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Miasto  
pomarańczy

Do Sewilli, stolicy Andaluzji, dotarliśmy 5 grudnia. Pamiętam do-
kładnie tę datę, ponieważ kolejnego dnia wypadał w Hiszpanii Dzień 
Konstytucji, święto i dzień wolny od pracy. W związku z tym arterie 
prowadzące do miasta i  w  przeciwnym kierunku były zatłoczone, 
głośne i wymagały od nas pełnego skupienia, by nie przeoczyć jakie-
goś zjazdu albo nie wjechać przypadkiem w auto osobowe. W centrum 
Sewilli sytuacja wcale nie była lepsza: na ulicach panował wzmożony 
ruch, wolnych miejsc parkingowych brak. Zapadający zmrok spra-
wiał, że stawaliśmy się coraz bardziej nerwowi. 

W Sewilli byliśmy umówieni z Moniką, naszą koleżanką z okresu 
krakowskiego życia, i to właśnie do jej mieszkania, zlokalizowanego 
w północnej części miasta, się kierowaliśmy. Kręciliśmy się po szero-
kich awenidach3 tam i  z powrotem, bezskutecznie próbując znaleźć 
miejsce, gdzie moglibyśmy bez obaw zostawić naszego vana. Szuka-
liśmy zarówno na ulicy, jak i na pomniejszych parkingach oznaczo-
nych w aplikacji4, z której korzystaliśmy do wynajdywania noclegów. 
Niestety, bezskutecznie. Lawirując pomiędzy dzielnicami i głównymi 
alejami, w pewnym momencie niechcący przekroczyliśmy mury sta-
rówki. Zdenerwowanie, które odczuwaliśmy, zaczęło zamieniać się 
w panikę. Dobrze wiedzieliśmy, że w miastach z wielowiekową tra-
dycją w ścisłych centrach są ciasne, czasami kręte ulice, które mogą 

3  Spolszczona wersja portugalskiego słowa avenida, które znaczy „aleja”.

4   Chodzi o aplikację Park4Night, gdzie van lifersi i kamperowcy zaznaczają miejsca, w których zatrzymują 
się na nocleg. Użytkownicy mogą dodawać do nich swoje komentarze, dzięki czemu baza jest aktualizo-
wana. Ilekroć w tekście wspominam o aplikacji do wyszukiwania noclegów, chodzi właśnie o nią.
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stać się pułapką dla naszego wielkiego wozu. Van z ogromnym tru-
dem przeciskał się między murami oraz budynkami, które wznosiły 
się po obu stronach jezdni. W końcu wydarzyło się to, czego baliśmy 
się najbardziej… Droga przed nami zwężała się i znikała za zakrętem. 
Co gorsza, była to ulica jednokierunkowa i po chwili za nami zaczęła 
formować się kolejka samochodów, odcinając nam możliwość wycofa-
nia. Byliśmy przekonani, że to koniec, że utkniemy. Ale nie mieliśmy 
innego wyjścia, musieliśmy jechać do przodu. I tak robiliśmy: powoli 
i ostrożnie. Kierowcy z tyłu zaczynali się niecierpliwić naszą opiesza-
łością. Co prawda jeszcze nie trąbili, ale mimo dzielących nas ścian sa-
mochodów wyczuwaliśmy rosnącą presję. Do tej pory zdążyliśmy się 
już przekonać, że na drodze temperament Hiszpanów uwidacznia się 
ze zdwojoną siłą, dlatego musieliśmy się stamtąd wydostać. Na twa-
rzy Łukasza malowało się pełne skupienie, zwolnił do minimum i gdy 
nadszedł krytyczny moment, zachował zimną krew, a jego dłonie na-
wet nie drgnęły. Dzięki temu Eltek dosłownie na milimetry zmieścił 
się między murami. Nawet nie został zarysowany! Na nasze szczęście 
za wirażem odnaleźliśmy wyjazd na główną drogę. Tam odetchnęli-
śmy i podjęliśmy decyzję, że wynosimy się z centrum i zaparkujemy 
gdzieś dalej. Gdy powiedzieliśmy o  tym Monice, zaproponowała, że 
przyjedzie po nas swoim samochodem i zabierze do siebie. Dla nas był 
to plan doskonały.

Przestronny parking znaleźliśmy w pobliżu kanału, odnogi rze-
ki Gwadalkiwir. Na miejscu okazało się, że stoi tam sporo kamperów 
i vanów, dlatego po dokładnym zamknięciu naszego Elteka bez obaw 
zostawiliśmy go na parę samotnych nocy. Zabraliśmy tylko kilka po-
trzebnych rzeczy: ubrania na zmianę oraz kosmetyki, i razem z Moni-
ką udaliśmy się do jej mieszkania. 

Lokum znajdowało się na drugim piętrze i  miało dość dziwny 
układ. Część pokoi, kuchnia i  łazienka miały okna wychodzące do 
wnętrza budynku. Było to możliwe dzięki przestrzeni, jaką tworzy-
ło znajdujące się w środku bloku patio. Monika wyjaśniła nam, że to 
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dość popularne rozwiązanie w  tutejszym budownictwie, spowodo-
wane wysokimi temperaturami. W lecie w tym regionie na termome-
trze można zobaczyć ponad czterdzieści stopni, dlatego okna, które 
wychodzą na ulice i przez które wpada światło słoneczne, są całko-
wicie zaciemnione szczelnymi roletami. Z  tego powodu tworzy się 
specyficzne budynki z dziurą w środku. Dzięki temu część pokoi ma 
okna, które cały czas znajdują się w cieniu, są chłodniejsze i nie trze-
ba ich zasłaniać. 

W  trakcie naszego kilkudniowego pobytu w  Sewilli co rusz od-
krywaliśmy kolejne zaskakujące rozwiązania, podyktowane właśnie 
upalnym słońcem. Na przykład rozmiary podawanego piwa – najpo-
pularniejszym było tak zwane caña, czyli szklanka o pojemności dwu-
stu pięćdziesięciu mililitrów. Dla nas, Polaków, dostać taki mały kufe-
lek piwa w knajpie to prawie obraza, jednak w gorącym klimacie piwo 
szybko traci gaz, smak i po prostu się nagrzewa. Inne napoje serwo-
wane były z jedną wielką kostką lodu. Wypełniała jakieś trzy czwarte 
szklanki! Monika, widząc nasze zdziwione miny, szybko wyjaśniła, że 
lód wielkości pięści rozpuszcza się o wiele dłużej i tym samym dłużej 
schładza drinka. A przecież właśnie o to chodzi w gorące dni i noce.

Nasza przyjaciółka dzieliła mieszkanie z dwójką lokatorów, sym-
patycznymi Pablem i Mari – Hiszpanami. Pablo, artysta, był bardzo 
miłym chłopakiem, a  jego twarz zawsze rozjaśniał szeroki uśmiech. 
Zawodowo zajmował się renowacją zabytków, ale oprócz tego tworzył 
także własne dzieła. Jako motyw szczególnie upodobał sobie pulchne 
kobiety. Wizerunki obfitych ciał znajdowały się w całym mieszkaniu: 
szkice nakreślone ołówkiem przyczepione były do drzwi lodówki, a na 
ścianie w  salonie wisiały tamborki z  wyhaftowanymi brzuchatymi 
i piersiastymi damami. Pablo malował swoje postacie za pomocą pro-
stych linii i bez widocznych twarzy – na przykład były one ukryte pod 
spiczastym kapturem z dziurami na oczy. Niektóre postaci w ogóle nie 
miały głów, niczym antyczne rzeźby. Ten motyw, mimo że na pierw-
szy rzut oka zabawny, miał w sobie pewną dostojność, a  także dużo 
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ciepła. Grube, jak nazywała je Monika, przypominały mi najstarsze 
kobiety w rodzie: matki, ciotki i babki, których krągłe kształty prze-
kwitłej już kobiecości emanują ciepłem i kojarzą się z bezpiecznym, 
czułym schronieniem. 

Mari także była artystką, a  realizowała się jako tatuatorka. Na 
ścianach w  salonie wisiały również obrazy jej autorstwa, pełne ko-
lorów i ekspresji. Była bardzo sympatyczna, zabawna, a także pewna 
siebie. Początkowo tego nie zauważyliśmy, gdyż była onieśmielona 
tym, że w rozmowie z nami musi posługiwać się językiem angielskim, 
który – jak twierdziła – znała bardzo słabo. Wszystko się zmieniło, gdy 
wypiliśmy trochę wina, co udowodniło mi po raz kolejny, że alkohol 
z powodzeniem zastępuje najlepszych tłumaczy. Wtedy mieliśmy oka-
zję posłuchać o jej ekscentrycznych przygodach, których ze względu 
na dobre obyczaje nie będę tutaj przytaczać.

Takie kostki lodu chłodzą napoje dłużej.
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Pomarańcze i wieża Giralda zdobiąca katedrę. 
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Monika trafiła do Sewilli, ponieważ tutaj znalazła pracę. Jeszcze 
w  trakcie studiów rozpoczęła naukę hiszpańskiego i  wyjechała do 
Hiszpanii na Erasmusa. Potem postanowiła osiedlić się w tym kraju 
na dłużej, by szlifować język. Słuchając jej, miałam wrażenie, że jest 
rodowitą Hiszpanką. Z Mari i Pablem rozmawiała bez zająknięcia, bez 
żadnej pauzy na znalezienie w głowie odpowiedniego słowa. Kolejne-
go wieczoru, kiedy wspólnie z ich przyjaciółmi jedliśmy kolację, za-
skoczyła mnie tym, że rozmawiała z nimi o polityce i historii. Ba, mo-
mentami nawet się kłóciła! Broniła swojego zdania, co było dla mnie 
jasnym znakiem, że doskonale wie, o  czym mówi. Przesiąkła tutej-
szym klimatem na tyle, że w szafie wisiała jej własna, piękna suknia 
flamenco. To czyniło z niej cudowną przewodniczkę, która swoje opo-
wieści okraszała ciekawostkami o lokalnych zwyczajach i tradycjach. 
To dzięki niej zakochałam się w Sewilli, a co za tym idzie – również 
w Andaluzji. 

W Sewilli spędziliśmy łącznie trzy dni. Przez połowę czasu mia-
sto poznawaliśmy wspólnie z  Moniką, przez resztę wędrowaliśmy 
sami według jej wskazówek. Pierwsze, co rzuciło się nam w oczy, to 
to, że na ulicach niepodzielnie królują drzewka pomarańczowe, o tej 
porze roku pyszniące się owocami w intensywnym kolorze. Wieczo-
rem dostrzegliśmy także, że są oświetlone małymi lampkami. Z powo-
dzeniem zastępowały wszechobecne o  tej porze roku w  innych czę-
ściach Europy świąteczne choinki – podobieństwo żywych owoców do 
bombek nasuwało się samo. Szpalery niewysokich drzew stanowiły 
elegancką ozdobę miasta i nie dało się nie uśmiechnąć na ich widok. 
Szczególną ekscytację wykazywali turyści zapewne pochodzący z pół-
nocnych części świata, gdzie pomarańcze są owocem egzotycznym. 
Pośród nich byliśmy oczywiście i my: w pierwszym odruchu uważnie 
przyglądaliśmy się owocom, dotykaliśmy ich, zrywaliśmy, a także co 
chwilę fotografowaliśmy się na ich tle. Oczywiście nie obyło się bez 
próby zjedzenia pomarańczy zerwanej prosto z  drzewa. Próby nie-
udanej, gdyż – jak się okazało – jest to odmiana gorzka, niejadalna bez 



Część 1. POŁUDNIOWA KRAINA32

uprzedniej obróbki termicznej. Z filmu Happy-go-lucky5 dowiedziałam 
się, że dużą część pomarańczy przeznacza się na eksport do Anglii, 
gdzie wyrabia się z nich marmoladę. Monia powiedziała nam, że są 
również używane do produkcji kosmetyków, a gdy kwitną, w całym 
mieście unosi się piękny aromat. Trochę później, wczesną wiosną, 
w Portugalii sami mieliśmy okazję poznać ten zapach i od tamtej pory 
należy on do moich ulubionych. Można go porównać do zapachu ja-
śminu, jest słodki, delikatny, ale w tle przewija się nieporównywalna 
do niczego innego nuta.

Architektura miasta, szczególnie historycznego centrum, po 
prostu mnie urzekła. Myślę, że uosabia ona charakterystyczny dla 
Andaluzji styl, który wyróżnia się na tle innych hiszpańskich miast. 
Budynki są raczej niewysokie, mają maksymalnie trzy piętra. Ich fa-
sady są utrzymane w jasnych barwach, dominują biel i żółć, a wokół 
okien i drzwi często pojawiają się kolorowe pasy. W oknach lub na bal-
konach zawsze królują czarne lub zielone kratki i balustrady, gdzie-
niegdzie widać współczesny dodatek w  postaci zwiniętych bambu-
sowych rolet. Częstą formą zdobienia budynków są kolorowe płytki, 
azulejos, jednak nie pokrywają one całych fasad, jak w Portugalii, tylko 
stanowią kolorowy akcent. Natomiast już we wnętrzu budynku często 
można znaleźć ich wzorzyste oblicza pokrywające nawet całe ściany 
pomieszczeń. U Moniki w bloku zdobiły korytarz klatki schodowej. 

Spacerując po ulicach centrum, co jakiś czas natrafialiśmy na re-
prezentacyjne budynki: muzea, wille, hotele, kościoły. To właśnie na 
nich szczególnie widać było wpływy architektury arabskiej: okna 
w kształcie łuków, często tworzące arkady, a także ornamenty z mo-
tywami roślinnymi, ażurowe wykończenia i  specyficzne dachy. Styl 
będący połączeniem sztuki islamu z architekturą katolicką jest cha-
rakterystyczny dla regionu Andaluzji i nazywa się mudéjar. Najlepiej 
widać go w bryle i wykończeniu zamku królewskiego Alcázar. Znaj-

5 Happy-go-lucky, czyli co nas uszczęśliwia, reż. Mike Leigh, Wielka Brytania 2008.
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duje się on w centrum miasta, tuż obok niesamowitej, olbrzymiej ka-
tedry Najświętszej Marii Panny. Gmach tego kościoła kryje w  sobie 
wiele historii i tajemnic, co nie dziwi, zważywszy na to, że powstawał 
przez ponad trzysta lat. Wprawne oko dostrzeże mieszankę różnych 
stylów architektonicznych, które panowały w  poszczególnych wie-
kach wznoszenia i wykańczania budynku. Katedrę w Sewilli spośród 
innych świątyń zdecydowanie wyróżnia jeden szczegół: widać wyraź-
nie wpływy kultury arabskiej. Zresztą powstała w miejscu, gdzie kie-
dyś wznosił się meczet.

Być może zastanawiasz się, Czytelniku/Czytelniczko, skąd wła-
ściwie meczet i  te dziwne słowa w europejskim kraju. Spieszę z od-
powiedzią. W wielkim skrócie: w VIII wieku tereny dzisiejszej Hisz-
panii i Portugalii zostały podbite przez muzułmańską armię Maurów 
z północnej Afryki, którzy utworzyli na podbitych ziemiach kalifaty 
i  rządzili nimi przez kolejnych siedem wieków. Cały podbity teren 
nazwali Al-Andulus. Ponieważ muzułmanie panowali na Półwyspie 
Iberyjskim tak długo, wywarli olbrzymi wpływ na większość aspek-
tów życia w tym regionie – od języka po architekturę właśnie. Z cza-
sem katoliccy królowie Hiszpanii zaczęli powoli odzyskiwać podbite 
ziemie, a proces ten nazywany jest rekonkwistą. Echa tych wydarzeń 
będziemy odnajdywać jeszcze wielokrotnie nie tylko w Andaluzji, ale 
również w Algarve, które także znajdowało się pod panowaniem mu-
zułmanów. 

Kiedy Sewilla jako jedno z  ostatnich miast została z  powrotem 
włączona do królestwa Hiszpanii, meczet, który był tam wzniesiony, 
początkowo zamieniono w kościół katolicki, a później go zburzono. Na 
jego miejscu rozpoczęła się budowa olbrzymich rozmiarów katedry. 
Jej wielkość miała symbolizować zwycięstwo wiary katolickiej nad is-
lamem. Z czasów muzułmańskich zostały dziedziniec oraz wieża, dziś 
funkcjonująca jako dzwonnica. Kiedyś był to minaret, miejsce, z któ-
rego muezin nawoływał wiernych do modlitwy. Co ciekawe, by dostać 
się na jej szczyt, trzeba pokonać rampy, które są na tyle szerokie, że 
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można tam wjechać konno. Podobno właśnie w ten sposób kilka razy 
dziennie na szczyt docierał muezin. Monika przybliżyła nam również 
związane z wieżą mroczne historie, które opowiadali przewodnicy 
oprowadzający turystów po Sewilli. Przytoczę jedną z nich, ale osoby 
wrażliwe proszę o przejście do kolejnego rozdziału. W czasach dzia-
łalności inkwizycji ludzi skazanych na śmierć zrzucano właśnie z tej 
wieży, prosto na bruk. W pewnym okresie działo się to tak często, że 
pod wieżą zostały ułożone materace. Nie miały one jednak ratować 
życia, tylko zapobiegać rozbryzgiwaniu się ciał i krwi. Ta makabrycz-
na historia po raz kolejny uświadomiła mi, jak mroczne i bestialskie 
czyny ma na sumieniu inkwizycja. I sprawiła, że westchnęłam w du-
chu z wdzięcznością, że żyję we współczesnych czasach.
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