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Suma kreteńskich doznań

TEKST TOMASZ JARACZEWSKI

Czy zwiedzanie zachodniej Krety musi zawsze oznaczać odkrywanie jedynie uroków wybrzeża morskiego lub wędrówkę wąwozem Samaria? Interior tej największej z greckich wysp może poszczycić
się mnóstwem fascynujących atrakcji, które potrafią pobudzić wszystkie zmysły i dostarczyć mnóstwa estetyczno-historycznych doznań.

B

yłem daleki od tego, by pobyt na wyspie, która wydała
na świat między innymi El Greca i Nikosa Kazandzakisa,
przypominał rutynowe programy realizowane przez
biura podróży. Konwencjonalne elementy kreteńskiej klasyki, takie jak eskapada do największego w Europie wąwozu,
wypad na lagunę Balos czy spacer labiryntami minojskich pałaców zostawiłem na przyszłość, będąc przeświadczonym,
iż kiedyś moje stopy musną jeszcze ten skrawek helleńskiej
ziemi. Zapragnąłem dotknąć niepozorowanej Krety, dlatego
w niespiesznym tempie odwiedzam Chanię i Retimno, dwa
największe miasta regionu, pokonując trasę pomiędzy nimi
– nie wybrzeżem, lecz wnętrzem wyspy. Punktem kulminacyjnym tej kreteńskiej peregrynacji jest wizyta w klasztorze
Arkadiou nazywanym „kreteńską Częstochową”.
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PODOBNO NAJPIĘKNIEJSZE MIASTO KRETY
Retimno, miasto o minojskiej proweniencji, w swojej historii
było we władaniu między innymi Arabów, Turków osmańskich, Wenecjan, a nawet Rosjan. O jego burzliwej historii
świadczy mnóstwo monumentów, z których najbardziej widocznym, gdyż położonym w najwyższym punkcie miasta,
jest wenecka Fortezza stanowiąca zwieńczenie wzgórza Paleokastro. Wzniesiona pod koniec szesnastego wieku w celu
obrony miasta przed piratami oraz zagrożeniem ze strony
rosnącego w siłę Imperium Osmańskiego dumnie prezentuje całemu miastu swoje masywne mury obronne i bastiony. Każdy, kto wkracza do magicznego labiryntu wąskich
i niezwykle urokliwych uliczek starego miasta, zagłębia się
w gąszcz starych zaułków i pełną piersią chłonie niezwykłą
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atmosferę miasta, na którą składają się architektura tego
miejsca oraz niespieszny rytm codziennej egzystencji mieszkających tu ludzi. Bo oto gdzieś w cichym zakątku pomiędzy ulicami pełnymi turystów kilkoro mężczyzn o włosach
naznaczonych pasmami siwizny gra w tavli, dwa kroki dalej
starsza kobieta w czerni wygląda przez okno renesansowej
kamieniczki, aby poplotkować ze swoją rówieśniczką stojącą
na chodniku poniżej; mężczyźni o twarzach pokrytych siatką zmarszczek okupują stoliki pobliskiego kafenionu, zagłębiając swój wzrok w codziennej prasie i rozważając bardziej
lub mniej błahe sprawy polityczne lub po prostu obserwując
toczące się nieopodal życie przy filiżance kawy lub szklaneczce lokalnego alkoholu. A tuż za progiem wąskimi uliczkami miasta pędzą skutery i podążają gdzieś w tylko sobie

wiadomym celu całe szeregi rozleniwionych urlopowiczów.
Wędrując bez pośpiechu trotuarami tego niecodziennego
muzeum zabytków minionych epok, jestem oczarowany
w szczególności pięknie zdobionymi portalami gotycko-renesansowych zabudowań oraz sachnisiami, czyli drewnianymi wykuszami weneckich kamieniczek, w drzwiach których
prezentują się jedyne w swoim rodzaju kołatki. A minarety,
które nadają miastu szczególny orientalny klimat, a to pojawiają się, a to znikają z pola naszego widzenia, niczym jakieś
nieuchwytne iglice.

SENNE MIASTECZKO MAROULAS
Zostawiając za sobą hotelowe przedmieścia Retimno, wkracza się w całkowicie inny wymiar, w którym wyrażenie „styl
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PAMIĘTNY ROK 1866

życia” nabiera zupełnie nowego znaczenia. Po obu stronach
szosy rozciągają się skąpane w słońcu gaje oliwne, w powietrzu unosi się oszałamiający zapach ziół i kwiatów drzew pomarańczowych, a ludzkie ucho pieszczone jest melodyjnymi
dźwiękami ptasich śpiewów i upajającą muzyką cykad.
Maroulas to spokojne miasteczko, w którym czas spowalnia,
by móc zachwycić się w pełni autentycznym kreteńskim klimatem i spokojem. Już same koty ospale przechadzające się
wśród weneckich zabudowań wprowadzają nastrój harmonii, beztroski i wewnętrznego spokoju. Maroulas, dzięki swoim wąziutkim alejkom, kamiennym mozaikom oraz zdobnym
w kołatki wiekowym drzwiom domostw, przyciąga obecnie
rzesze malarzy i fotografów pragnących uwiecznić romantyczny klimat tej osady.
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Dalsza droga wije się łagodnymi zakrętami wśród zielonych
wzgórz, przecinając senne miasteczka i prowadząc do odludnego płaskowyżu, na którym usadowił się Moni Arkadiou.
Klasztor ten, którego początki sięgają trzynastego wieku, stanowi obecnie, dzięki dramatycznej obronie przed atakiem
Turków zakończonej desperackim aktem zgromadzonej tam
ludności, symbol bohaterstwa i heroizmu Kreteńczyków oraz
ich walki o wolność. W czasie kreteńskiej rewolty przeciwko panowaniu tureckiemu 1866-1869 w klasztorze działała
kwatera sił powstańczych, dlatego nikogo nie powinien dziwić fakt, że miejsce to szybko znalazło się w rejestrze celów
wojsk tureckich dławiących wszelkie zrywy niepodległościowe. Na początku listopada 1866 roku Turcy otaczają klasztor,
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Pozostałości prochowni
– miejsce tragedii z 1866 r.
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w którym znalazło schronienie około trzystu powstańców
oraz mieszkańcy okolicznych wiosek i miasteczek. Łącznie około tysiąca osób, wliczając w to czterdziestu pięciu
mnichów. Przeciwko sobie mają piętnastotysięczną armię
turecką pod dowództwem Sulejmana Paszy wyposażoną
w trzydzieści armat. Pomimo tak ogromnej przewagi Turcy
nie potrafią przez kilka pierwszych dni oblężenia zmusić powstańców do poddania się. Dopiero ściągnięcie z Retimnonu
dwóch potężnych dział artyleryjskich umożliwia żołnierzom
osmańskim wysadzenie bramy wejściowej i wkroczenie na
klasztorny dziedziniec. Tam napotykają powstańców, którzy
z powodu kończącej się amunicji zmuszeni są walczyć na bagnety lub chwytać co popadnie, by nie być zmuszonym stawać do walki z okupantem z pustymi rękoma. Pomimo swojej wytrwałości, nieustępliwości i odwagi Kreteńczycy zostają
zepchnięci do magazynu, w którym składowany jest proch
strzelniczy. Aby nie dopuścić do poddania się, jeden z powstańców, Kostis Giamboudakis, podkłada ogień pod beczki
z prochem, doprowadzając do ogromnej eksplozji, w wyniku
której giną prawie wszyscy aktorzy dramatu: powstańcy, okoliczna ludność, nie wyłączając starców i dzieci, ale również
najeźdźcy. Ten akt desperackiej obrony i zażartej walki z okupantem, który Victor Hugo porówna poźniej do Katastrofy
Psar oraz Oblężenia Missolungi, odbija się szerokim echem
w całej Europie i znacząco przybliża Kretę ku niepodległości.
Sam Konstantinos „Kostis” Giamboudakis, obecnie bohater
Krety, był prostym, acz miłującym wolność chłopem, który za swoje życiowe motto mógłby przyjąć słowa Stefana

Korbońskiego, działacza Polskiego Państwa Podziemnego: Na pierwszym miejscu umieszczam poświęcenie, patriotyzm i miłość Ojczyzny, której się pragnie służyć duszą
i ciałem. Kiedy wybucha powstanie przeciw tureckim najeźdźcom, Giamboudakis przenosi rodzinę do osady Meronas leżącej w bezpiecznej odległości od działań powstańczych, a sam wyrusza do klasztoru Arkadiou. Żegnając się
z najbliższymi, wypowiada, jak się później okaże, znamienne w skutkach słowa: Do zobaczenia na zawsze. Idę do Arkadi i będę walczył na śmierć i życie. Nigdy nie poddam się
Turkom.
Kierując swe kroki z parkingu do zabudowań klasztornych,
mija się budynek dawnego wiatraka pełniącego obecnie
funkcję ossuarium, w którym zgromadzono czaszki i kości
ofiar. Podążając dalej, przekraczamy bramę i wchodzimy
na dziedziniec klasztorny, pośrodku którego dumnie prezentuje się sylwetka dwunawowego barokowego kościoła
o przepięknej koronkowej fasadzie zdradzającej ślady walki
z 1866 roku. Kilkadziesiąt kroków dalej znajduje się prochownia, jedyne miejsce na terenie klasztoru, które pozostawiono
w nienaruszonym stanie od czasu wybuchu, by przypominało o heroizmie i odwadze Kreteńczyków. Nieco dalej wzrok
każdego przybysza przyciąga obumarłe, zgrzybiałe drzewo,
którego sylwetka kontrastuje z licznymi zielonymi krzewami
i różnokolorowymi kwiatami upiększającymi klasztorny dziedziniec. Okazuje się nim cyprys w kształcie krzyża, którego
jeden z martwych konarów, niczym rachityczny wskazujący
palec, wycelowany jest w bryłę kościoła. Aż trudno uwierzyć,
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Nabrzeże portowe w Chanii z urzekającymi
kamienicami; miniatura: kościół Moni Arkadiou
z barokową dwułukową dzwonnicą uchodzi za
najwspanialszy wenecki zabytek na Krecie
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Laguna Balos

W ten niepowszedni sposób reklamuje
się w Margarites wyroby garncarskie

iż to skarłowaciałe drzewo będące naocznym świadkiem
walki stoczonej prawie półtora wieku temu, w korze którego
ciągle tkwi kula licząca sobie sto pięćdziesiąt wiosen, ostało
się pomimo dziejowej zawieruchy i nadal, dzięki jakiejś nadprzyrodzonej woli, bo z pewnością nie siłom witalnym, trwa
na swoim posterunku.
Mijając kolejne zabudowania klasztorne mieszczące niegdyś
między innymi stajnie i magazyny żywności, zaglądam do muzeum, w którym zgromadzono portrety uczestników rewolty,
postbizantyjskie ikony, szaty liturgiczne, manuskrypty oraz narzędzia i broń użyte w walce z żołnierzami osmańskimi.

GARNCARSKA OSADA
Dalsza część trasy wiedzie wśród wyżyn ubarwionych nieregularną siatką pól i łąk. W tej rzadko uczęszczanej okolicy natykam się jedynie na kozy skubiące wypaloną słońcem trawę.
Za kompana podróży mam Psiloritis, najwyższą górę Krety,
której sylwetka odbija się co rusz w szybach samochodu. Mijam miasteczko Eleftherna i dziesięć minut później melduję
się w malowniczo położonej wiosce Margarites. Brakuje tam
urzędu pocztowego, kantoru czy banku, jest za to mnóstwo
sklepików-warsztatów z wyrobami ceramicznymi. Ta niewielka górska osada jest od setek lat ośrodkiem wyrobu tradycyjnej kreteńskiej ceramiki, dlatego też gdziekolwiek spojrzeć,
widać dzbany, dzbanuszki, garnki, kubki, miski, miseczki,
wazy... Na chodnikach, skraju drogi, schodach, w oknach
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Jedna z kreteńskich plaż;
miniatura: latarnia morska w Chanii

i na dachach domostw, nawet zwisające z gałęzi drzew,
które wyglądają tak, jakby owocowały garnkami i garnuszkami. Są dosłownie wszędzie, czyniąc w ten sposób
z Margarites swoistą galerię sztuki pod gołym niebem.
Przyznać jednak muszę, że ma to swój urok. Wioska,
dzięki kolorowej ceramice porozstawianej, gdzie się tylko da, jawi się pełna wdzięku i bezpretensjonalności, zachowując swój autentyczny grecki klimat. Spacerując od
sklepiku do sklepiku, od warsztatu do warsztatu, podziwiam mnóstwo naczyń wzorowanych na tradycyjnych
wzorach minojskich oraz píthoi, czyli wazy wyrabiane na
wyspie od starożytnych czasów. Służyły one wówczas
do przechowywania oliwy i wody, a obecnie, podobnie
jak ma to miejsce w klasztorze Arkadiou, pełnią w ogrodach lub na tarasach dekoracyjną funkcję.
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ŻYĆ W TAKI SPOSÓB, BY TEGO NIE ŻAŁOWAĆ
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Dwie godziny później pojawiam się w dawnej stolicy
Krety – Chanii. Wkraczam w obręb doskonale zachowanych weneckich murów obronnych, zanurzając się
w gąszcz tak bardzo krętych i wąziutkich uliczek, że
trudno mi sobie wyobrazić, jakim sposobem pracownikom pobliskich tawern udaje się jeszcze rozstawić stolik
i krzesła. Mijam katedrę Marii Panny z charakterystyczną,
jednowieżową fasadą, wędruję labiryntem ciasnawych
alejek, marmurowych placyków i urokliwych zakamarków, podziwiając ulokowane przy nich tureckie i weneckie kamienice. Dochodzę w końcu do portu oraz do
wieńczącej go szesnastowiecznej latarni morskiej, będącej symbolem miasta. Roztacza się stąd malowniczy
widok na miasto oraz wyrastające w tle majestatyczne
szczyty Gór Białych. Spaceruję marmurowym nabrzeżem okolonym malowniczymi zabudowaniami, podziwiam z zewnątrz zaprojektowaną w stylu osmańskiego
renesansu budowlę Meczetu Janczarów, po czym zasiadam przy stoliku jednej z tawern. Obserwuję pozbawiony stresu i codziennej bieganiny styl życia Kreteńczyków.
Nikt się nie gorączkuje, nikomu się nie spieszy, nic nie
musi być zrobione na „teraz” – namacalne ucieleśnienie
horacjańskiego carpe diem. Mieszkańcy Chanii, podobnie jak wszystkich greckich wysp, żyją w taki sposób, by
pod koniec swojej ziemskiej wędrówki nie musieli przywoływać wersów jednego z utworów Jorgosa Seferisa:
tyle rzeczy mignęło przed oczami, a nasze oczy ich nie
widziały.
Patrzę leniwie na morze, skąd dociera chłodna bryza
dająca błogie ukojenie w to gorące późne popołudnie.
Odkładam na bok menu. Będzie jeszcze czas, by zamówić coś na ząb. Pośpiech jest niewskazany. Odebrałby
całą przyjemność sycenia się tym greckim art de vivre.
Rozkoszuję się trwającą chwilą, mając w tyle głowy niezwykle trafne słowa narratora „Greka Zorby”: Do późna w noc siedzieliśmy, milcząc przy ogniu. Raz jeszcze
poczułem, jak prostą, codzienną rzeczą jest szczęście
– szklanka wina, kasztan, jakiś piecyk, szum morza. Nic
więcej. ■

