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Rabusie w sanktuarium (fragment)

(…) Ksiądz wrócił do przerwanej opowieści, teraz już gorliwie przekładanej na język
migowy  przez  człowieczka,  który  się  spóźnił,  bo  zapomniał  o  lekach  od  nadciśnienia.
Aktywnością wręcz nadmierną próbował odpokutować za popełnione grzechy.

Dowiedzieliśmy  się,  że  Jan  Paweł  II  po  krótkim  odpoczynku  wszedł  na  pokład
„Trytona”,  niewielkiego  statku  należącego  wówczas  do  Żeglugi  Augustowskiej  i  odbył
półtoragodzinny  rejs  po  Wigrach.  Nazajutrz  odwiedził  rodzinę  Milewskich  w  pobliskim
Leszczewie, a następnie z całą świtą ruszył do Studzienicznej.

Ksiądz  mówił  z  irytującą  emfazą,  niemal  w  każdym zdaniu  powtarzało  się  słowo
„święty”.  Za  każdym  razem tłumacz  kreślił  nad  głową  koło  oznaczające  aureolę.  W ten
sposób poznaliśmy przynajmniej jeden wyraz w języku migowym.

Zwiedzanie poklasztornych obiektów trwało nadzwyczaj krótko, okazało się bowiem,
że  głuchoniemi  śpieszą  się  do  Wilna.  Zajrzeliśmy  do  Apartamentów  Papieskich,  niemal
biegiem przemierzyliśmy kościół, zeszliśmy do krypt, gdzie znajduje się grobowiec Michała
Karpowicza,  pierwszego  wigierskiego  biskupa  i  gdzie  w  niszach  spoczywają  doczesne
szczątki  zakonników.  Na ten  widok Ale-Sandrze  musiało  zrobić  się  nieswojo,  bo  mocno
ścisnęła mnie za rękę.

Wróciliśmy na zalany słońcem dziedziniec.
- A teraz do Suwałk! – zakomenderowała Ale-Sandra. Szczerze mówiąc, mocno mnie

zaskoczyła.  Właśnie  minęło  południe,  zrobiło  się  gorąco,  liczyłem  więc,  że  trochę  czasu
spędzimy  gdzieś  nad  jeziorem.  Dlaczego  w  taki  upał  ciągnęło  ją  do
siedemdziesięciotysięcznego miasta?

Nie pozwoliła mi dojść do głosu.
- Co wiesz o Suwałkach? – zapytała. – Pewnie też wszystko wykułeś na blachę?
Myliła  się  i  to  bardzo.  Nie  poczytałem  o  Suwałkach  w  Internecie,  bo  nie

przypuszczałem, że tam też się zatrzymamy. Teraz przydałaby się podpowiedź albo solidna
ściągawka.

-  W  Suwałkach  urodziła  się  Maria  Konopnicka,  urodził  się  Andrzej  Wajda…  -
próbowałem improwizować.

- I kto jeszcze się urodził? – nie ustępowała.
Milczałem, więc wyręczyła mnie z odpowiedzią.
- Urodził się też Alfred Wierusz- Kowalski. Chyba o nim słyszałeś?
Miała rację. Współtwórca szkoły monachijskiej,  pejzażysta,  specjalista od wilków i

koni  pochodził  znad  Czarnej  Hańczy.  Nie  potrafiłem  jednak  zrozumieć,  dlaczego  nagle
zainteresowała się nim Ale-Sandra, która nie tak dawno wyjątkowo pogardliwie wyraziła się
o sztuce i jej historii.

- I słyszałam – kontynuowała –że właśnie w Suwałkach mają największą w Polsce
kolekcję jego obrazów.

-  Tak  –  przypomniałem.  –  W  Muzeum  Okręgowym  jest  stała  ekspozycja  jego
obrazów.

- A ja tę ekspozycję chcę obejrzeć – podsumowała.



Nie  natknęliśmy  się  już  na  żadne  roboty  drogowe,  więc  szybko  i  bez  przeszkód
dotarliśmy  do  Suwałk.  Muzeum Okręgowe mieści  się  przy  ulicy  Kościuszki  w  budynku
przedwojennej Resursy Obywatelskiej.  Na ekspozycję pamiątek związanych z Wieruszem-
Kowalskim i jego dorobku przeznaczono trzy sale. Prace, jak dowiedzieliśmy się, pochodzą
ze zbiorów własnych, z prywatnych depozytów lub zostały wypożyczone z innych placówek
muzealnych.

Tak  się  złożyło,  że  akurat  byliśmy  jedynymi  zwiedzającymi.  Z  zainteresowaniem
oglądałem wystawę, natomiast Ale-Sandra wydawała się nieobecna, sprawiała wrażenie, że
myślami błądzi gdzieś daleko. Ożywiła się, gdy koło nas pojawił się pracownik muzeum z
przypiętym na piersi identyfikatorem.

- Czy mogę o coś zapytać? – odezwała się wyjątkowo słodkim głosikiem.
- Od tego tu jestem – odparł machinalnie  i  dopiero potem spojrzał na Ale-Sandrę.

Jasnowłosa piękność musiała zrobić na nim wrażenie, bo natychmiast zmienił ton. – Czym
mogę pani służyć? Chętnie pani pomogę – zupełnie zignorował moją obecność.

Ciekaw byłem, co tak nagle zaintrygowało Ale-Sandrę. Po chwili znałem odpowiedź.
Chodziło jej o ceny, jakie dzieła Wierusza-Kowalskiego osiągają na aukcjach. 

Pracownik muzeum wyraźnie się zakłopotał.
-  Ceny są  bardzo  różne.  Zdarzało  się  i  grubo ponad  milion  za  obraz,  ale  czasem

wystarczało dwadzieścia tysięcy złotych.
Zaskoczyła mnie taka rozbieżność, a Ale-Sandra chciała znać jej przyczyny.
- Bo powinniście  państwo wiedzieć – mężczyzna wreszcie dostrzegł  również moją

obecność  –  artysta  był  niezwykle  płodny.  A ponieważ  lubił  pieniądze,  z  wiekiem zaczął
trochę chałturzyć. Zdarzało wcale nierzadko, ze kazał uczniom kopiować swoje obrazy, a sam
ograniczał się do końcowej kosmetyki  i podpisu. Właśnie takie prace osiągają stosunkowo
niskie ceny.

Ku rozczarowaniu muzealnika, Ale-Sandra straciła chęć do dalszej rozmowy.
- Dość zwiedzania! – zwróciła się do mnie. – Idziemy.
Naprawdę zirytowało  mnie  jej  chimeryczne  zachowanie,  czemu dałem wyraz,  gdy

wyszliśmy na ulicę.
- Tak cię interesował Wierusz, a nagle wszystkiego masz dość – narzekałem.
Zatrzymała się w pół kroku i nie kryła zaskoczenia.
- Myślałeś, że mnie naprawdę interesują te wilki, konie i inne ramoty?
Teraz ja byłem zdziwiony.
- A co cię interesuje? Przecież chciałaś zobaczyć wystawę.
- Interesują mnie ceny tych bohomazów – wyjawiła bez ogródek. – A chcesz wiedzieć,

dlaczego.
Kiwnąłem głową.
-  Bo mój  mąż  ma  dwa Wierusze.  Już  ci  mówiłam,  że  planujemy rozwód.  Muszę

zadbać, żeby nie oszwabił mnie przy podziale majątku.
Wszystko już rozumiałem. Trafnie wcześniej oceniłem, że dla Ale-Sandry cały świat

kręci się wokół pieniędzy.
Zrobiliśmy  krótki  spacer  po  Suwałkach.  Na  pierwszy  rzut  oka  miasto  sprawiało

sympatyczne  wrażenie.  Zadbany  park,  sporo  zieleni,  odnowione  fasady  klasycystycznych
kamieniczek.  Dotarliśmy na Plac Marii  Konopnickiej,  po zamówieniu  jedzenia i  napojów
ulokowaliśmy się w jednym z kilku barowych ogródków. Mieliśmy stąd widok na okazałą
fontannę, w której chlapały się dzieci.

Sięgaliśmy po sztućce, gdy natarczywie rozdzwoniła się komórka Ale-Sandry.
-  Słucham!  –  powiedziała  i  natychmiast  przeszła  na  niemiecki,  którego nie  znam.

Wyłapywałem więc tylko poszczególne słowa w rodzaju „ja”, „nein”, „gut”. Ale-Sandrze do



tej  pory  zdążyłem  przypisać  wiele  wad,  ale  sprawiedliwie  musiałem  przyznać,  że  przez
telefon nie była szczególnie gadatliwa i rozłączyła się po kilku zaledwie minutach.

- Dzwonił  Johannes – wyjaśniła, chociaż udawałem brak zainteresowania. – On jest
Holendrem. Po sąsiedzku mieszkamy w Pałacu na Wodzie.

Wielu Holendrów spędza wakacje w Polsce, niektórzy z nich pewnie zawędrowali na
Suwalszczyznę,  lecz  informacja  trochę  mnie  zelektryzowała.  Doskonale  pamiętałem,  że
właśnie  z  kraju  tulipanów  przyjechał  amator  obrazu  studzieniczańskiej  Madonny.  Nie
należało lekceważyć żadnej, choćby i najdrobniejszej poszlaki.

Na  szczęście  nie  musiałem  o  nic  pytać.  Z  własnej  inicjatywy  zwierzyła  się,  że
Johannesa poznała w hotelowej kawiarni.

- Ma już trochę po czterdziestce, ale jaki przystojny i elegancki – zachwalała. – A jaką
bryką jeździ! Wiesz, co to kabriolet porsche carrera?

- Nie wiem.
-  Taka  fura  kosztuje  przeszło  pół  bańki.  I  wyciąga  prawie  trzysta  kilometrów  na

godzinę.
- Zaprosił cię na przejażdżkę? Musicie uważać na zakrętach – zakpiłem. – A ten twój

Johannes – liczyłem, że uzyskam dodatkową informację – ma jakieś nazwisko?
- Pewnie, że ma. To prawdziwy dżentelmen i od razu się przedstawił, ale nie mam

głowy do nazwisk i zapomniałam. Aha, nie zaprosił mnie na przejażdżkę, tylko na dancing
dziś wieczorem w „Albatrosie”. Jak znam ciebie, to pewnie nawet nie słyszałeś o tej sławnej
restauracji?

- Słyszałem.
Nie  chciałem  wzbudzić  podejrzliwości  Ale-Sandry.  Przesadne  zainteresowanie

nieznanym mi Holendrem mogło ją zdziwić. Zaryzykowałem jednak jeszcze jedno pytanie.
- On nie zna angielskiego?
- Kto?
- No, ten Johannes. Słyszałem, że rozmawialiście po niemiecku.
Wzruszyła ramionami.
- Zna angielski pewnie lepiej od ciebie i ode mnie, ale woli gadać po niemiecku. Mnie

to nie przeszkadza.
- Aha! – mruknąłem, dając do zrozumienia, że temat uważam za wyczerpany.
Dokończyliśmy  obiad  i  poszliśmy  do  zaparkowanego  przed  muzeum  samochodu.

Nowo wybudowaną obwodnicą dotarliśmy do Augustowa, następnie Ale-Sandra podwiozła
mnie  do  Studzienicznej.  Na  pożegnanie  życzyłem  jej  miłych  wieczornych  szaleństw  w
„Albatrosie”.


