
Godło: Vrijdagmarkt 

Kategoria: dorośli 

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Komornickiej 
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka - KOZIENICE 2017 

Krzysztof Rejmer - kategoria dorośli - proza - II miejsce 

 
 

Gandawa 
 

Niewielki tramwaj przemyka jak zjawa przez rozkopaną ulicę. Podjeżdża do zakrętu, 
na którym jest rozjazd. Zatrzymuje się. Motorniczy spostrzegł przed sobą młodego 
człowieka z aparatem fotograficznym. Ten zaś przyklęknął na szynach i czai się jak pies, 
gdy na swej drodze napotka znienawidzonego rywala. Ma z nim jakieś stare, 
zadawnione porachunki, nawet już nie pamięta, o co poszło, lecz trochę obawia się jego 
ostrych kłów. Niewidzialna linia łącząca ich oczy ma niecałe trzydzieści metrów 
długości. Po chwili wyczekiwania, tramwaj powoli - jak gdyby lekko ociągając się - 
rusza w jego stronę. Pozornie ciężki, jest jak pantera, która - zanim nabierze prędkości i 
uderzy - robi najpierw - niby od niechcenia - kilkanaście drobnych kroków, by potem 
gwałtownie przyspieszyć. Ale jej niedoszła ofiara jest równie szybka. Trzask migawki, 
chłopak odskakuje w bok, gdy tramwaj jest już bardzo blisko, pojazd rozpędza się i mija 
go, chłopak znów wbiega na tory, trzask migawki. 

Barokowa fasada kościoła świętego Piotra lśni w mocnym - choć to już przecież jesień 
- świetle Słońca. Jest wczesne popołudnie, w niedzielę ulice w tej części miasta są jeszcze 
puste. Na rozległym placu przed kościołem cyrk rozstawia kolorowe namioty. Trzy 
słonie majestatycznie przechadzają się obok zaparkowanych ciężarówek, a w powietrzu 
czuć ostry zapach moczu i siana. Kilkanaście małp, którym udało się uciec z klatki, 
wspięło się na spadzisty dach po kolumnach dźwigających portyk świątyni; rzucają 
stamtąd patykami w pracujących bez pośpiechu robotników. Świętokradztwo to nikogo 
nie gorszy, nie płoną stosy, a heretycy zdążyli już zapomnieć, o co im dawniej chodziło, 
ostatni Hiszpanie wyjechali stąd kilkaset lat temu. Tylko w jednej z bocznych uliczek do 
dziś stoi czarny, rdzewiejący mercedes Wielkiego Inkwizytora; na tylnym siedzeniu 
można jeszcze odnaleźć kilka nieczytelnych kart bulli przeciw kacerzom, którą już 
dawno temu pogryzły myszy. Turyści z Madrytu raczej się tu nie zapuszczają, wolą 
siedzieć w niewielkich knajpkach nad kanałami, lub w ulicznych ogródkach na 
Korenmarkt i Vrijdagmarkt, popijając Douvel i Chimay, a zresztą, oni i tak się nie liczą, 
zaś ksiądz proboszcz odpoczywa po sutym obiedzie i nie bardzo obchodzi go to, co 
dzieje się na placu. Dlatego treserka w kolorowej kurtce może w spokoju karmić swoje 
tygrysy. 

Kiedy wyruszałem w drogę, była jeszcze noc. W niewielkiej i nieoświetlonej uliczce w 
pobliżu dworca kolejowego znalazłem jednego Pfenniga. Podniosłem go z rozpierającą 
serce radością i dobrze schowałem. Kto wie, jak długo czekał tu na mnie; cichy, 
miedziany posłaniec losu obiecującego - lecz właściwie, co? Zaś wcześniej były sny, a w 
nich wielokrotnie powracały obrazy nieznanych miast. Labirynty uliczek i kanałów 
wypełnionych ciemną, mętną wodą, w której odbijają się obłoki żeglujące wysoko i 
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powoli ponad głową jak zeppeliny, masywne mury, przyprawiające o zawrót głowy 
strzeliste wieże rzucające ukośne cienie na płaszczyzny pustych jak na obrazach Giorgia 
de Chirico niepokojących placów rozpościerających się u ich podnóży, szeroko otwarte 
bramy porzuconych domów, podwórza zarastające zdziczałymi drzewami i trawą, 
zapomniane pasaże, spękane, ceglane mury, na które wdarły się już forpoczty mchów, 
niespokojnie nakładające się na ściany spadziste powierzchnie dachów, z rzadka 
przerywane mocnym, wertykalnym rytmem kominów. Odnajdywałem je w niektórych 
zaułkach Poznania i Krakowa, przeżywałem na jawie moje sny o miastach podczas 
włóczęg w pochmurne dni po toruńskiej starówce - włóczęg, które same były jak sen: od 
banku po kościół świętego Jakuba, i od skansenu po Wisłę. Także pewnej zimowej nocy 
na lubelskiej starówce, gdy wsłuchany w echo własnych kroków grzmiące wśród 
pustych zaułków jak nadciągająca z oddali burza, zadzierałem głowę, by pomiędzy 
ścianami domów zobaczyć, choć kilka gwiazd tamtej, przedostatniej nocy grudniowego 
nieba, którego czerń miała wkrótce zblednąć. Wspominałem wtedy urodzonego w 
Rydze niemieckiego filozofa, który mawiał, że jeśli nie może oglądać gwiazd, czuje się 
uwięziony na Ziemi. Potem, kiedy w uliczkach pojawili się pierwsi dozorcy z miotłami, 
odgłos moich kroków już nie był taki samotny, ani taki głośny jak na początku, a gdy na 
ulice wyjechały tramwaje i autobusy, byłem już tylko jednym ze zwyczajnych 
przechodniów.  

Mimo, że go wcale nie szukam, to jednak w głębi duszy nigdy nie wyrzekłem się 
myśli o mieście idealnym, choć nawet nie wiem, czym ono jest. W iluż to miejscach 
odnajdywałem jego cząstkę, otoczoną zewsząd morzem przestrzeni nijakiej lub wrogiej. 
Miasto idealne nie ma wyraźnych granic, jest raczej stanem ducha niż labiryntem 
rzeczywistych domów i ulic. Architektura i myśl, przestrzeń i sen, pogmatwane rysunki 
Piranesiego. Jeśli miasto idealne istnieje, jest ono wspomnieniem lub wyobrażeniem, a 
wtedy umrze wraz z noszącym je w duszy człowiekiem. Ileż takich miast znika ze 
świata każdego dnia? Czuję się taki bezradny wobec tych wszystkich miast, które 
kiedyś pojawiały się w moich snach, a teraz już nie, bo choć wtedy rozpoznawałem je 
bez trudu, to jednak nawet zaraz po przebudzeniu pozostawały w mej pamięci zaledwie 
nikłe ich ślady. Cóż można powiedzieć o freskach pokrywających fasadę wieży na 
podstawie cienia, jaki o poranku rzuca ona na plac, na którym kupcy rozkładają swój 
towar? 

Pogodny zmierzch rzuca plamy świateł na fasady domów pochylających się nad 
kanałem; dawniej był portem, do którego nadbrzeży niegdyś cumowały żaglowce 
wypełnione korzennymi przyprawami i wełną. Ich smukłe maszty przecież jeszcze i 
dziś splatają się z ażurowymi wieżami kościołów w koronkowy wzór przestrzeni 
przeszywanej krótkimi lotami ptaków, choć nikt tego już nie dostrzega. Turyści 
okupujący uliczne kawiarenki zajęci są wyłącznie sobą i nie słyszą skrzypienia lin, ani 
nawoływania tragarzy. Zapach wędzonych ryb i mocny aromat kawy mieszają się z 
wesołymi śmiechami przechodniów, oraz milczeniem kamieni. Jeśli jednak odejść kilka 
przecznic dalej, wpada się w labirynt nikomu nieznanych uliczek i cichych tajemnic 
Begijnhofu. Znają je dobrze śmigłe jaskółki i wędrujące gdzieś bez pośpiechu za swoimi 
sprawami koty; jeden z nich - czarny jak noc - nieruchomy niczym terakotowy posążek, 
siedzi na wysokim, pobielanym murze; jego intensywnie żółte oczy przenikają jakiś 
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świat dla mnie niedostępny. W idealnym mieście można spotkać umarłe domy, w 
których nikt już nie mieszka; ich spękane mury otwierają przed oczyma przechodnia 
ostygłe wnętrzności udekorowane wieńcami wysuszonych chwastów. Lecz już powoli 
skradają się wszechobecne w mieście wykopy, bezszelestnie jak las Birnamski kroczy 
gąszcz rusztowań i dźwigów. Niedługo także i tu wszystko będzie błyszczeć i lśnić, a 
wtedy Gandawa zginie, tak jak zginęły przed nią inne miasta: Pompeje, Troja, 
Kartagina, Cuzco... Będzie już tylko atrapą dla spragnionych fajerwerków turystów, 
sarkofagiem ze złota, który przykrywa umarłe miasto, pokrytą grubym makijażem 
twarzą starej aktorki, która od setek lat nie schodzi ze sceny. Domy żyją i umierają jak 
ludzie, i czasem trzeba im na to pozwolić. Tam, gdzie przezwyciężono śmierć - nie 
istnieje już życie. 

W mieście idealnym jest się zawsze kimś obcym. Można je zrozumieć tylko w 
samotności, stąpając po nierównym bruku zapomnianej uliczki w jakiś mglisty, 
niedzielny poranek, kiedy milczące fasady domów niespodziewanie wyłaniają się z 
białej matni, by po chwili w niej zniknąć, albo też nasłuchując szelestu ulewy i odgłosów 
letniej nawałnicy jak widmo z innego świata przeciągającej wysoko ponad dachami. 
Jakże tandetne i miałkie wobec metafizyki miasta jest wszystko to, co oferują religie i 
filozofie! Bezruch uliczek, w których na pozór nic się nie dzieje, jest równie ważny, jak 
dostojeństwo ratusza, strzelistość wież katedry, i rozgardiasz przez stulecia 
przyglądających się kupcom targowych placów; aby to pojąć trzeba najpierw nauczyć 
się rozpoznawania zaułków dotykiem dłoni i stóp, z faktury cegieł i na podstawie 
cichego echa kroków; poznać tysiące innych, nieważnych rzeczy; wyzbyć się irytującej 
skłonności do nieustannego nazywania, definiowania, stawiania żądań. Tego jednak nie 
wiedzą, lub może nie chcą wiedzieć turyści siedzący w kawiarenkach na nadbrzeżu 
kanału, korzystający wyłącznie z pośrednictwa biur podróży i zawodowych 
przewodników za pieniądze oprowadzających po mieście. Oni nie umieją odczuć 
niezrozumiałego, dziwnego rytmu, zanurzyć się w nim i przesiąść się w inny czas, 
choćby tylko na kilka godzin. Oni wciąż - nawet przy kawiarnianym stoliku - pędzą 
gdzieś przed siebie, jak gdyby bali się pustki czającej się za plecami, rozdarci pomiędzy 
wizyta w muzeum, hamburgerem, katedrą, i pośpiesznym łykiem coca-coli przy wejściu 
do dyskoteki. Niczym manekiny, które wyrwawszy się ze sklepowej witryny, rozbiegły 
się po ulicach i nie przystaną nawet na chwilę w obawie, że ktoś mógłby rozpoznać ich 
nieskomplikowaną tajemnicę.  

W mieście utkanym ze snu żyje wiele spraw, które utraciły  swoją realność. Czuję 
zapach dymu z węglowych pieców i kuchni, mieszający się w zimowy poranek z 
wilgotnym powietrzem znad rzeki, kiedy niespodziewanie nadchodzi kilkudniowe 
ocieplenie. Drażni me nozdrza, choć dobrze wiem, że nikt już nie używa węglowych 
pieców. Przedzieram się przez pogmatwaną tkaninę snu, bez możliwości powrotu do 
miejsca, skąd wyruszyłem. Miasto otwiera przede mną swoje ramiona, idę wciąż przed 
siebie, mijają mnie tramwaje i ludzie, wpadam wprost w otwarte gardziele ulic. 
Pewnego dnia, w Moguncji, widząc tramwaj wjeżdżający w wąską, wspinającą się 
zakrętami na wzgórze Gaustrasse, zrozumiałem, że nieodłącznym elementem miasta 
idealnego jest tramwaj. Stary wagon, z trudem manewrujący w ciasnych zaułkach, 
zgrzytający na zakrętach, nieomal ocierający się o ściany domów i torby kobiet 
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wracających z zakupów. W mieście jak ryby tramwaje, a miasto, jak studnia bez dna, a niebo 
jak żuraw, a niebo jak żuraw1... 
                                                           
1 Wojciech Bellon, Nocna piosenka o mieście. 


