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 Najbardziej w całym roku lubię na-
strój Wielkiego Tygodnia.  Ten nast-
rój, który tworzy się w momentach 
odizolowania się od spraw codzien-
nych, uwolnienia się na jakiś czas od 
tej przytłaczającej w codzienności 
sfery profanum i przejście do od-
świętności. Słuchane odświętnie: Pasja 
według św. Mateusza Bacha,  Mesjasz 
Händla, Requiem Mozarta, Niemiec-
kie requiem Brahmsa, Symfonia pieśni 
żałosnych Góreckiego...  Skupianie się
myśli.
 Religijność ludowa i religijność per-
sonalistyczna, wspomniane w tekście 
A. Leszczyńskiego na poprzedniej 
stronie. Tę drugą, należącą bez reszty 
do sfery ducha, trudniej zilustrować
klarownym przykładem, więc po-
wiem coś o meandrach pierwszej.
 Poznałem kiedyś w Vancouver ro-
daka (żyjąc poza Polską, poznaje się
wielu dzielących los rodaków), czło-
wieka bardzo pobożnego, który na-
wet przy największym kacu nie opuś-
cił niedzielnej mszy,  budził mój sza-
cunek kreśleniem na piersi znaku 
krzyża przed ugryzieniem Big Maca, 
zawsze zmieniał brzmienie popu-
larnego polskiego słowa na „kuźwa”, 
chociaż bez żadnych zahamowań 
używał, także przy dzieciach, angiel-
skiego f-word, co początkowo mnie 
dziwiło, dopóki nie pojąłem, że to 
żaden grzech, bo to nie po polsku, 
więc nic nie znaczy.
  Ale racjonalny świat zawziął się na 
jego pobożność i co rusz zabijał mu 
klina w głowę. Z heretycką teorią 
ewolucji jeszcze jakoś umiał sobie 
poradzić, wiedząc na pewno, że lu-
dzie nie pochodzą od małp, ale z in-
nymi sprawami nie było już tak łat-
wo. Największą trudność sprawiało 
mu zrozumienie, jak to jest, że nauka 
dowodzi, iż Ziemia powstała jakieś 
4,5 miliarda lat temu, życie pojawiło 
się na niej ok. 4 miliardy lat temu, 
a człowiek  właściwie całkiem nie-
dawno – skoro Pismo Święte mówi 
jasno, że Pan Bóg stworzył Ziemię, 
roślinność, zwierzęta i człowieka 
w sześć dni. Ta rozbieżność twier-
dzeń nie dawała mu spokoju. Pytał 
mnie, co o tym myślę, ale nie mia-
łem dla niego dobrej odpowiedzi. 
Któregoś dnia przedstawił mi swoją 
hipotezę, że „być może to były dni 
świetlne”, co chyba było kombino-
waniem we właściwym kierunku.
   Wesołych świąt.

Cardinal Jorge Mario Bergoglio was elected pope. He had been the archbishop 
of Buenos Aires. He will be called Francis and will be the 266th pontiff of the 
Roman Catholic Church.

STATEMENT BY THE PRIME MINISTER 
OF CANADA ON THE ANNOUNCEMENT 

OF THE NEXT POPE 
OF THE CATHOLIC CHURCH

  On behalf of the government and the people of Canada, I welcome the selection 
of His Holiness Pope Francis as the Supreme Pontiff of the Catholic Church.
  His Holiness will play a critical role as the leader of the Catholic Church as it faces 
the challenges of the 21st century. His experience and deep commitment to faith 
and humanity will serve him well. 
  Canada and the Holy See share a commitment to the promotion of the dignity of 
the human person and to freedom of conscience and religion. It is my sincere hope 
that Pope Francis’s faith, devotion and conviction will foster greater peace, under-
standing and tolerance among the peoples and religions of the world.

                                                                                Stephen Harper

  W tej grze wszystko musia³o iœæ 
szybko. Kiedy Numer 1 zdecydowa³, 
¿e nale¿y zlikwidowaæ Romera, Nu-
mer 3 podj¹³ siê tego zadania, Baltran 
zosta³ powiadomiony w ci¹gu paru 
minut. Spokojny, ale nie trac¹c ani 
chwili, wyszed³ z kawiarni na rogu 
Corrientes i Libertad i wsiad³ do tak-
sówki. Podczas gdy k¹pa³ siê w swoim
mieszkaniu, s³uchaj¹c dziennika, przy-
pomnia³ sobie, ¿e ostatni raz widzia³ 
Romera w San Isidro, w dniu, kiedy 

przegra³ na wyœcigach. W owym cza-
sie Romero by³ jeszcze niejakim Ro-
mero, on zaœ niejakim Baltranem, byli 
przyjació³mi, dopóki ¿ycie nie pchnê-
³o ich w odmiennych kierunkach. 
Uœmiechn¹³ siê krzywo na myœl, jak¹ 
te¿ minê zrobi Romero na jego widok, 
jakkolwiek mina Romera nie mia³a 
¿adnego znaczenia, nale¿a³o natomiast 
powoli przemyœleæ sprawê kawiarni i 
samochodu. By³o dziwne, ¿e Numer 1 
postanowi³, i¿ Romero zostanie zabi-
ty w kawiarni na rogu Cochabamby i 
Piedras, i to o takiej porze; je¿eli wie-
rzyæ pewnym informacjom. Numer 1
by³ ju¿ mo¿e trochê za stary. W ka¿-
dym razie niezrêcznoœæ tej decyzji 
mia³a i dobre strony: doœæ czasu, by 
wyci¹gn¹æ auto z gara¿u, zatrzymaæ 
siê w pobli¿u Cochabamby, nie gasz¹c 
motoru, i czekaæ na chwilê, w której 
Romero, jak zwykle, przyjdzie ko³o 
siódmej spotkaæ siê z przyjació³mi. 
Je¿eli wszystko pójdzie dobrze, mo¿-
na bêdzie unikn¹æ zarówno wejœcia 
do kawiarni, jak i tego, by bywalcy 
kawiarni mogli go zobaczyæ lub te¿ 
podejrzewaæ o wspó³udzia³. By³a to 
sprawa szczêœcia i obliczenia, zwyk³y 
gest (którego Romero nie móg³by nie 
zauwa¿yæ, bo ma oko rysia), a potem 
kwestia w³¹czenia siê w ruch i jak 
najszybszego znikniêcia za rogiem. 
Je¿eli obaj zachowaj¹ siê jak nale¿y 
– a Baltran by³ pewny Romera, jak 

siebie samego – wszystko stanie siê 
w mgnieniu oka. Znów siê uœmiech-
n¹³, myœl¹c o minie Numeru 1, kiedy 
póŸniej, o wiele póŸniej, zadzwoni do 
niego z jakiegoœ automatu, by go za-
wiadomiæ o tym, co siê sta³o.
   Ubieraj¹c siê szybko, wyci¹gn¹³ 
z paczki ostatniego papierosa i prze-
jrza³ siê w lustrze. Potem wyj¹³ z szuf-
lady drug¹ i przed zgaszeniem œwiat³a
sprawdzi³, czy wszystko jest w porz¹d-
ku. Hiszpanie z gara¿u dbali o jego 

forda jak z³oto. Powoli zjecha³ ulic¹ 
Chacabuco i dziesiêæ przed siódm¹ 
zatrzyma³ siê o parê metrów od drzwi 
kawiarni, po uprzednim dwukrotnym 
objechaniu bloku, aby ciê¿arówka 
z towarami zrobi³a mu miejsce. Tam, 
gdzie sta³, ci z kawiarni nie mogli go 
widzieæ. Od czasu do czasu lekko na-

ciska³ peda³ gazu, ¿eby silnik nie wy-
styg³. Nie chcia³ zapaliæ, ale wœcieka³o 
go, ¿e ma sucho w ustach.
  Piêæ minut przed siódm¹ zobaczy³ 
Romera id¹cego przeciwleg³ym chod-
nikiem; pozna³ go od razu po szarym
kapeluszu i dwurzêdówce. Spojrzaw-
szy przez szybê w g³¹b kawiarni wy-
kalkulowa³, ile czasu up³ynie, zanim
przejdzie przez ulicê i podejdzie a¿ 
tutaj. Ale Romerowi nic siê nie mog³o
staæ w takiej odleg³oœci od kawiarni; 
trzeba by³o pozwoliæ, ¿eby przeszed³ 
na tê stronê i wszed³ na chodnik. Do-
k³adnie w tym momencie Baltran ru-
szy³, wysuwaj¹c ramiê przez okien-
ko. Tak jak przewidzia³, Romero spo-

strzeg³ go i zatrzyma³ siê zaskoczony. 
Pierwsza kula trafi³a go miêdzy oczy, 
potem Baltran puœci³ seriê w wal¹c¹ 
siê masê. Ford jecha³ ukosem, szybko 
wyprzedzi³ tramwaj i zakrêci³ w Ta-
cuari. Prowadz¹c bez poœpiechu Nu-
mer 3 pomyœla³, ¿e ostatnim obrazem 
w oczach Romera by³a twarz nieja-
kiego Baltrana, kompana z wyœcigów 
w innych czasach.

Prze³o¿y³a Zofia Ch¹dzyñska

    
   Julio Cortázar, Opowiadania ze-
brane, Wydawnictwo Literackie, Kra-
ków 1977
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