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   Mój ojciec przechowywał w dolnej 
szufladzie swego głębokiego biurka 
starą i piękną mapę naszego miasta.
   Był to cały wolumen in folio per-
gaminowych kart, które pierwotnie 
spojone skrawkami płótna, tworzyły 
ogromną mapę ścienną w kształcie 
panoramy z ptasiej perspektywy.
  Zawieszona na ścianie, zajmowała 
niemal przestrzeń całego pokoju i ot-
wierała daleki widok na całą dolinę
Tyśmienicy, wijącej się falisto blado-
złotą wstęgą, na całe pojezierze sze-
roko rozlanych moczarów i stawów, 
na pofałdowane przedgórza, ciągnące 
się ku południowi, naprzód z rzadka, 
potem coraz tłumniejszymi pasmami, 
szachownicą okrągławych wzgórzy, 
coraz mniejszych i coraz bledszych, 
w miarę jak odchodziły ku złotawej i 
dymnej mgle horyzontu. Z tej zwięd-
łej dali peryferii wynurzało się miasto 
i rosło ku przodowi, naprzód jeszcze 
w nie zróżnicowanych kompleksach, 
w zwartych blokach i masach domów, 
poprzecinanych głębokimi parowami 
ulic, by bliżej jeszcze wyodrębnić się 
w pojedyncze kamienice, sztychowa-
ne z ostrą wyrazistością widoków o-
glądanych przez lunetę. Na tych bliż-
szych planach wydobył sztycharz ca-
ły zawikłany i wieloraki zgiełk ulic i 
zaułków, ostrą wyrazistość gzymsów, 
architrawów, archiwolt i pilastrów, 
świecących w późnym i ciemnym 
złocie pochmurnego popołudnia, któ-
re pogrąża wszystkie załomy i framu-
gi w głębokiej sepii cienia. Bryły i 
pryzmy tego cienia wcinały się, jak 
plastry ciemnego miodu, w wąwozy 
ulic, zatapiały w swej ciepłej, soczys-
tej masie tu całą połowę ulicy, tam 
wyłom między domami, dramatyzo-
wały i orkiestrowały ponurą romanty-
ką cieni tę wieloraką polifonię archi-
tektoniczną.
   Na tym planie, wykonanym w sty-
lu barokowych prospektów, okolica 
Ulicy Krokodylej świeciła pustą bielą, 
jaką na kartach geograficznych zwykło 
się oznaczać okolice podbiegunowe, 
krainy niezbadane i niepewnej egzys-
tencji. Tylko linie kilku ulic wryso-
wane tam były czarnymi kreskami i 
opatrzone nazwami w prostym, nie-
ozdobnym piśmie, w odróżnieniu od 
szlachetnej antykwy innych napisów. 
Widocznie kartograf wzbraniał się 
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uznać przynależność tej dzielnicy do 
zespołu miasta i zastrzeżenie swe wy-
raził w tym odrębnym i postponują-
cym wykonaniu.
  Aby zrozumieć tę rezerwę, musimy 
już teraz zwrócić uwagę na dwuznacz-
ny i wątpliwy charakter tej dzielnicy, 
tak bardzo odbiegający od zasadnicze-
go tonu całego miasta.
  Był to dystrykt przemysłowo-hand-
lowy z podkreślonym jaskrawo cha-
rakterem trzeźwej użytkowości. Duch 
czasu, mechanizm ekonomiki, nie o-
szczędził i naszego miasta i zapuścił 
korzenie na skrawku jego peryferii, 
gdzie rozwinął się w pasożytniczą 
dzielnicę.
  Kiedy w starym mieście panował 
wciąż jeszcze nocny, pokątny handel, 
pełen solennej ceremonialności, w tej 
nowej dzielnicy rozwinęły się od razu 
nowoczesne, trzeźwe formy komercja-
lizmu. Pseudoamerykanizm, zaszcze-
piony na starym, zmurszałym gruncie 
miasta, wystrzelił tu bujną, lecz pustą i 
bezbarwną wegetacją tandetnej, lichej 
pretensjonalności. Widziało się tam 
tanie, marnie budowane kamienice o 
karykaturalnych fasadach, oblepione
monstrualnymi sztukateriami z popę-
kanego gipsu. Stare, krzywe domki
podmiejskie otrzymały szybko skleco-
ne portale, które dopiero bliższe przy-
jrzenie demaskowało jako nędzne 
imitacje wielkomiejskich urządzeń. 
Wadliwe, mętne i brudne szyby, ła-
miące w falistych refleksach ciemne 
odbicie ulicy, nie heblowane drzewo 
portali, szara atmosfera jałowych tych 
wnętrzy, osiadających pajęczyną i kła-
kami kurzu na wysokich półkach i
wzdłuż odartych i kruszących się ścian, 
wyciskały tu, na sklepach, piętno dzi-
kiego Klondike’u. Tak ciągnęły się je-
den za drugim, magazyny krawców, 
konfekcje, składy porcelany, drogerie,
zakłady fryzjerskie. Szare ich, wielkie
szyby wystawowe nosiły ukośnie lub 
w półkolu biegnące napisy ze złoco-
nych plastycznych liter: CONFISE-
RIE, MANUCURE, KING OF ENG-
LAND.
 Rdzenni mieszkańcy miasta trzyma-
li się z dala od tej okolicy, zamieszki-
wanej przez szumowiny, przez gmin, 
przez kreatury bez charakteru, bez gę-
stości, przez istną lichotę moralną, tę
tandetną odmianę człowieka, która ro-

dzi się w takich efemerycznych środo-
wiskach. Ale w dniach upadku, w go-
dzinach niskiej pokusy zdarzało się, że 
ten lub ów z mieszkańców miasta za-
błąkiwał się na wpół przypadkiem w tę 
wątpliwą dzielnicę. Najlepsi nie byli 
czasem wolni od pokusy dobrowolnej 
degradacji, zniwelowania granic i hie-
rarchii, pławienia się w tym płytkim 
błocie wspólnoty, łatwej intymności,
brudnego zmieszania. Dzielnica ta by-
ła eldoradem takich dezerterów moral-
nych, takich zbiegów spod sztandaru 
godności własnej. Wszystko zdawało
się tam podejrzane i dwuznaczne, 
wszystko zapraszało sekretnym mrug-
nięciem, cynicznie artykułowanym 
gestem, wyraźnie przymrużonym per-
skim okiem - do nieczystych nadziei,
wszystko wyzwalało z pęt niską natu-
rę.
  Mało kto, nie uprzedzony, spostrze-
gał dziwną osobliwość tej dzielnicy: 
brak barw, jak gdyby w tym tandet-
nym, w pośpiechu wyrosłym mieście 
nie można było sobie pozwolić na luk-
sus kolorów. Wszystko tam było sza-
re jak na jednobarwnych fotografiach,
jak w ilustrowanych prospektach. Po-
dobieństwo to wychodziło poza zwy-
kłą metaforę, gdyż chwilami, wędrując 
po tej części miasta, miało się w isto-
cie wrażenie, że wertuje się w jakimś 
prospekcie, w nudnych rubrykach ko-
mercjalnych ogłoszeń, wśród których 
zagnieździły się pasożytniczo pode-
jrzane anonse, drażliwe notatki, wąt-
pliwe ilustracje; i wędrówki te były 
równie jałowe i bez rezultatu jak eks-

cytacje fantazji, pędzonej przez szpalty 
i kolumny pornograficznych druków.
  Wchodziło się do jakiegoś krawca, 
żeby zamówić ubranie - ubranie o ta-
niej elegancji, tak charakterystycznej 
dla tej dzielnicy. Lokal był wielki i 
pusty, bardzo wysoki i bezbarwny. 
Ogromne wielopiętrowe półki wzno- 
szą się jedne nad drugimi w nie okreś-
loną wysokość tej hali. Kondygnacje
pustych półek wyprowadzają wzrok 
w górę aż pod sufit, który może być 
niebem - lichym, bezbarwnym, odrapa-
nym niebem tej dzielnicy. Natomiast 
dalsze magazyny, które widać przez 
otwarte drzwi, pełne są aż pod sufit pu-
deł i kartonów, piętrzących się ogrom-
ną kartoteką, która rozpada się w gó-
rze, pod zagmatwanym niebem stry-
chu w kubaturę pustki, w jałowy budu-
lec nicości. Przez wielkie szare okna, 
kratkowane wielokrotnie jak arkusze 
papieru kancelaryjnego, nie wchodzi 
światło, gdyż przestrzeń sklepu już na-
pełniona jest, jak wodą, indyferentną 
szarą poświatą, która nie rzuca cienia
i nie akcentuje niczego. Wnet nawija 
się jakiś smukły młodzieniec, zadzi-
wiająco usłużny, giętki i nieodporny, 
ażeby dogodzić naszym życzeniom i 
zalać nas tanią i łatwą wymową su-
biekta. Ale gdy, gadając, rozwija o-
gromne postawy sukna, przymierza,
fałduje i drapuje niekończącą się stru-
gę materiału, przepływającą przez jego 
ręce, formując z jego fal iluzoryczne 
surduty i spodnie, cała ta manipulacja 
wydaje się czymś nieistotnym, pozo-
rem, komedią, ironicznie zarzuconą 

zasłoną na prawdziwy sens sprawy.
 Panienki sklepowe, smukłe i czarne, 
każda z jakąś skazą piękności (cha-
rakterystyczną dla tej dzielnicy wy-
brakowanych artykułów), wchodzą 
i wychodzą, stają w drzwiach maga-
zynów, sondując oczyma, czy rzecz 
wiadoma (powierzona doświadczo-
nym rękom subiekta) dojrzewa do
punktu właściwego. Subiekt przymila 
się i kryguje i chwilami robi wrażenie 
transwestyty. Chciałoby się go ująć 
pod miękko zarysowaną brodę lub u-
szczypnąć w upudrowany blady poli-
czek, gdy z porozumiewawczym pół-
spojrzeniem dyskretnie zwraca uwa-
gę na markę ochronną towaru, markę 
o przejrzystej symbolice.
  Zwolna sprawa wyboru ubrania 
schodzi na plan dalszy. Ten miękki 
do efeminacji i zepsuty młodzieniec, 
pełen zrozumienia dla najintymniej-
szych poruszeń klienta, przesuwa te-
raz przed jego oczyma osobliwe mar-
ki ochronne, całą bibliotekę znaków 
ochronnych, gabinet kolekcjonerski 
wyrafinowanego zbieracza. Pokazy-
wało się wówczas, że magazyn kon-
fekcji był tylko fasadą, za którą kryła
się antykwarnia, zbiór wysoce dwu-
znacznych wydawnictw i druków pry-
watnych. Usłużny subiekt otwiera dal-
sze składy, wypełnione aż pod sufit 
książkami, rycinami, fotografiami. Te 
winiety, te ryciny przechodzą stokrot-
nie najśmielsze nasze marzenia. Ta-
kich kulminacyj zepsucia, takich wy-
myślności wyuzdania nie przeczuwa-
liśmy nigdy.


