, co wykombinował jeden naród. Będę
więc nadal mieszkał w Krakowie, pamiętając zarazem, że do
mego miejsca na Węgrzech mam tylko pięćset kilometrów,
będę mieszkał na Węgrzech, pamiętając, że do Wiednia mam
sto osiemdziesiąt kilometrów, do Lublany kilometrów trzysta, do Zagrzebia dwieście, a do Triestu czterysta. Będzie
mi zatem jeszcze prościej pojechać przed siebie, by niczym
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kula bilardowa toczyć się nieustannie po żółto-czarnym suknie stołu zwanego Europą Środkową. Wiele takich podróży,
o trajektoriach czasem chaotycznych, niczym uderzenie nowicjusza, a czasem precyzyjnych, jak traienie mistrza, już
odbyłem. O niektórych mogę wam opowiedzieć. W końcu
co to komu może przeszkadzać?

Kusmanek, hurrah!

Mówili nam Niemce, że my cudzoziemce,
A my som Poloki, chłopcy Austryjoki.
Przyśpiewka ludowa z Galicji

Obawiałem się tego poranka i miałem ku temu co najmniej
kilka powodów. Do Wiednia przybyliśmy późnym popołudniem, a już o ósmej wieczorem czekał na nas stolik w Drei
Husaren. Do Drei Husaren można oczywiście wejść wprost
z ulicy, ale tylko pod warunkiem że akurat mają wolny stolik,
co się raczej nie zdarza, i że wychodząc na spacer, wdziałeś
garnitur Zegny oraz skrzypiące półbuty, najlepiej Church’s of
London lub przynajmniej K&K Platinum, bo bez marynarek
nie wpuszczają i uważnie patrzą, czy nie masz na nogach adidasów. Tak jest, śmiało rzec można, że Drei Husaren to piekielnie snobistyczne, wzorcowo burżujskie i cholernie drogie
miejsce. Jednak koledzy koniecznie chcieli poznać czołówkę
wiedeńskiej gastronomii, a ta restauracja jest jej prawdziwą,
w dodatku wciąż żywą legendą. Założyli ją w 1933 roku trzej
huzarzy z dawnej cesarsko-królewskiej armii: dwaj hrabiowie Palffy oraz baron Sonjok, jak na Wiedeń przystało, stuprocentowi Madziarzy.
Do stolika w dalszym ciągu przywożą tam specjalny wózek, wypełniony po brzegi genialnymi hors d’oeuvres, nadal
podają wspaniały gęsty krem z homara z przegrzebkami, a jak
ktoś woli rzeczy bardziej tradycyjne, może zamówić Tafelspitz albo arcyśmietanowy paprykarz cielęcy z aksamitnymi,

15

