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Popaprany architekt

Schodz! z"ronda Louise, w"my#lach towarzyszy mi zinneke i"resz-
ta sikaj$cej trójcy. W"Brukseli wci$% nie wszystko jest otwarte, 
trwa „odmra%anie” %ycia codziennego po pierwszej fali pande-
mii. Efektem ubocznym jest brak dost!pnych toalet.

Równo 110 lat temu, w" 1910 roku, w"mie#cie by&y 102 pu-
bliczne uryna&y. W" roku zako'czenia drugiej wojny #wiatowej 
ich liczba zmala&a o"po&ow!, a"w"roku 2005, kiedy zamieszka&am 
w"Brukseli, zosta&o tu jedno, dos&ownie jedno oczko.

Brak publicznych toalet daje si! we znaki g&ównie kobietom. 
Pisz! o"tym nie tyle w"zapale feministycznym, ile dlatego, %e kie-
dy zmierza&am z" ronda Luizy w" stron! Pa&acu Sprawiedliwo#ci, 
poczu&am potrzeb!, której miasto, wype&nione siusiaj$cymi fi-
gurkami, poniek$d patronuje. Restauracje i"kafejki by&y jeszcze 
zamkni!te, wi!c moje zdesperowane oko pad&o na najwi!ksz$ eu-
ropejsk$ budowl! XIX wieku. Tam musi by( toaleta!

I"tak ten osobisty, bardzo brukselski w$tek zaprowadzi& mnie 
pod dach przybytku, o"którym chc! opowiedzie(. Fakt, %e zoba-
czy&am go od #rodka pod presj$, nie odbiera wra%eniu #wie%o-
#ci. Bo kiedy po zdj!ciu paska, zegarka, plecaka i"przej#ciu przez 
bramk! z" fotokomórk$ dosta&am si! wreszcie do #rodka, zapo-
mnia&am, po co tu przysz&am.

Nie wiem, czy to jest komplement dla architekta Josepha 
Poelaerta, wizjonera eklektyzmu, ale jego dzie&o robi ogromne 
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wra%enie. Podobnie poczu&am si!, kiedy pierwszy raz jako dziec-
ko znalaz&am si! w"warszawskim Pa&acu Kultury i"Nauki. Przy-
zwyczajona do blokowych klitek, gdzie sufit znajdowa& si! niewie-
le ponad g&ow$ mojego prawie dwumetrowego ojca, zagubi&am 
si! w" ogromie przestrzeni nade mn$. W" brukselskim Pa&acu 
Sprawiedliwo#ci poczu&am to samo. Bezmiar, jakiego cz&owiek 
spodziewa si! na stepie albo podczas odp&ywu w"Normandii"– ale 
nie w"pomieszczeniu zbudowanym ludzk$ r!k$"– po prostu mnie 
oszo&omi&. Próbowa&am zrobi( zdj!cie sklepienia, lecz aparat 
zg&upia&. Szatkowa& przestrze' na kawa&ki, zach&ystywa& si! ogro-
mem, nie ostrzy& z"nadmiaru wysoko#ci.

I"to jest chyba efekt, o"który chodzi&o architektowi. Zachwyt to 
jedno. Ale i"efekt, do którego zmierza& tak%e socrealizm"– onie-
#mielenia. Daje poczucie, %e cz&owiek, sam jeden, jest niczym, 
tylko w"grupie mo%e co# osi$gn$(. Dobrze zorganizowanej, zgro-
madzonej pod chwytliwymi has&ami ideologii. Faktycznie, w"Pa-
&acu Sprawiedliwo#ci poczu&am si! niewiele znacz$c$ mrówk$.

Jednocze#nie w"umy#le w&$czy&a mi si! czerwona lampka. Sto-
j$c pod monumentalnym sklepieniem, przypomnia&am sobie, %e 
nielubiany przez mieszka'ców miasta „Mamut” powsta& z"rozka-
zu króla Leopolda II. I"chocia% budow! rozpocz!to „przed Kon-
giem”, to zako'czono j$, kiedy pieni$dze z"kolonii p&yn!&y sze-
rokim strumieniem. Paradoksalnie otwarcia giganta nie doczeka& 
si! ani jego twórca, ani król. Budow! doko'czy&o pa'stwo belgij-
skie, które w"mi!dzyczasie odkupi&o od Leopolda II jego prywat-
n$ koloni! w"Afryce. 

Pisarze ko'ca XIX wieku, których #wie%utko wzbogacone bel-
gijskie drobnomieszcza'stwo nie ceni&o"– co to za „zawód” pisa-
nie!"– nie cierpieli tej budowli. „Kolos”, „potwór”"– pomstowa& 
Paul Verlaine.

Mieszka'cy dzielnicy, któr$ Pa&ac przyt&oczy&, mieli nie tylko es-
tetyczne powody pojawienia si! w"dniu inauguracji z"kamieniami 
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w" r!kach po to, by go rozwala( i"demolowa(. W#ciekali si!, bo 
tu, gdzie wzniesiono giganta, wyburzono wiele domów. Ludziom, 
którzy w"nich mieszkali, kazano si! wynosi(. Cz!#( przekwatero-
wano do zak$tka dzielnicy Uccle, zwanego Kocim, gdzie wtedy 
mieszka&a biedota. Akurat ci nie wyszli na tym )le, bo dzi# Uccle 
jest jednym z"najzasobniejszych regionów miasta. I"jednym z"naj-
bardziej snobistycznych.

Zanim wyrós& tu Pa&ac, na wzgórzu sta&y szubienice. Mia&y stra-
szy( tych, którzy mieszkali w"dole. Mieszka'cy z%yli si! z"wido-
kiem dyndaj$cych cia&. Jednym z"nich by& André Vésale, s&ynny 
lekarz i"znawca anatomii z"XVI wieku, urodzony niedaleko rue 
des Minimes. Jako dziecko napatrzy& si! na zw&oki w" ró%nym 
stanie rozk&adu, na szkielety czyszczone przez ptaki. Dzieci!ce 
zainteresowanie przerodzi&o si! w"pasj!, dzi!ki czemu powsta&y 
szczegó&owe szkice i"notatki na temat budowy ludzkiego cia&a.

Galgenberg (Wzgórze Szubienic) jest miejscem, gdzie mia-
sto p!ka. Prze&amuje si! na dwie cz!#ci: górn$ i"doln$. Mi!dzy 
nimi kursuj$ dwie przeszklone windy. Ruch jest p&ynny, ludzie 
przemieszczaj$ si! nieprzerwanie. Ci z"„do&u” i"z"„góry” s$ dzi# 
podobnie ubrani, ale kiedy# „dolni” nie podnosili wzroku na 
„górnych”, a"„górni” nie raczyli obrzuci( „dolnych” spojrzeniem. 
Górna cz!#( miasta by&a zasobna, ta pod spodem obszarpana.

Opieram si! o"kamienn$ balustrad!. Rozci$ga si! st$d zapiera-
j$ca dech panorama Brukseli. Zawsze staj! przed ni$ bezradnie, 
bo nie wiem, od którego ko'ca przepatrywa( horyzont. Zaczy-
nam od lewej, od wind. Za ich metalow$ konstrukcj$ przycupn!-
&y prostopad&o#ciany budynków, które stylem nawi$zuj$ do bu-
dowy wind. Ciut w"prawo wznosi si! szpica ko#cio&a. Na wprost 
jak kwoka na jajach przysiad&a Bazylika. Za ko#cio&em po&yskuj$ 
kulki Atomium. Dalej le%y Laeken, siedziba Leopolda II, ci$g-
le przebudowywana, mi!dzy innymi przez Josepha Poelaerta, 
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którego opus magnum, Pa&ac Sprawiedliwo#ci, mam za plecami. 
Widok wie'czy koronkowa wie%a ratusza, tam w"dole jest Grand 
Place, najstarsza cz!#( Brukseli.

St$d mo%na liza( miasto jak lody, przemyka( wzrokiem po 
czubkach budowli, skaka( po epokach, po%arach, najazdach, ko-
ronacjach, #lubach i"uroczystych pochówkach. Albo ws&uchiwa( 
si! w"sto j!zyków, które #wiergocz$ w"przesz&o#ci i"tera)niejszo-
#ci. Patrze( na twarze, ubrania i"odgadywa(, z"jakiej klasy pocho-
dz$ ludzie. Bo tu wci$% istniej$ klasy spo&eczne, co cz&owiekowi 
takiemu jak ja, wychowanemu w" socjalizmie, wydaje si! egzo-
tyczne. W&a#nie to, a"nie widok ludzi o"innych ni% bia&y kolorach 
skóry.

Najbli%ej w"dole le%y Marolles. W&a#ciwie to nie dzielnica, bo 
nie ma ram administracyjnych. To miejsce z"dusz$, jedno z"naj-
starszych siedlisk w" Brukseli. Barwna zbieranina niegdy# ob-
dartych uliczek, na których rodzili si!, grasowali i"umierali za-
wodowi z&odzieje. *apserdaki i" &obuzy wszelkiej ma#ci bywali 
jednocze#nie artystami.

Tu, na rue Haute 132 mieszka& Pieter Bruegel, jeden z"najwa%-
niejszych malarzy renesansu. Napatrzy& si! na niepokoj$ce twa-
rze. Siadywa&, wpatrywa& si! w" ludzi, szkicowa&. Nigdy nie mia& 
do#(.

Z"Marolles wyros&a te% tradycja miejskich protestów. W"1969 
roku mieszka'cy przeciwstawili si! rozbudowie Pa&acu Spra-
wiedliwo#ci, bo zagra%a&a ona rue Haute, gdzie do dzi# stoi dom 
Bruegla. Marolczycy, którzy byli #wiadkami wielu wysiedle', 
zwarli szeregi w"stanowczym, cho( pokojowym prote#cie. Zwo-
&ywali konferencje prasowe, wieszali na murach plakaty z" na-
pisem „non”, wysy&ali w&adzom telegramy"– byle sprowokowa( 
dyskusj!. 

Uda&o si!. W&adze zarzuci&y pomys&, by zbudowa( tu kolejn$ wy-
pustk! Pa&acu-kolosa i"umie#ci( w"niej archiwa. Co wi!cej, znalaz&y 
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pieni$dze na odnowienie ulic dzielnicy. Prawdziwy triumf upar-
tych marolczyków. Na rue de Montserrat przy#rubowana jest dzi# 
tablica z" dat$ skutecznego protestu i" nutk$ charakterystycznej 
dla mieszka'ców dzielnicy ironii: „Bataille de la Marolles 13-09-
1969”, czyli „Tu stoczono bitw! o"Marolles”.

Pa&ac Sprawiedliwo#ci i"marolczycy lubi$ si! jak pies z" kotem. 
Mieszka'cy tej dzielnicy, s&yn$cy z" niewyparzonego j!zyka, 
nadali Josephowi Poelaertowi przydomek „popaprany architekt” 
(skieven architect, smeergen architect). Przez to Bruksela jest je-
dynym miejscem na #wiecie, gdzie s&owo „architekt” jest obelg$.

W"gazecie „Journal des Tribunaux” z"1883 roku znajduje si! 
relacja z" pot!%nej awantury, która mia&a miejsce na Marolles5. 
M&oda mieszkanka dzielnicy pobi&a pewnego m!%czyzn!, z"czego 
tak si! t&umaczy&a s!dziemu:

„– Krzykn$& do mnie: »Jeste# bezwstydnic$, a"twój brat jest ar-
chitektem!«. No wi!c tak si! w#ciek&am, %e go zdzieli&am!

– Bo przezwa& ci! bezwstydnic$?"– upewni& si! s!dzia.
– Nie! *atwo mog! udowodni(, %e nie jestem %adn$ bez-

wstydnic$. Ale on powiedzia&, %e mój brat jest architektem!" – 
Rozp&aka&a si!." – A"mój brat to dzielny ch&opak, %o&nierz. My 
jeste#my porz$dnymi lud)mi, nie ma w#ród nas %adnego archi-
tekta!”.

Na to mieszka'cy ulic du Faucon i"de l’Éventail zacz!li kla-
ska(.

Obecny na sali rozpraw dzielnicowy potwierdzi&, %e prowa-
dzeniu si! dziewczyny ani zachowaniu jej brata nie mo%na nicze-
go zarzuci(. Doda&, %e gdyby sam us&ysza&, %e kto# obra%a kogo# 
s&owem „architekt”, osobi#cie zawlók&by typa na komisariat.

Z"drugiej strony, szacunek dla tego zawodu sprawia, %e w"mie-
#cie znajduj$ si! pomniki architektów, a"na #cianach domów cz!-
sto wykute jest nazwisko twórcy kamienicy.
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All lives matter

Pa&ac Sprawiedliwo#ci i"Marolles odwiedzam nazajutrz po ma-
nifestacji przeciw rasizmowi, która odby&a si! tu 7 czerwca 2020 
roku. Na ogromnej powierzchni placu zgromadzi&o si! 10 tysi!cy 
osób, w"wi!kszo#ci zwolenników pozbycia si! z"Brukseli pomni-
ków króla Leopolda II, zleceniodawcy architekta Pa&acu, Josepha 
Poelaerta. Pomnik króla stoj$cy przy rue du Trône zosta& po-
przedniego dnia tradycyjnie ju% potraktowany czerwonym spre-
jem, a"na boku konia wykwit& napis „Zabójca”.

Betonowe kloce oddzielaj$ce parking przed Pa&acem od ulicy 
pokryte s$ napisami. W"ha#le „White lives matter” przekre#lono 
pierwsze s&owo i"zast$piono je „all”. „All lives matter”. Zaraz obok 
s&ynny hasztag #blacklivesmatter.

Zdj!cie kr$%$ce w"mediach spo&eczno#ciowych ukazuje cielsko 
pa&acu widziane z"góry. Pod nim, na powierzchni prawie równej 
tej, któr$ zajmuje budowla, czerni si! t&um. Drobne ludzkie po-
staci protestuj$ razem, z"tej wysoko#ci nie wida( ich koloru skóry.

Wydarzenia tocz$ si! szybko. Kiedy pisz! t! ksi$%k!, t!tno sto-
sunków belgijsko-kongijskich znów si! podnosi. 190/60! Obecny 
rz$d, tymczasowy, jak to si! tu cz!sto zdarza"– zadziwiaj$co sku-
teczny"– b&yskawicznie zareagowa& na protesty aktywistów i"ru-
chów #blacklivesmatter.

10 czerwca 2020 ministerka szkolnictwa Caroline Désir za-
powiedzia&a wzbogacenie programu edukacji o" histori! Konga 
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i"belgijskiej kolonizacji. Socjalista Pascal Smet z"w&adz Regionu 
Sto&ecznego Brukseli zapowiedzia& zebranie komisji, która roz-
wa%y usuni!cie pomników kolonizatorów, ale nie wymazanie hi-
storii. Zamiast postaci Leopolda II mia&yby pojawi( si! miejsca 
po#wi!cone pami!ci ofiar kolonizacji.

Tego samego wieczoru w"telewizji RTBF ogl$da&am o"22.10 de-
bat!, jakiej nie pami!tam od czasu, odk$d tu mieszkam. A"pewnie 
i"najstarsi Belgowie takiej nie pami!taj$. Do dyskusji nad histori$ 
kolonizacji zaproszono nie tylko bia&ych przedstawicieli instytucji 
pa'stwowych, ale i"dzia&aczy, którzy od lat walcz$ o"zrównowa%e-
nie narracji historycznej. Wzruszy&am si!, widz$c znajomych ak-
tywistów w"telewizji, po raz pierwszy dopuszczonych do publicz-
nej debaty na temat konsekwencji kolonizacji Konga przez Belgi!. 
Zwykle spotykali#my si! pod pomnikami w"niewielkich grupkach 
protestuj$cych. +wiatowy ruch #blacklivesmatter wprowadzi& te-
mat do mainstreamu. Pytanie, na jak d&ugo.

Prasa relacjonuje kolejne zamachy na pomniki, polewanie ich 
czerwon$ farb$, owijanie workami g&ów figur. Inni pytaj$, co dalej. 
Belgijski „Le Soir” na bie%$co zdaje spraw! z"tocz$cych si! w"przy-
spieszonym tempie wydarze', a"„Le Vif” z%yma si!, %e teraz ju% nie 
mo%na wypowiada( innych opinii na temat obecno#ci pomników 
w"mie#cie ni% „przeciw”. Ci, którzy s$ za pozostawieniem ich na 
miejscu, czuj$ si! tak, jakby mieli zatkane usta"– jakby nie powinni 
si! odzywa( ani wyra%a( swoich opinii w"obawie przed linczem.

Ta sprawa sta&a si! czarno-bia&a, bez odcieni szaro#ci, pisz$ 
w"„Le Vif ”. I"zadaj$ pytanie, czy je#li Belgowie przeprosz$ Kongij-
czyków, to Niemcy, Anglicy, Hiszpanie, Portugalczycy, Ameryka-
nie, Kanadyjczycy, Rosjanie i"inni te% pokajaj$ si! przed swoimi 
dawnymi ofiarami.

Gor$co. Jest po&owa czerwca 2020, roku #blacklivesmatter.

*
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Patrz! na Pa&ac i"my#l! o" losie niecierpianego tu architekta. Czy 
ludzka nienawi#( mo%e komu# zatru( dusz!, odebra( rozum? Jo-
seph Poelaert, wznosz$c Pa&ac Sprawiedliwo#ci, nadepn$& na od-
cisk wielu ludziom. Biednym, bez koneksji. Nic mu nie mogli 
zrobi(, z"wyj$tkiem wygra%ania pi!#ciami. Mo%e który# rzuci& ka-
mieniem w"#cian! Pa&acu-giganta.

A" jednak co# zabra&o Poelaertowi spokój ducha. W" trakcie 
stawiania kolosa dozna& za&amania nerwowego. Objawy przypo-
mina&y wypalenie, a"cz!#ciowo chorob! Alzheimera. Nie pami!-
ta& wydarze' sprzed paru dni, zapomina& o"datach, nazwiskach. 
Przytrafia&o mu si!, %e znika& na trzy dni, a"kiedy go znajdowano, 
nie mia& poj!cia, gdzie by& i"co w"tym czasie robi&.

Ju% wcze#niej przydarza&y mu si! podobno alarmuj$ce waha-
nia nastrojów. Mo%e sprawi& to ogrom pracy, mnogo#( szczegó-
&ów, rozmach jego licznych projektów. Je)dzi& przecie% z"budowy 
na budow!, niemal jednocze#nie dogl$da& renowacji siedziby 
królewskiej w"Laeken, budowy Pa&acu Sprawiedliwo#ci, ko#cio&a 
Saint Catherine, teatru La Monnaie i"wielu innych obiektów.

A"Leopold II nie by& &atwym pryncypa&em. Bez przerwy si! prze-
mieszcza&, jakby cierpia& na ADHD. Je#li akurat nie jecha& za grani-
c!, czy cho(by poza Bruksel!, kr$%y& po swoich ogrodach, jego tyko-
wata sylwetka by&a w"nieustannym ruchu. Jeszcze par! godzin przed 
#mierci$ zerwa& si!, posili& i"rozkaza& pakowa( walizki, bo chcia& je-
cha( na Riwier!. Zamiast tego przeniós& si! na tamten #wiat.

Poelaert"– ci!%kie powieki i"wyra)nie zarysowane ko#ci po-
liczkowe nadaj$ce mu wygl$d wschodnioeuropejski. Ale pocho-
dzi& z"Brukseli, a"%e jego ojciec by& architektem, syn by& poniek$d 
skazany na ten fach. Mieszkali w"centrum Brukseli, przy rue de 
Laeken 76, niedaleko dzisiejszego teatru flamandzkiego KVS. 
Kamienica Poelaertów nie ma w"sobie nic ostentacyjnego, jasna 
fasada pozbawiona jest ozdóbek. Tymczasem on na swojej zawo-
dowej drodze poszed& w"zdobnictwo.
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Chcia& by( pianist$. Wierny pasji, do ko'ca grywa& na piani-
nie, ale ju% hobbystycznie. Zwa%ywszy na jego dorobek, nie spo-
sób poj$(, kiedy jeszcze mia& czas uprawia( muzykowanie. Mo%e 
to t&umaczy pó)niejsze wypalenie.

Pa&ac Sprawiedliwo#ci na le Mont aux Potences (Wzgórzu 
Szubienic) wype&nia& kiedy# przysadzistym kszta&tem okno mojej 
kole%anki, mieszkanki Marolles. Ilekro( do niej przychodzi&am, 
hipnotyzowa&a mnie budowla otulona w"a%urowy szkielet ruszto-
wa', zwie'czona z&ot$ kopu&$. Opisa&am ten widok w"powie#ci. 
Alia, Kongijka, g&ówna bohaterka Pani Furii, budzi si! co rano 
i"widzi ten symbol sprawiedliwo#ci, przygl$da mu si! z"dolnego 
miasta, jak kiedy# przed ni$ biedni marolczycy. Ta belgijska po-
licjantka urodzona w"Kongu walczy z"systemem, z"walcem nie-
sprawiedliwo#ci, który rozje%d%a najbiedniejszych.

By&am kiedy# w"Pa&acu, gdy dawa& tam koncert Walter Hus, 
znajomy muzyk. Hus zaprosi& mieszkaj$cych na Marolles #pie-
waków amatorów, %eby przyszli do Pa&acu i" za#piewali. G&osy 
ludzi z"dolnego miasta wznosi&y si! pod monumentalnymi skle-
pieniami przybytku sprawiedliwo#ci. +piewali pe&n$ piersi$, cza-
sem fa&szuj$c, ale z"przekonaniem. Ju% si! nie bali tego miejsca, 
odp!dzili strach, który w" ich przodkach wzbudza&o Wzgórze 
Szubienic. A"potem wszyscy ta'czyli#my na parkiecie. I"nikt tu 
nikogo nie os$dza&.

W"moich notatkach Pa&ac Sprawiedliwo#ci figuruje w"skrócie 
jako „Pa&ac Spraw”. Bo tocz$ si! tam sprawy, nie tylko s$dowe. 
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Gandhi i*upierdliwcy

Uliczki na Marolles nosz$ zwierz!ce nazwy, na przyk&ad rue des 
Renards (ulica Lisia), rue du Faucon (ulica Sokola). Przemyka&y 
tu kiedy# pod #cianami szczury, myszy, psy. Te ostatnie nie tyl-
ko jako miejskie zabijaki, ale te% w"roli zwierz$t poci$gowych. Na 
starych fotografiach z"pocz$tków XX wieku wida( niedu%e wó-
zeczki ci$gni!te przez psy o"budowie podobnej do bernardynów. 
Pojazdy bywa&y za&adowane po wr!by. Na jednym ze zdj!( wida(, 
%e z"przodu wózeczka zamontowana jest &awka, siedzi na niej za-
aferowana kobieta w"jasnej sukni i"powozi.

Drobna bur%uazja je)dzi&a na targ dwukó&kami zaprz!%ony-
mi w"psy. Jeden z"g&ównych targów w"dolnym mie#cie odbywa& 
si! na placu Jeu de Balle, gdzie do dzi# mo%na kupi( podrabiane 
produkty marki Nike, stare lichtarze, klamki i"uchwyty do szafek 
z"pocz$tków zesz&ego wieku. 

Dawniej na placu Jeu de Balle, gdzie dzi# odbywaj$ si! s&yn-
ne pchle targi, produkowano lokomotywy i" maszyny parowe. 
W"Atelier Renard przycupni!tym na rue des Renards przez sie-
dem lat, mi!dzy rokiem 1837 a"1844, uwija&o si! kilkuset robot-
ników z"Marolles. Fabryka otworzy&a si! tu% po tym, jak pierwszy 
poci$g w"Europie przemierzy& tras! z"Brukseli do Malines z"osza-
&amiaj$c$ pr!dko#ci$ 30 kilometrów na godzin!.

La Société du Renard (Towarzystwo Lisie) produkuj$ce paro-
wozy nie wytrzyma&o konkurencji ze strony brytyjskiej fabryki 
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lokomotyw i" zamkn!&o interes, zostawiaj$c bez pracy 400 pra-
cowników. Dla biednej dzielnicy Marolles by&o to wielkim cio-
sem.

Pomieszczenie po fabryce wynaj$& belgijski artysta Antoine 
Wiertz, którego dzie&a straszliwie wyszydza& Charles Baudelaire. 
„Wiertz, szarlatan, idiota, z&odziej"– pisa& autor Kwiatów z!a."– 
I"co Bruksela zrobi z"tymi jego rzeczami po jego #mierci?”.

Bruksela uhonorowa&a Wiertza utworzeniem przy rue Vau-
tier 62 muzeum, w"którym wystawiono „jego rzeczy”. Jak pisze 
Jean-Baptiste Baronian w"Guide secret de Bruxelles (Przewodnik 
po sekretach Brukseli), artysta faktycznie mia& opini! oportu-
nisty przekonanego o"swojej wielko#ci. Ma&o tego, w"roku 1900 
na placu Blyckaert postawiono na cze#( Wiertza pomnik. G&owy 
postaci z"rze)b to ulubione l$dowisko go&!bi, za ka%dym razem, 
kiedy przeje%d%am obok, tupie tam jaki#.

Fabryk! lokomotyw i"maszyn parowych zburzono w"1859 roku, 
a"w"jej miejscu powsta& plac Jeu de Balle. ,ycie wokó& niego opi-
sa& sto lat temu inny zinneke, pisarz Roger Kervyn de Marcke 
ten Drieesche. Arystokrata z"frankofo'skiej Flandrii w&ada& per-
fekcyjnie równie% flamandzkim, chocia% ten j!zyk by& wówczas 
pogardzany przez ludzi z"jego klasy spo&ecznej. Uwa%ali, %e fran-
cuski jest wytworny, a" flamandzki „gminny”, i"brzydzili si! nim 
mówi(.

Ale Roger Kervyn uwielbia& wieloj!zyczno#( Brukseli. Za-
chwyca& si! j!zykiem „belgijskim”, t$ wyj$tkow$ mieszank$ fran-
cuskiego i" flamandzkiego z" dodatkiem ci!tego „marolskiego” 
slangu. Mia& zreszt$ prze#miewczy stosunek do konfliktów j!zy-
kowych i"wynikaj$cych z"tego wojen podjazdowych, wybuchaj$-
cych co rusz w"malutkim narodzie. Nie optowa& ani za jednym, 
ani za drugim j!zykiem, %aden nie wydawa& mu si! na tyle „wa%-
niejszy”, by uczyni( go jedynym oficjalnym. Maj$c doskona&e 
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wyczucie lingwistyczne, uwa%a&, %e Bruksela jest naturalnie za-
mkni!ta na monoj!zyczno#(.

„Belgijski” by& j!zykiem jego dzieci'stwa, bo przez kilka lat na 
pocz$tku zesz&ego wieku codziennie przechodzi& przez Marolles 
w"drodze do szko&y, koled%u Saint-Michel, równie% dzi# bastionu 
arystokracji belgijskiej. Szed& ze swojego domu po&o%onego przy 
bulwarze Waterloo 75 na rue des Ursulines, gdzie wtedy mie#ci&a 
si! szko&a.

Wyobra%am sobie, %e przysz&y pisarz kierowa& si! do ron-
da Luizy, skr!ca& w" lewo i"mija& gigantyczny plac budowy, gdzie 
akurat przekopywano ziemi!, by wznie#( Pa&ac Sprawiedliwo#ci. 
Czy przechodzi& tamt!dy i"wtedy, gdy nasadzano na gmach z&ot$ 
kopu&!, przypominaj$c$ myck!? Ze Wzgórza Szubienic schodzi& 
w"dó&, na Marolles. Szed& wzd&u% rue de l’Epée, która po prze-
ci!ciu rue Haute przechodzi w"rue du Miroir. Mija& rozwidlenie 
z"rue de Blaes, skr!ca& w"rue des Brigittines. Jeszcze tylko zosta-
wi& za sob$ po prawej stronie dworzec Bruxelles-Chapelle, dzi# 
nieczynny, i" ju% by& w" szkole. Pewnie spó)niony, bo po drodze 
przystawa&, %eby przygl$da( si! i"pods&uchiwa( (przypad&o#( pi-
sarzy, wiem, co mówi!).

Owoc tych w!drówek to pe&na surrealistycznego humoru, 
przeurocza gaw!da z&o%ona z"obrazków %ycia na Marolles w"ubieg-
&ym wieku. Narrator bawi si! form$, prowadzi gr!, tworz$c na-
pi!cie mi!dzy „szlachetnymi tematami” a"wulgarnym j!zykiem 
i"prostym sposobem ich przedstawienia. Bywa, %e podwa%a wia-
rygodno#( narratora. Jego „Tak by&o. A"mo%e nie” sta&o si! moim 
mottem. Jak ula& pasuje do Brukseli.

Postaci z" opowiada' Rogera Kervyna zapadaj$ w" pami!(. 
Cho(by taki Gandhi, obdarzony wyobra)ni$ marolczyk, któ-
ry udaje fakira. Tyle %e nie chodzi boso po gwo)dziach, a"po… 
go)dzikach. Gandhi uporczywie pisze donosy na s$siadów. ,ona 
dogaduje mu z"tego powodu, ale on i"tak robi swoje. Na s$siadów 
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ma jedno, celne s&owo: „upierdliwcy”. Z%yma si! na nich, chocia% 
czytelnik ma wra%enie, %e mimo wszystko Gandhi chyba ich lubi!

S$ tu k&ótnie ma&%e'skie i"nierówno#ci spo&eczne pokazane ze 
swad$ z"perspektywy marolskiego &otrzyka. Pojawiaj$ si! „niebie-
skie ptaki” oraz ci, którzy si! wzbogacili i"teraz nie poznaj$ daw-
nych znajomych. Jest wiele typów spod ciemnej gwiazdy, którzy 
maj$ swoje s&abo#ci, prze%ywaj$ mi&o#ci, odrzucenie.

J!zyk, wymy#lony przez pisarza, opiera si! na zapo%yczeniach 
z" innych j!zyków, z"mowy marolskiej, a" tak%e na archaizmach, 
ale nie jest tak bardzo odleg&y od dzisiejszej rzeczywisto#ci. Kiedy 
czytam: „Beh oue hein!” [wym: be&i, a!], to s&ysz! moich s$siadów 
z"do&u, z"których dialogami przysz&o mi si! mimowolnie zapo-
zna( podczas przymusowej izolacji w"czasie pandemii. Siedzia-
&am wtedy na dachu, gdzie dolatywa&y urywki zda' w" ró%nych 
j!zykach, tworz$c dzisiejsz$ odmian! „belgijskiego”. Do francu-
skiego i" flamandzkiego do&$czy&y angielski, w&oski, portugalski 
i" polski. Roger Kervyn by&by pewnie zachwycony kolejn$ fal$ 
„babelizacji” Brukseli.

W" Les Fables de Pitje Schramouille (Bajki Dyla Sowizdrza-
&a) jego autorstwa najbardziej wzruszy&a mnie opowie#( zatytu-
&owana La Lettre de Madame Bollemans (List Pani Bollemans). 
Tytu&owa bohaterka w" li#cie do adwokata skar%y si! na swojego 
m!%a, z"którym przysz&o jej %y( ju% (wier( wieku. ,e ci$gle sie-
dzi w"fotelu, s&ucha wci$% tej samej piosenki Valencia i"w"dodatku 
denerwuj$co pokas&uje. Pani Bollemans ma tego do#( i"chce si! 
rozwie#(" – pada tu zreszt$ nazwa Pa&acu Sprawiedliwo#ci jako 
miejsca, gdzie mog&aby si! toczy( sprawa s$dowa.

Jednak na ko'cu listu, w"PS, madame Bollemans zmienia zda-
nie. Przeprasza adwokata za zamieszanie, bo kiedy pisa&a, dotar-
&o do niej, %e przecie% ma z"m!%em dzieci. A"Valencia, piosenka, 
któr$ on ci$gle puszcza z"gramofonu, to melodia, przy której ta'-
czyli jako narzeczeni. Wi!c w"gruncie rzeczy nie wyobra%a sobie 
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dnia, kiedy wróci&aby do domu i"nie zasta&a go siedz$cego w"swo-
im fotelu…

Co# w"tych historiach z"Marolles"– w"mieszance swady, czu&o-
#ci, mi!sistych sformu&owa'"– przypomina mi opowie#ci mojej 
babci, która wychowa&a si! na warszawskim Muranowie. Odnaj-
duj! w"nich to samo nieco surrealistyczne poczucie humoru pod-
szyte ironi$ i"dystans do wszystkiego, co nad!te i"pretensjonalne. 
A"nie daj Bo%e, %eby kto# si! popisywa& stopniami naukowymi. 
„Dr” lub „dr hab.”, który stawia& te literki w"centrum uwagi, sam 
si! prosi&, by wiesza( na nim psy.

Roger Kervyn wydaje mi si! bratnim zinneke. Kiedy opisuje 
chwile, gdy przesta& pracowa( jako prawnik, bo postanowi& zo-
sta( pisarzem, odnosz! wra%enie, %e to moje w&asne wspomnie-
nia: „Czytam, czytam. Czasem to »nie-dzia&anie« wywo&uje we 
mnie poczucie winy. Przecie% ludzie »robi$ w"ubezpieczeniach« 
czy sprzedaj$ samochody, a"ja…”6.

Podobnie jak Rogera Kervyna mnie te% gn!bi&y wyrzuty su-
mienia. Przy czym on urodzi& si! w#ród ludzi, dla których pisanie 
nie by&o prac$. +wie%o wzbogacone drobnomieszcza'stwo bruk-
selskie z" pocz$tku XX wieku z" rozrywek uznawa&o tylko teatr, 
a"pisarki i"pisarzy uwa%a&o za obiboków. 

Pod tym wzgl!dem Polska po 1989 roku to inna bajka, bo 
chocia% kapitalizm stara si! przemieni( pisarstwo w"rzemios&o, to 
tl$ si! jeszcze resztki presti%u dla zawodu pisarki i"pisarza. Ten 
szacunek odnalaz&am te% w" Kinszasie, kiedy pojecha&am tam 
zbiera( materia&y do powie#ci Pani Furia. Bieda ka%e docenia( to, 
co niematerialne.
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Ramadan w*Stalingradzie

Dzisiejsze Marolles w" cz!#ci po&o%onej bezpo#rednio poni%ej 
Pa&acu Sprawiedliwo#ci jest ulizan$ wersj$ tego, co tu si! kiedy# 
k&!bi&o. Rue Haute stanowi warkocz spleciony z"antykwariatów, 
sklepów z"pami$tkami i"kafejek, z"których %adna nie zachowa-
&a marolskiego charakteru. Dawne klimaty mo%na znale)( bli%ej 
placu Jeu de Balle.

Odpicowane antyki wygl$daj$ z" wystaw, kusz$ „autentycz-
no#ci$”. *asz$ si! do starszych Belgijek o"farbowanych na blond 
w&osach i" z" zadziwiaj$co mocn$ opalenizn$. Chocia% ostatnio 
zacz$& si! tu przebija( trend z"Francji"– kobiety coraz cz!#ciej za-
chowuj$ naturalnie siwe w&osy i"kr$%$ po Marolles w"trampkach.

Z"placu Jeu de Balle przez rue Haute przejecha& kiedy# fa&szy-
wy orszak %a&obny. Tu% po zako'czeniu wojny kuk&! Hitlera wy-
wie)li Göring i"Goebbels, w"których wcielili si! marolczycy, co mi 
przypomina, %e mieli#my kiedy# pi!tro ni%ej s$siada o"nietypo-
wym nazwisku. „Dr Frank Goebbels”"– g&osi&a tabliczka przycze-
piona przy dzwonku. Doktor Frank i" jego %ona Ariadna okazali 
si! bardzo sympatycznymi lud)mi, cho( obecno#( Goebbelsów 
pod pod&og$ to mocne prze%ycie dla Polaków wychowanych na 
Czterech pancernych i"Stawce wi"kszej ni# #ycie.

Poni%ej placu Jeu de Balle zaczyna si! biedniejsza cz!#( Ma-
rolles. Mój znajomy Moussa, fryzjer i"organizator wystaw, prze%y& 
kilka trudnych miesi!cy, próbuj$c znale)( swoje miejsce w#ród 
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mieszka'ców ulicy des Tanneurs. Kilka razy wybili mu szyby, 
bywa&o, %e wpadali do #rodka, co# wykrzykuj$c. By( mo%e t&u-
my, które zbiera&y si! na ulicy podczas urz$dzanych przez niego 
wernisa%y, dra%ni&y mieszkaj$cych tam ludzi. W"ko'cu Moussa 
zorganizowa& zaj!cia dla dzieci i"m&odzie%y z" tej ulicy, nawi$za& 
z"nimi osobisty kontakt. I"tak to si! uspokoi&o.

Rue de Tanneurs, która prowadzi do Gare du Midi (Dworca Po-
&udniowego), ci$gnie si! niemal równolegle do avenue de Stalin-
grad. I"tu praktyczna uwaga na temat tego, co koniecznie trzeba 
wiedzie( przed wej#ciem w"zau&ki Brukseli: je#li cz&owiekowi si! 
wydaje, %e idzie równolegle do jakiej# ulicy, to niemal na pewno 
zmierza do niej prostopadle. Albo robi p!tl!. Tu nie ma prostych 
ulic, s$ tylko mniej lub bardziej zakrzywione.

Znakiem rozpoznawczym miasta s$ ma&e rondka, od których 
rozchodz$ si! gwia)dzi#cie uliczki. Mo%e by( ich trzy, ale mo%e 
by( i"sze#(. Ten #redniowieczny rys architektoniczny zachowano 
w"dzielnicach zbudowanych pó)niej. Chocia% mieszkam tu ju% 15 
lat, zdarza mi si! zgubi(. Je#li si! spiesz!, wracam po #ladach, bo 
wstydz! si! u%ywa( GPS-u"we w&asnej dzielnicy. Ale je%eli mam 
chwil!, ruszam na spotkanie nowych zak$tków.

Avenue de Stalingrad pozna&am o"nietypowej porze. By& pó)-
ny wieczór, a" ja wraca&am z" treningu ze znajomymi bokserami. 
Zachcia&o nam si! je#(, kto# napomkn$&, %e jedyne restauracyjki, 
które mog$ by( otwarte o"pó&nocy, znajduj$ si! na avenue Sta-
lingrad. A" to dlatego, %e trwa& w&a#nie ramadan i"muzu&manie 
wychodzili z"domów po ca&odniowym po#cie, %eby siedzie( i"je#( 
w"knajpkach do #witu.

Nie przewidzia&am jednego"– %e w"czasie ramadanu b!d! je-
dyn$ kobiet$ na ca&ej ulicy. I" chocia% maszerowa&am w" asy#cie 
umi!#nionych kolegów, sama nie u&omek, poczu&am si! nieswo-
jo. Wszyscy na mnie patrzyli. Nie z"powodu mojej urody"– po 
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dwóch godzinach boksowania cz&owiek nie ma w"sobie nic uwo-
dzicielskiego"– tylko dlatego, %e %ony i" córki m!%czyzn siedz$-
cych przy stolikach przebywa&y w" domach. A" ja paradowa&am 
#rodkiem ulicy, noc$, poniek$d w"obstawie. Wkroczy&am w"nie 
swój #wiat, i"to w"bli%ej niesprecyzowanej roli. Ot, nocne zderze-
nie kulturowe na ulicy o"nazwie, która wcze#niej kojarzy&a mi si! 
z"zupe&nie innym rejonem geograficznym.

Dodatkow$ atrakcj$ bulwaru Stalingradzkiego jest to, %e po 
przeciwnej stronie arterii rozci$ga si! bulwar Europejski. W"tych 
okolicach, wokó& Gare du Midi, odbywa si! niedzielny targ, gdzie 
mo%na spróbowa( jedzenia z"ca&ego #wiata. Wyjada&am tam nie-
raz oliwki prosto z"przeciekaj$cej tekturowej tacki.

Takich targów jest zreszt$ w"Brukseli kilka, handlarze rozk&a-
daj$ stragany co weekend w"ka%dej wi!kszej dzielnicy. To %elazna 
tradycja Belgów i"wszystkich, którzy chc$ za Belgów uchodzi("– 
pój#( z" koszykiem i" zawraca( g&ow! sprzedawcy, %eby ukroi& 
cienki plasterek takiego czy innego sera.

Prawda jest taka, %e niemal te same produkty s$ dost!pne 
w" zwyk&ych sklepach, podobnie jak owoce i"warzywa. Ale si&a 
mieszcza'skiej tradycji jest nie do pokonania. Siedzenie nad tac-
k$ ze #limakami i" s$czenie wina przed po&udniem to sk&adnik 
to%samo#ci i"obowi$zkowy punkt do odhaczenia dla ka%dego, kto 
chce przynale%e( do grupy zamo%nych mieszczuchów. Nic tu po 
zinneke.

Pewnego razu tak szydzi&am z" tych „ryneczków” przy kole-
dze Belgu, a% uderzy& si! w"piersi i"przyzna&, %e co sobota ma-
szeruje na lokalny marché z"p&ócienn$ siatk$ i"wybrzydza przy 
straganach. A" wi!c tak, jest zatwardzia&ym mieszczuchem. Co 
stoi w" sprzeczno#ci z" jego lewicowymi pogl$dami. Nie przecz!, 
triumfowa&am.

Ale podczas pandemii zacz!&am my#le( cieplej o"targowiskach, 
które odbywaj$ si! w" Brukseli od czasów #redniowiecznych. 
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Mo%e ludzie zbieraj$ si! tam nie tylko ze snobizmu, ale te% %eby 
pogada(, poby( razem? Nie wiem, bo jestem z"bloków, a"za PRL-u 
jedynym miejscem integracyjnym poza podwórkiem by&a #wie-
tlica, która mo%e si! przy#ni( w"koszmarach. Zawsze mnie od-
rzuca&o od zagl$dania do beczek, udawania znawczyni produk-
tów i"dopytywania si!, czy aby te rybki s$ #wie%e. Zakupy robi&am 
od zarania w"samie albo w"przepastnym supermarkecie. 

Jednak kiedy przez kilka weekendów w"czasie pandemii wi-
dzia&am, %e plac niedaleko mojego domu jest pusty, zrobi&o mi 
si! smutno. I"teraz w"soboty drepcz! do stoiska zaprzyja)nionej 
Afrykanki, %eby kupi( sma%one banany. Kiedy nie przysz&am, bo 
pisa&am, zaczepi&a mnie córka sprzedawczyni: „A"ja ju% pyta&am 
mamy, czemu tydzie' temu pani nie by&o!”.
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Place*Poelaert
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Bruksela.indd   132 15.03.2021   20:27



Place Poelaert, Monument à la Gloire de l’Infanterie Belge – pomnik chwa,y 
belgijskiej piechoty
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Palais de Justice*– Pa,ac Sprawiedliwo-ci
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Palais de Justice*– Pa,ac Sprawiedliwo-ci
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Ascenseur des Marolles, place Poelaert – winda mi.dzy placem Poelaert 
a*Marolles

Bruksela.indd   136 15.03.2021   20:27



Rue des Minimes – uliczki Marolles
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