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„Dawniej pojęcie drogi miało w sobie pewną tajem-

nicę. Dzisiaj miejsce tajemnicy zajęła kalkulacja fi-

nansowa: czy wystarczy mi pieniędzy, żeby dojechać 

tu czy tam. Droga przestała być tematem. Wielki re-

portaż Goethego Podróż włoska nie mógłby dziś 

powstać. Trwająca 9 miesięcy podróż z Karlsbadu do 

Neapolu, którą Goethe opisał na 300 stronicach 

swojej Italienische Peise, samolot przebywa dziś w 

godzinę: tyle, żeby napić się kawy i przejrzeć gaze-

tę”. 

Ryszard Kapuściński w Lapidariach 

 

Chmury dają złudne poczucie bezpieczeństwa. Zdaje się, 

że w przypadku kłopotów samolot mógłby bezpiecznie na 

nich osiąść. Gęsta biała masa ciągnie się aż po horyzont. 

Airbus pędzi z prędkością ponad siedmiuset kilometrów 

na godzinę, a wydaje się jakby niemal stał w miejscu. O 

tym, że lecimy przypomina tylko szum silników i lekkie 

drganie skrzydeł. Promienie słońca odbijają się do obłych 
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powierzchni chmur. Jaskrawa biel aż kółuje w oczy. Trze-

ba je mrużyć, żeby przyglądać się temu widokowi trochę 

dłużej. Krajobraz jest raczej nudny, ale od godziny nie 

potrafię oderwać od niego wzroku. Bezkres. Przestrzeń. 

Spokój. Przede wszystkim spokój. To on przyciąga. Spo-

kój naturalnego krajobrazu tak rzadki na ziemi. 

Na wysokości jedenastu tysięcy metrów zaczynam rozu-

mieć dlaczego właśnie niebo utożsamiane jest z rajem. 

„Poszedł do nieba” - mówimy, kiedy ktoś umrze. Umarł, 

czyli osiągnął spokój, spokój jaki panuje tu – w niebie, w 

chmurach, obłokach zawsze oświetlonych przez słońce – 

boga. Łapię się na tym, że odruchowo szukam pośród 

oparów białego gazu aniołów, zmarłych ludzi. 

Niespodziewanie w oddali pojawiają się ostre krawędzie 

górskich szczytów, które przeszywają na wylot miękkie 

kształty chmur. To Alpy. Zaśnieżone szczyty. Grań Mont 

Blanca. 

Austria, Włochy, Francja – trzy kraje w ciągu godziny. 

Fenomenalne tempo. Chmury się przerzedzają, już widać 

wybrzeże – jeszcze francuskie czy już hiszpańskie? Sta-

teczki na morzu. Miasteczka między wzgórzami. Samolot 
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już zaczął zniżanie, ale nadal nie można dostrzec aut, dróg 

– są za małe. 

Z tej wysokości widać, że nawet w Europie człowiekowi 

nie udało się opanować całej przyrody. Miasta są zdane 

na łaskę skalistych pagórków. Wciśnięte między wąskie 

doliny i ograniczone wodami Morza Śródziemnego, wy-

glądaj jakby powstały tylko dzięki dobrej woli przyrody, 

jakby były wynikiem umowy dyktowanej przez matkę na-

turę. 

Nie inaczej jest z Barceloną, którą już widać przez nie-

wielkie okno samolotu. Ogromna masa kamienia, cegły, 

betonu, metalu i szkła imponuje rozmiarem. A jednak 

miasto nie może się już rozwijać. Od północy rozrost 

uniemożliwiają góry, od południa hamuje morze, od 

wschodu i zachodu blokują mniejsze miejscowości. Za-

pewne kiedyś te małe miasteczka zostaną pochłonięte 

przez żądną rozwoju metropolię. Rozciągnięta wzdłuż 

wybrzeża aglomeracja osiągnie wtedy kształt rozlazłego 

flaka. Już dziś zacierają się granice między Barceloną a jej 

mniejszymi sąsiadami. Tylko władze administracyjne 

wiedzą, gdzie dokładnie kończy się jedno miasto, a zaczy-

na drugie. W terenie granice są niedostrzegalne. 
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Lotnisko w Barcelonie to nowoczesny budynek. Pasaże-

rowie wychodzący z rękawa od razu chwytają za telefony 

komórkowe, włączają je, dzwonią, informują. Tkwili trzy 

godziny odcięci od świata, bez kontaktu, trzy godziny bez 

wieści od rodziny, przyjaciół. Trzy godziny bez poczucia, 

że trzyma się rękę na pulsie. Trzy godziny to dziś bardzo 

długo. 

(…) 

 

Od samego rana La Plaza Catalunya jest oświetlony przez 

słońce. Około godziny dziewiątej chłód nocy powoli za-

czyna znikać, rześkość poranka z wolna przemienia się w 

południowy upał. Żar bijący z nieba rozgrzewa płyty, któ-

rymi wyłożony jest plac. Barcelona budzi się do życia. 

Pierwsi turyści wychodzą z hoteli i kierują się na plażę, 

albo w wąskie uliczki starego miasta. Barcelończycy bez 

pośpiechu udają się do pracy. Gołębie zamieszkujące plac 

Catalunya prostują skrzydła, otrzepują pył ze swoich głó-

wek i szykują się do lotu. Niektóre z nich są już na placu. 

Siedzą na gałęziach drzew okalających to miejsce. W cie-
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niu obserwują to, co dzieje się na dole. La Plaza Catalunya 

zwykle jest pełen turystów i gołębi. Oba gatunki żyją tu w 

doskonałej symbiozie.  

Plac jest centralnym punktem miasta. Z jednej strony 

styka się z La Rambla, czyli jedną z najważniejszych ulic 

w Barcelonie, z drugiej strony placu znajduje się inna 

znana ulica Passeo de Gracia, gdzie mieszczą się najlepsze 

barcelońskie sklepy i butiki. Plac Kataloński to miejsce 

spotkań, odpoczynku, punkt orientacyjny i ważny przy-

stanek komunikacyjny. 

Coraz więcej gołębi siedzi na drzewach rosnących przy 

placu. Przylatują to od dziesiątek lat. Fruną z dachów bu-

dynków, ukrytych zakamarków, swoich domów ulokowa-

nych tuż obok domów ludzi. Codziennie, nieprzerwanie 

od wielu lat gołębie przylatywały na La Plaza Catalunya, 

żeby się najeść. Hojni barcelończycy i szczodrzy turyści 

nie szczędzili swoich bułek, bagietek i ciastek, dzieląc się 

nimi z ptakami.  

Młoda dziewczyna z szamponem w dłoni, z ręcznikiem na 

szyi myje włosy w wodzie tryskającej z fontanny. Ktoś je 

śniadanie. W menu bagietka, ser, chorizo – tradycyjna 

kiełbaska hiszpańska, albo jamón serrano – surowa, su-
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szona szynka. Z namiotów powoli, niespiesznie wychodzą 

ludzie. Mają po dwadzieścia parę lat. Od kilku tygodni 

okupują plac Catalunya. Nazywają się „ruchem oburzo-

nych”. Są oburzeni na hiszpański rząd Jose Luisa Rodri-

gueza Zapatero, który nie radzi sobie z globalnym kryzy-

sem. Młodzi nie mają pracy. Bezrobocie w całej Hiszpanii 

sięga dwudziestu procent, a wśród młodych co drugi nie 

potrafi znaleźć zatrudnienia. 

Młodzi najpierw wyszli na ulice hiszpańskich miast. Za-

częli protestować, ale kiedy ich działania nie przyniosły 

żadnych zmian, zablokowali główne punkty miast – plac 

del Sol w Madrycie, plac Catalunya w Barcelonie – rozło-

żyli namioty, przygotowali transparenty z hasłami, przy-

nieśli gitary, megafony i zaczęli swój happening. 

I choć w samym środku miasta krzyczeli swoje hasła, i 

choć były ich na placu setki, niewiele ich protest zdziałał. 

Barcelończycy po kilku dniach przestali zwracać na nich 

uwagę. „Oburzeni” skupieni w na placu, przestali być za-

uważalni. Interesowali się nimi tylko turyści, dla których 

kolorowy protest był dodatkową atrakcją.  

Protest „oburzonych” nie był uciążliwy dla Barcelony. 

Plac Catalunya jest ze wszystkich stron oddzielony ulicą, 
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dlatego życie w mieście nie było w ogóle zablokowane. 

Ludzie w spokoju mogli chodzić do pracy, do szkoły, a 

samochody i autobusy normalnie jeździły wokół placu. 

„Oburzeni” oburzali się sami do siebie. Sobie nawzajem 

wykrzykiwali hasła, nawołując do zmiany. Dla siebie 

przygotowywali transparenty. Ze sobą rozmawiali o pro-

blemach trapiących Hiszpanię. Ich protest najwięcej 

zmartwień przysporzył gołębiom, które nie mogły zbierać 

się na rozgrzanym przez słońce placu, gdzie zazwyczaj 

turyści karmili je przez cały dzień. 

 

„Ruch oburzonych” i cała Hiszpania wraz z nim dała wy-

raz swojemu niezadowoleniu kilka miesięcy później, w 

listopadzie, kiedy wyborcy odsunęli od władzy nieradzą-

cego sobie z kryzysem premiera Jose Luisa Rodrigueza 

Zapatero. Jego rywal, prawicowy Mariano Rajoy, i jego 

partia Partido Popular otrzymała ponad 44% głosów i 

bezwzględną większość w parlamencie. 

 

Na placu uniwersyteckim, pod galeriami jednego ze skle-

pów z ubraniami, siedzi mężczyzna z ręką wyciągniętą w 
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stronę tłumu. Jego głos słychać z daleka, choć to głośna 

okolica. - Ayuda por favor, Ayuda por favor! – krzyczy 

bezustannie. - Pomóżcie, proszę, pomóżcie, proszę – 

krzyczy bardzo szybko, niedbale. Wyciągną prawą rękę, 

oparł ją o kolano, a dłoń złożył w koszyczek, czekając na 

drobny datek od szczodrego przechodnia. - Ayuda, por 

favor. Ayuda, por favor! - jego krzyk jest tak donośny, że 

ludzie muszą mu dawać pieniądze, raczej dla świętego 

spokoju, żeby ten wreszcie się uciszył, a nie z litości i do-

brego serca. 

 

 

 

 


