
Irena SŁAWIŃSKA

W OCZEKIWANIU

Aura oczekiwania. Poczucie, ze sama wizja przybycia oczekiwanego Gościa już 
nas zobowiązuje. Przeżyłam to wszystko intensywnie w kwietniu. W Zakopanem.

Każda pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny miała swoją własną, za 
każdym razem odrębną poetykę. Trudne to do werbalizacji, nieuchwytne 
zjawisko, ale przecież ogólne odczucie, consensus omnium, to potwierdza. 
A także i to, że i tym razem -  było jakoś inaczej.

Aura oczekiwania. Poczucie, że sama wizja przybycia oczekiwanego Go
ścia już nas zobowiązuje. Przeżyłam to wszystko intensywnie w kwietniu. 
W Zakopanem.

Ulice jakby odświętne. Już czyściutkie, ciągle sprzątane. Na ulicy matka 
do dziecka: „Ojciec Święty ma przyjechać, a ty śmiecisz?” Ludzie na ulicy 
pozdrawiają się porozumiewawczymi spojrzeniami i uśmiechem: „Nasz Oj
ciec Święty przyjeżdża!” Nasz -  góralski! Od świtu wre robota pod Krokwią: 
budują trybuny, ołtarz. Sami dali i przywieźli drewno, ale wciąż mało, bo dużo 
trzeba. Wiosenne słońce -  pierwsze krokusy przebijają się spod śniegu.

Nad ulicami transparenty: cytaty, słowa Ojca Świętego, ale i słowa powi
tania. Cała ulica Kościeliska wita: „Toż tędy bedzie jechoł do Matki Boskiej 
Fatimskiej, na Krzeptówki -  kole Pallotynów!” Wszystkie kościoły naokoło: 
i na Bystrem, i na Cyhrli wyrychtowane: „Może i do nas zajrzy?” „A dzieci do 
pierwszej Komunii świętej chodzą takie ważne i nadente, że no popatrz Józko- 
wo! Starsze też chciałyby się przykrencić, ale czy można tak Ojca Świentego 
oszukać?” -  oburza się ktoś. „Iii -  mówi matka -  abo to taki grzych?”

Martwimy się, że już krokusy wysypało. Nie będzie ich na przyjazd Ojca 
Świętego. Ten i ów zagląda pod Krokiew: rośnie bo rośnie ten ołtarz. „A na co 
Ociec Świenty bedzie patrzoł: na Krokiew czy na Gubałówkę?” -  zastanawiają 
się ludziska.

A w miesiąc później -  Wrocław, już zupełnie inna tonacja. Jeszcze nic o tak 
bliskiej klęsce nie wiedzący. Przepyszna Aula Leopoldina, wystawa, przedpre
mierowy pokaz Promieniowania Ojcostwa. Odra pod Uniwersytetem jeszcze 
niewinna i życzliwa.




