


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

TADEUSZ BOROWSKI

ǲiennik podróży
…faszysto, wrogu mój śmiertelny.¹

Adam Ważyk²

Opuściwszy renesansową katedrę, w które nad głównym ołtarzem, odsuniętym dla
wygody turystów od ściany, mięǳy dwoma zadymionymi oknami, ukryty w cieniu, wi-
siał tuż pod sklepieniem tryptyk Tyc ana³, zadymiony eszcze gorze niż okna, przeszli-
śmy leniwym krokiem do archiwum mie skiego, mieszczącego się obok w ratuszu, skąd,
po obe rzeniu ǳiesiątków dokumentów arabskich, tureckich, łacińskich i słowiańskich,
opatrzonych w ogromne pieczęcie z laku i kolorowe inic ały, a nawet rysunki, skierowa-
liśmy się bez pośpiechu wzdłuż główne ulicy starego miasteczka, zaludnione pomnicz-
kami i gwarnym tłumem kurac uszy, korzysta ących ze śróǳiemnomorskie esieni, po-
dobne do naszego lata. Ulica była wyłożona płytami kamiennymi zbielałymi od deszczu
i słońca, i pięła się od barbakanu portowego, wysuniętego w morze i chroniącego do -
ścia do mola, aż do zbudowane nieco na zboczu bramy mie skie , która starą, otoczoną
grubym murem średniowiecznym i ciasno zabudowaną dom przy domu ǳielnicę miasta
o uliczkach i zaułkach tak wąziutkich, że można było, rozłożywszy ramiona, dotknąć ścian
przeciwległych kamienic, ǳielnicę pachnącą zupą, mokrą bielizną, która chwiała się na
sznurach nad uliczkami, pełną ǳikich kotów i nieufnych, brudnych ǳieci — odǳielała
od ǳielnicy nowe , zabudowane wzdłuż asfaltowego bulwaru pens onatami i hotelami,
ukrytymi wśród rozłożystych palm, drzew pomarańczowych, mirtów, cyprysów i pinii,
i pełne usłużnych kelnerów, lekkich ǳiewcząt i czyścibutów. Obie ǳielnice rozciągały
się na stoku wapiennego, porosłego z rzadka agawami i cyprysami wzgórza, na które-
go szczycie bielały groźne forty wo enne Ilirii⁴ z epoki napoleońskie , poniże zaś szarzały
okrągłe kopuły osaǳonych na murach miasta bunkrów niemieckich z epoki hitlerowskie
Kroac i⁵.

Ponieważ do obiadu było eszcze trochę czasu, szliśmy noga za nogą i po droǳe za-
trzymywaliśmy się przy sklepach złotniczych, pełnych subtelnych wyrobów ludowych
z dętego srebra, albo też oglądaliśmy się smakowicie za rosłymi ǳiewczętami w czarnych
sukniach do kostek, z żółtą ęǳlą na biuście, które, kołysząc się ak łoǳie, spacerowały
po ezdni, dumnie za ęte tylko sobą. Były to kobiety z okolicznych wsi, na pięknie sze
kobiety Południa, produkt współżycia chłopek z turystami błękitne krwi. Tak przy-
na mnie zapewniał nas mie scowy przewodnik, przyǳielony nam przez zarząd mie ski.
Trzeba przyznać, że w długie i urozmaicone nasze podróży po sześciu republikach ni-
gǳie nie zdarzyło się nam wiǳieć tak pięknych ǳiewcząt; prawda, że niektóre z nich
były lekko zeszpecone syfilisem.

¹…faszysto, wrogu mój śmiertelny — agm. Poematu sprzężonego autorstwa Adama Ważyka. [przypis edy-
torski]

²Ważyk, Adam (–) — poeta, prozaik pochoǳenia żydowskiego, w latach – współpracu ący
z „Kuźnicą”. [przypis edytorski]

³Tycjan (zm. ) — malarz, czołowy przedstawiciel szkoły weneckie włoskiego malarstwa renesansowego.
[przypis edytorski]

⁴Iliria — utworzone w  r. przez Napoleona królestwo złożone m.in z Dalmac i, Goryc i, Triestu oraz
części Chorwac i. [przypis edytorski]

⁵Kroacja — Niezależne Państwo Chorwackie, utworzone przez nac onalistów w trakcie II wo ny światowe
na terenie części Chorwac i. [przypis edytorski]
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Wreszcie dobrnęliśmy do kamienne ławki i usiedliśmy na rozgrzanym piaskowcu,
poǳiwia ąc otwarte morze, seledynowe i szmaragdowe, nieco srebrne od wiatru i łamią-
ce się z trzaskiem o skały u naszych nóg. Za naszymi plecami zaǳwonił wśród palm
śmiesznie kolorowy, miniaturowy tramwa i zaczął drapać się pod górę, na sąsiednie
ławce sieǳiała w letnie , kwieciste sukience opalona kobieta i trzymała mięǳy kola-
nami ǳiecko bawiące się naszy nikiem z czerwonych korali, które zwisały z e szyi, od
morza szły prawie parne, pachnące wodorostami powiewy, na czystym niebie krążyły
mewy i opadały na falę. Było ciepło i cicho, dobry czas dla do rzewania pomarańcz.

— Nie piszą o nas w gazecie? — zapytał Członek Delegac i. — W Lublanie poświęcili
nam cały artykuł.

— Chodźmyż uż na obiad, znowu spóźnimy się — powieǳiał inny Członek Dele-
gac i.

— Przestań pan o tym eǳeniu — rzekł poprzedni. Odwrócił się na ǳwonek tram-
wa u, który z eżdżał z góry. Powieǳiał: — Prymityw ak u celnika Rousseau⁶.

Zacząłem przeglądać gazetę, rzuca ąc okiem na tytuły skromnie szych artykulików
i wzmianek. Niestety, na pierwszych stronach pisma o delegac i nie było ani słowa. Na
piąte stronie gazety — była to „Borba”, . .  — zauważyłem trzy reprodukc e zd ęć
z akiegoś czasopisma angielskiego, które mnie na chwilę za ęły. Pierwsza przedstawia-
ła nagie, kamieniste pole. Na polu, twarzą w twarz do szeregu żołnierzy w angielskich
mundurach, spoczywa ących z bronią u nogi bokiem do wiǳa, tak że aparat obe mował
wyraźnie tylko białe mankiety i pas pierwszego żołnierza oraz wielką torbę z amunic ą do
tommyguna⁷ zawieszoną na ego piersiach — stał szereg luǳi, wśród których wyróżni-
łem sylwetkę kobiety i mężczyznę w pasiastych spodniach.

Druga fotografia pokazywała „detal” z pierwsze , mężczyznę i kobietę. Mężczyzna był
barǳo smukły, całkiem młody, prawie o głowę wyższy od kobiety. Miał na sobie py a-
mę⁸, na którą wǳiał marynarkę. Kołnierzyk py amy był rozpięty, ak u sportowe koszuli.
Mężczyzna był nieco łysawy, miał baczki i przystrzyżone wąsy. Stał wyprostowany, lewą
dłoń zwarł mocno w pięść, można było się domyślać, że ma wąskie, zaciśnięte usta i ścią-
gnięte brwi. ǲiewczyna ubrana była w kloszowe palto i miała na głowie zawó (barwny,
o ile można było sąǳić ze zd ęcia), opina ący e bu ne włosy, modnie spiętrzone nad
czołem. Głowę nieco pochyliła na ramię, na odsłonięte szyi czerniał maleńki krzyżyk,
a może tylko kropka drukarskie farby. ǲiewczyna opierała się na lewe noǳe, prawa
była lekko zgięta w kolanie, ak u człowieka zmęczonego długim staniem. Usta e były
ściągnięte w nieznaczny ciup, akby od zimna. Prawa ręka mężczyzny i lewa ręka ǳiew-
czyny odchylały się bezwładnie od ciała, ponieważ były ze sobą związane. ǲiewczyna
miała dwaǳieścia pięć lat i nazywała się Jeimĳa Paza, mężczyzna nazwiskiem Vaskekis
był nauczycielem w szkółce i nie zdążył włożyć na siebie ubrania.

Trzecia fotografia pokazywała rozkraczonego żołnierza w mundurze angielskim, schy-
la ącego się nad zwłokami luǳi. Pod zd ęciami był podpis, który wy aśniał, że to greckie
wo ska faszystowskie rozstrzeliwu ą pode rzanych, a żołnierz na trzecim zd ęciu przewra-
ca, po egzekuc i, obcasem ciała skazańców i dobĳa tych, którzy się eszcze rusza ą.

— Nie, nie ma nic o nas — powieǳiałem, prze rzawszy gazetę do końca. — Tyle że
kończę ǳiś dwaǳieścia pięć lat. Wynika z daty. Gazeta o ǳień spóźniona.

— To rzeczywiście ciekawe — rzekł ironicznie Członek Delegac i.
— Chodźmyż uż na ten obiad — rzekł inny Członek Delegac i, ogryza ąc nerwowo

rude wąsiki, które, niestrzyżone od miesiąca, opadały na górną wargę.
Wstaliśmy i poszliśmy raźno do hotelu, gǳie nam podano: hors-d’oeuvres variés i ca-

viar de Cladave do wyboru, crème de volaille, dindonneau rôti, charlotte russe⁹oraz —
dingač¹⁰i „turską kafę”¹¹.

⁶Rousseau, Henri (ps. Celnik) (–) — ancuski malarz, czołowy przedstawiciel prymitywizmu.
[przypis edytorski]

⁷tommygun (pot.) — angielski pistolet maszynowy. [przypis edytorski]
⁸pyjama — piżama. [przypis edytorski]
⁹hors-d’oeuvres variés, caviar de Cladave, crème de volaille, dindonneau rôti, charlotte russe (.) — wybór

przystawek, kawior, pasta z drobiu, pieczona indyczka, szarlotka rosy ska. [przypis edytorski]
¹⁰dingač — serbskie czerwone wino. [przypis edytorski]
¹¹turska kafa — kawa po turecku. [przypis edytorski]
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