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Miasto kotów i!duchów

Przez g!ow" przemkn"!a mi my#l: Mog!abym tu zamieszka$. Za-
skoczy!a mnie sam%, bo pojawi!a si" na Cemitério dos Prazeres. 
Do#$ osobliwa sceneria jak na takie przemy#lenia. A& jednak. To 
miejsce zadziwia ju' sam% nazw%. W& dos!ownym t!umaczeniu 
oznacza Cmentarz Przyjemno#ci. Przekraczam bram" i&czuj" obej-
muj%cy mnie spokój. 

Mo'na tu dojecha$ tramwajem numer 28, tym razem wybie-
ram jednak spacer przez ca!e miasto. Zostawiam za sob% t"tni%c% 
'yciem Lizbon" i&wkraczam w&#wiat ciszy i&kotów. Tego dnia jest 
ich zdecydowanie wi"cej ni' ludzi. Czarne jak smo!a, rude, roz-
#wietlone przez s!o(ce i&grafitowe, jakby lekko przykryte kurzem. 
Kr%'% pomi"dzy alejkami lub wygrzewaj% si" na grobach obok 
zasuszonych kwiatów. S% jak dobre duchy, które opiekuj% si" tym 
miejscem. Bezszelestne, a&jednak intensywnie obecne.

Cmentarz wygl%da troch" jak wyludnione miasto, cho$ kalen-
darz pokazuj" dat" 1 listopada, dzie(, w&którym w&Polsce roi si" 
od odwiedzaj%cych groby. Nie widz" zniczy, gdzieniegdzie jedy-
nie wi%zanki kwiatów opatulone skromn% wst%'k%. Minimalizm. 
Skojarzenie z&miastem umar!ych pojawia si" samo. Mam wra'e-
nie, 'e mijam ma!e domki, których mieszka(cy nie opuszczaj%, 
pozwalaj% si" jedynie odwiedza$. Cemitério dos Prazeres jest 
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Koty – opiekunowie Cmentarza Przyjemno$ci. Bezszelestne, a%jednocze$nie 
intensywnie obecne. 

Symboliczne s&siedztwo 'ycia i $mierci.
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zape!niony przez tak zwane jazigos, ró'nej wielko#ci groby, któ-
re przywodz% na my#l ma!e mauzolea. Czasem to proste bry!y, 
a&czasem prawdziwe dzie!a sztuki, z& rze)bionymi figurami, bo-
gat% ornamentyk%, p!ytkami azulejos. Przez szyby, cz"sto dodat-
kowo ozdobione kutymi bramami, mo'na zajrze$ do #rodka. I&to 
jest co#, co zostaje w&cz!owieku najmocniej. Najbardziej porusza-
j%ce s% rodzinne grobowce, w&których na niewielkiej przestrzeni 
mie#ci si" kilka trumien. Le'% na specjalnych pó!kach, trzy po le-
wej stronie, trzy po prawej. Przychodzi mi do g!owy porównanie 
z&wagonem sypialnym i&wieczn% podró'%. 

Trumny czasem przykryte s% bia!ym obrusem, wida$ na nich 
up!yw czasu, bez problemu mo'na ustali$, która z& nich trafi-
!a tu jako ostatnia. Pod doln% pó!k% le'y przewrócona figurka 
Matki Boskiej. Mo'na te' dostrzec plastikowe butelki z&wod% 
i&porzucone w&k%cie ma!e miote!ki –&drobnostki, które s!u'% do 
posprz%tania tego wn"trza. Patrz" na ludzi krz%taj%cych si" przy 
grobach, nie pozwalaj% zakurzy$ si" pami"ci. 

W& #rodku jazigos cz"sto mo'na zobaczy$ co# w& rodzaju o!-
tarzyka ze zdj"ciem zmar!ego. Ca!y czas mam przed oczami fo-
tografi" m!odego, u#miechni"tego kilkunastolatka. Zatrzymany 
w&kadrze przystojniak ma zawadiacko zaczesan% grzywk". Kobie-
ta porz%dkuj%ca grób poprawia prost% ramk", w&której umiesz-
czono zdj"cie. Zastanawiam si", kim jest dla postaci z&fotografii, 
jak dawno przysz!o jej prze'y$ to rozstanie, ile lat mia!by dzi# 
ch!opak ze zdj"cia. Ten grób nie pasuje do m!odo#ci, a& jednak 
s% tu razem. W& cieniu ogromnych cyprysów, które pami"taj% 
zapewne wydarzenia sprzed dwustu lat. G!"boko zakorzenio-
ne w& ziemi, czubkami si"gaj% wysoko chmur. W& symboliczny 
sposób !%cz% ziemski #wiat z&niebem. Ich kora kojarzy mi si" ze 
spl%tanymi liniami 'ycia, które tutaj przecinaj% si" na ka'dym 
rogu. Mniej wi"cej co dziesi"$ minut nad drzewami przelatuj% 

LIZBONA_sklad.indd   358 21.08.2019   11:31



!"(!")

samoloty podchodz%ce do l%dowania, ale nawet ich d)wi"k nie 
rozprasza wewn"trznej ciszy tego miejsca.  

Cmentarz Prazeres powsta! w&1833 roku, kiedy Lizbona zmaga-
!a si" z&epidemi% cholery. Zaskakuj%ca nazwa Cmentarz Przyjemno-
#ci pochodzi od znajduj%cej si" dawniej na tym terenie posiad!o#ci, 
któr% z&czasem przeznaczono na miejsce wiekuistego odpoczynku. 
Znajduj% si" tu groby wybitnych portugalskich polityków, mu-
zyków, malarzy, ludzi zas!u'onych dla miasta. To tutaj spocz"!a 
Amália Rodrigues nazywana Królow% Fado, zanim jej cia!o prze-
niesiono do&Panteonu Narodowego w&ko#ciele Santa Engrácia. Pod 
cyprysami le'a! te' portugalski pisarz i& poeta& Fernando Pessoa, 
obecnie jego grób znajduje si" w&klasztorze Hieronimitów. 

Dochodz%c do po!udniowej granicy cmentarza, widz" za-
wieszony nad Tagiem most 25 Kwietnia, przez który przetacza 
si" kawalkada samochodów. Rejestruj" wyra)ny kontrast. Inten-
sywny ruch uliczny za murem i&bezruch tego, co po jego drugiej 
stronie. Bardzo wyra)nie czu$ tutaj blisko#$ 'ycia i& #mierci, ich 
s%siedztwo.

Na cmentarz Prazeres trafi!am dzi"ki pewnemu W!ochowi, 
który zmar! w&stolicy Portugalii w&2012 roku. To Antonio Tabucchi, 
cz!owiek zafascynowany literatur% portugalsk%, a&w&szczególno#ci 
twórczo#ci% Fernanda Pessoi, autor zachwycaj%cej ksi%'eczki pod 
tytu!em Requiem. Ten tekst by! jego ho!dem z!o'onym krajowi, 
który uzna! za swój i&który przyj%! go jak swojego. Niecodzienna 
opowie#$ rozgrywa si" w&opustosza!ej Lizbonie w& jedn% z&upal-
nych niedziel. G!ówny bohater, który jest jednocze#nie narrato-
rem historii, spotyka w&tym mie#cie 'ywych i&umar!ych. Requiem 
ma w&sobie metafizyk", humor i&zdania, które czytane za drugim 
razem odkrywaj% kolejne warstwy opowie#ci. Co ciekawe, W!och 
napisa! t" ksi%'k" po portugalsku, bo jak twierdzi!, historii, któr% 
w&niej zawar!, „nie mo'na opowiedzie$ w&'adnym innym j"zyku”.
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Przekraczasz bram* Cemitério dos Prazeres i czujesz obejmuj&cy ci* spokój. 
Przy Praça São João Bosco 568 znajdziecie miasteczko umar+ych. Dojedziecie 
tam tramwajem numer 28. 
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Wn*trze jednego z jazigos na Cmentarzu Przyjemno$ci. Pó+ki na trumny  
skojarzy+y mi si* z kuszetk& i wieczn& podró'&. 
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Czyta!am Requiem w&mie#cie, które Tabucchi zna! jak w!asn% 
kiesze(, i&mia!am wra'enie, 'e zza #wiatów prowadzi mnie do za-
k%tków, w&których sp"dzi! wiele czasu. Chodzili#my sobie razem 
pod r"k". Zaprowadzi! mnie do kawiarni A&Brasileira i&do Mu-
zeum Sztuki Dawnej. Kiedy zamkn"!am ksi%'k", pan Tabucchi 
zacz%! zabaw" w& chowanego. Jego grobu na cmentarzu Prazeres 
szuka!am prawie pó!torej godziny. Chcia!am wiedzie$, gdzie spo-
czywa cz!owiek, który w&mistrzowski sposób potrafi! pos!ugiwa$ 
si" s!owem. Ten pisarz przet!umaczy! na j"zyk w!oski szereg utwo-
rów Fernanda Pessoi. Wpad! w& ten #wiat na tyle g!"boko, 'e na 
Uniwersytecie w&Sienie prowadzi! zaj"cia z&literatury portugalskiej. 

Szukaj%c grobu pisarza, zaczepiam siedz%c% na rozk!adanym 
krzese!ku kobiet". Na kolanach trzyma blok rysunkowy, do któ-
rego przenosi spokój tego miejsca. Pokazuj" w& telefonie grobo-
wiec, który mnie interesuje. Ona uruchamia portugalskie wy-
szukiwarki i&stara si" znale)$ bardziej szczegó!owy opis kwatery. 
Bezskutecznie. W&ko(cu dzi"kuj%c za zaanga'owanie, odchodz", 
licz%c na to, 'e po kolejnej cmentarnej rundzie moje oczy wy!o-
wi% w&ko(cu sporej wielko#ci pomnik po#wi"cony portugalskim 
pisarzom. Pó! godziny pó)niej, kiedy ju' mam odpu#ci$ i&zmie-
rzam w&stron" wyj#cia, zaczepia mnie rysowniczka. 

– To ty szuka!a# pana Tabucchiego? –&pyta. –&Przed chwil% 
min"!am jego grób, zaprowadz" ci". 

I& tak trafiam do miejsca, które by!o celem mojego spaceru. 
Kiedy stoj" przed grobem pisarza, mam w&g!owie bardzo wyra-
zist% my#l: Tabucchi 'yje. Na tym polega moc dobrej literatury. 
Uniewa'nia niszcz%ce dzia!anie czasu. 
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Sprawdź pozostałe tytuły z serii:

      

     

Sprawdź nasze NOWOŚCI
Zapraszamy na wielkalitera.pl

https://wielkalitera.pl/
https://wielkalitera.pl/nowosci/
https://wielkalitera.pl/sklep/literatura-faktu/wieden-ksiazka/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-lizbona&utm_content=na-ostatniej-stronie
https://wielkalitera.pl/sklep/literatura-faktu/sztokholm-ksiazka/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-lizbona&utm_content=na-ostatniej-stronie
https://wielkalitera.pl/sklep/przewodniki-literatura-podroznicza/majorka-nie-tylko-pod-palma-ksiazka/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-lizbona&utm_content=na-ostatniej-stronie
https://wielkalitera.pl/sklep/literatura-faktu/wenecja-ksiazka/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-lizbona&utm_content=na-ostatniej-stronie
https://wielkalitera.pl/sklep/literatura-faktu/bruksela-zwierzecosc-w-miescie-ksiazka/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-lizbona&utm_content=na-ostatniej-stronie
https://wielkalitera.pl/sklep/literatura-faktu/gozo-radosna-siostra-malty-ksiazka/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-lizbona&utm_content=na-ostatniej-stronie

