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Widzieli!cie Trzeciego cz!owieka? To klasyk kina !wiatowe-
go w"re#yserii Carola Reeda z"Orsonem Wellesem w"roli g$ów-
nej (a"w"ka#dym razie tytu$owej). Nie widzieli!cie? Koniecznie 
powinni!cie go obejrze%. Nie tylko zosta$ obsypany nagrodami 
(otrzyma$ m.in. trzy nominacje do Oscara, w" tym za re#yseri&, 
i" dosta$ jedn' statuetk& za zdj&cia Roberta Kraskera), ale te# 
w" 1999 roku Brytyjski Instytut Filmowy uzna$ go za najlepszy 
brytyjski film wszech czasów. Je!li to nie jest rekomendacja, to 
nie wiem, co mog$oby ni' by%.

B&d'c w"Wiedniu, macie okazj& nadrobi% t& zaleg$o!%. Burg-
kino przy Ringu od lat ma w"repertuarze seanse Trzeciego cz!o-
wieka w" !rody i" soboty. Wybierzcie si& tam koniecznie, bo to 
kino z"innej epoki: z"aksamitnymi czerwonymi siedzeniami i"bal-
konem (kiedy ostatnio ogl'dali!cie film z"balkonu?!). 

Trzeci cz!owiek opowiada o" nielegalnym handlu lekami 
w"zrujnowanym po drugiej wojnie !wiatowej Wiedniu. Podobno 
film mia$ si& doczeka% remake’u, akcja mia$a si& toczy% w"Afga-
nistanie, a"w"roli g$ównej mia$ wyst'pi% Leonardo DiCaprio, ale 
najwyra(niej nic z"tego nie wysz$o. 

Mam do tego filmu ogromny sentyment. Po pierwsze, z"po-
wodu scenariusza. Poproszony o"jego napisanie, Graham Greene 
uzna$, #e musi pojecha% do Wiednia i" zobaczy% zniszczone po 
wojnie miasto na w$asne oczy. A"pó(niej, #eby lepiej wczu% si& 
w"postacie g$ównych bohaterów i"w"ogóle w"atmosfer&, doszed$ 
do wniosku, #e najpierw napisze ksi'#k& i"dopiero potem"– na jej 
podstawie"– scenariusz filmu. Króciutka powie!% Trzeci cz!owiek 
to dzisiaj jedno z"najciekawszych dzie$ genialnego pisarza. Je!li 
nie czytali!cie, to zróbcie to koniecznie, zanim obejrzycie film. 

Po drugie, mam do filmowej wersji Trzeciego cz!owieka sen-
tyment z"powodu s$ynnej sceny rozgrywaj'cej si& w"wiede)skich 
kana$ach. Je!li jeszcze jeste!cie przed seansem, nie chc& wam 
psu% przyjemno!ci i"opowiada%, co si& tam dzieje. Ale miejsce, 
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gdzie kr&cono uj&cia, mo#ecie zobaczy% na w$asne oczy w" ra-
mach Dritte Mann Tour, wyprawy do wiede)skich kana$ów. 

Bilety nale#y koniecznie zarezerwowa% wcze!niej, poprzez 
stron& internetow', bo ch&tnych jest sporo, a"do !rodka wpusz-
czaj' tylko niewielkie, !ci!le kontrolowane grupki. Podobno to na 
wypadek konieczno!ci nag$ej ewakuacji. Przewodnicy ostrzegaj', 
#e podczas gwa$townych opadów, ale tak#e podczas wiosennych 
roztopów, woda w"kana$ach potrafi przybra% tak b$yskawicznie, 
#e nie zawsze zd'#y si& uciec. A"droga ucieczki jest tylko jedna; 
nie da si& wydosta% z"podziemia przez studzienki kanalizacyjne, 
bo ich dekle wa#' po 30 kilogramów i"s' nie do podwa#enia od 
do$u. Ale bez obaw, jeszcze #aden turysta tam nie zgin'$, zasady 
bezpiecze)stwa s' skrupulatnie przestrzegane, a"kana$y dost&pne 
tylko pó(n' wiosn', latem i"wczesn' jesieni', kiedy warunki po-
godowe sprzyjaj'. 

Nie spodziewa$am si&, #e przechadzka po miejskich !ciekach 
mo#e by% tak interesuj'ca, ale zapewniam was: to jedna z"naj-
niezwyklejszych rzeczy, jakich do!wiadczycie w"Wiedniu. Sys-
tem kanalizacyjny miasta jest naprawd& imponuj'cy: dwa i"pó$ 
tysi'ca kilometrów kana$ów; u$o#one w" linii prostej zaj&$yby 
mniej wi&cej tyle, ile wynosi odleg$o!% z"Warszawy do Aten. Co-
dziennie transportuj' pó$ miliarda litra !cieków, co oznacza, #e 
przez nieco ponad sto lat wype$ni$yby po brzegi Ba$tyk. Do tego 
nale#y doliczy% kana$y domowe o"d$ugo!ci ponad 5 tysi&cy kilo-
metrów (czyli dalej ni# z"Moskwy do Lizbony), a"których prawie 
200 kilometrów ma !rednic& równ' wzrostowi doros$ego m&#-
czyzny. 

Pocz'tki kanalizacji to w$a!ciwie pocz'tki miasta. W"Vindobo-
nie Rzymianie wybudowali ca$kiem wyrafinowany system od-
prowadzania nieczysto!ci (jak to Rzymianie). W" !redniowieczu 
to si& troch& posypa$o i"– podobnie jak w" innych europejskich 

W Burgkino ci&gle wy'wietlaj& klasyk Trzeci cz!owiek, którego najwa(niejsza 
scena dzieje si) w wiede*skich kana+ach.
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St&d wyrusza wycieczka do kana+ów wiede*skich zainspirowana filmem  
Trzeci cz!owiek, tak zwana Dritte Mann Tour.
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miastach" – zawarto!% nocników l'dowa$a g$ównie na ulicach, 
a" !cieki sp$ywa$y po prostu do dop$ywów Dunaju, wywo$uj'c 
liczne epidemie (b&dzie o"tym w"rozdziale „Wiede) w"czasach za-
razy”). 

Jednak wiede)czycy do!% szybko si& zorientowali, #e tak dalej 
by% nie mo#e. Ju# w"1706 roku wszyscy w$a!ciciele domów, które 
posiada$y szamba, mieli obowi'zek pod$'czy% zbiorniki do ka-
na$ów miejskich (i" jeszcze musieli za to zap$aci%). W"1830 roku 
funkcjonowa$o ju# w"mie!cie prawie 20 kana$ów g$ównych i"90 ki-  
lometrów kana$ów ulicznych, a" spo!ród istniej'cych wówczas  
8037 domów 6830 zosta$o ju# pod$'czonych do sieci kanalizacyj-
nej. Ale tak by$o g$ównie w" centrum, na przedmie!ciach nadal 
wylewano zawarto!% nocników na g$owy przechodniów. 

I"wtedy w"1830 roku nadesz$a wielka powód(, a"wraz z"ni' 
zanieczyszczenie !ciekami uj&% wody pitnej i" epidemia chole-
ry, która zabi$a ponad dwa tysi'ce osób. Zaraz potem w$adze 
miasta zarz'dzi$y budow& kompleksowego systemu !cieków 
i"kana$ów burzowych, i"szybko si& okaza$o, #e Wiede) ma naj-
nowocze!niejszy system kanalizacyjny spo!ród wszystkich euro-
pejskich miast. 

Przed pierwsz' wojn' !wiatow' populacja Wiednia rozrasta-
$a si& tak szybko, #e kana$y ci'gle trzeba by$o rozbudowywa%. 
W"1862 roku liczy$y zaledwie 32,3 kilometra, w"1880 roku ju# 
103,9 kilometra, a"w"1890 roku"– 177,5 kilometra d$ugo!ci. Spo-
wolnienie przynios$a trudna sytuacja ekonomiczna lat 20. i"30. 
ubieg$ego wieku, a"potem druga wojna !wiatowa, podczas któ-
rej wiele kana$ów zosta$o uszkodzonych podczas bombardowa). 
Sko)czono je naprawia% dopiero 15 lat po wojnie. 

Wydawa% by si& mog$o, #e nie ma nic atrakcyjnego w"opiera-
niu si& o"wilgotn' barierk& kilka metrów pod ziemi' i"obserwo-
waniu, jak pod spodem przep$ywaj' ekskrementy i"papier toa-
letowy. Ale po pierwsze, wcale tam a# tak bardzo nie !mierdzi, 

St&d wyrusza wycieczka do kana+ów wiede*skich zainspirowana filmem  
Trzeci cz!owiek, tak zwana Dritte Mann Tour.
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jak mo#na by si& spodziewa%, zapach jest raczej piwniczny ni# 
(powiedzmy) toaletowy. A" po drugie, to niesamowite uczucie 
znajdowa% si& we wn&trzno!ciach miasta i"obserwowa% dzia$anie 
systemu pozornie dla nas oczywistego. Myjemy r&ce, naczynia, 
pierzemy, spuszczamy wod& i"traktujemy to jako najnormalniej-
sz' rzecz na !wiecie. Dopiero we wn&trzu wiede)skich kana$ów 
zda$am sobie spraw& z"tego, co by by$o, gdyby to wszystko prze-
sta$o dzia$a%. 

Skoro ju# mowa o"kana$ach i"kanalizacji, jeszcze jednej atrakcji 
nie mo#ecie w"Wiedniu omin'%! Zw$aszcza #e wst&p kosztuje tyl-
ko 50 centów! Na Graben, tej samej ulicy, która niegdy! stanowi-
$a po$udniow' fos& obozu rzymskiego Vindobona, znajduj' si& 
najstarsze w"Europie dzia$aj'ce toalety miejskie. Za wst&p p$aci 
si& tyle, ile w"ka#dej innej toalecie, ale w"!rodku czekaj' na klien-
tów kabiny skonstruowane w"1905 roku w"czystym wiede)skim 
stylu secesyjnym (podobno, cho% nie jest to pewne, wed$ug pro-
jektu samego Adolfa Loosa). Ciemne drewno, mosi&#ne okucia 
i"szybki z"r#ni&tego kryszta$u. 

Toalety w"pocz'tkach swojego istnienia stosowa$y opatento-
wany przez in#yniera Wilhelma Beetza system „dezynfekcji ole-
jowej”: warstwa oleju mia$a pokrywa% uryn& i"nie dopuszcza% do 
kontaktu odchodów z"powietrzem. Ale dzisiaj pod oryginalnym 
wystrojem kryje si& nowoczesny system spuszczania wody, mo-
#ecie wi&c korzysta% bez obaw. 

Pami&tajcie, #eby nie pcha% si& od razu, kiedy toaleta si& zwol-
ni. Babcia klozetowa, równie elegancka jak jej otoczenie, naj-
pierw sprawdzi (po ka#dym u#ytkowniku!), czy w" kabinie jest 
czysto, i"dopiero potem wpu!ci was i"zamknie drzwi od zewn'trz. 
Ale od !rodka otworzycie si& pó(niej ju# sami. 

Beetz zawar$ z" ówczesnymi w$adzami Wiednia umow& na 
wybudowanie toalet na w$asny koszt, za co mia$ prawo czerpa% 

Na Graben mo(na za jedyne 50 centów skorzysta. z najstarszej dzia+aj&cej 
toalety z oryginalnym wystrojem art nouveau.
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Na Graben mo(na za jedyne 50 centów skorzysta. z najstarszej dzia+aj&cej 
toalety z oryginalnym wystrojem art nouveau.
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z"nich zyski przez 25 lat; potem urz'dzenia przesz$y na w$as-
no!% miasta. Oprócz eleganckich ubikacji na Graben Beetz 
postawi$ te# na wielu ulicach nieco mniej eleganckie, ale rów-
nie praktyczne szalety miejskie z"prefabrykowanych #elaznych 
!cianek osadzonych na kamiennym fundamencie. Do dzi! mo#-
na korzysta% z"tego modelu na przyk$ad w"parku Schönbrunn. 
Beetz zaprojektowa$ tak#e o!miok'tne uryna$y, ale z"przyczyn 
oczywistych nie podziel& si& z"wami wra#eniami z" ich u#ytko-
wania. Gdyby kto! chcia$ jednak sprawdzi%, jest ich w"mie!cie 
ca$kiem sporo. 

Musz& wam opowiedzie% o"jeszcze jednej podziemnej budowli 
Wiednia. Ale #eby j' zobaczy%, trzeba popatrzy% na ni' z"góry…

Wiede! podziemny w"praktyce

Muzeum Rzymskie (Römermuseum) mie'ci si) przy Hoher 
Markt 3, mniej wi)cej po drugiej stronie Ankeruhr. Ma typowe 
godziny otwarcia (od rana do pó1nego popo+udnia) i2 jak wiele 
muzeów na 'wiecie (cho. niewiele w2Wiedniu) jest zamkni)-
te w2poniedzia+ki. W2ci&gu roku jest te( kilka innych dni, kiedy 
muzeum jest nieczynne, warto wi)c, zanim si) tam wybierze-
cie, zerkn&. na stron) internetow& roemermuseum.at, (eby'cie 
akurat nie trafili na taki dzie*. Jak w2wi)kszo'ci wiede*skich 
muzeów dzieci i2m+odzie( (do 19. roku (ycia) wchodz& za darmo, 
doro'li p+ac& 7 euro. Nie trzeba robi. wcze'niejszych rezerwacji, 
to raczej nie jest muzeum, do którego wal& t+umy. 

Poniewa( ja najbardziej lubi) je1dzi. po Wiedniu metrem 
(trudno si) zgubi. i2nie ma korków), proponuj) podjecha. U4 
do Schwedenplatz i2przej'. kawa+ek piechot&, to zaledwie 10–15 
minut spacerem. Gdyby wam si) jednak nie chcia+o, to blisko 
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Hoher Markt podje(d(a autobus 3A, który kluczy uliczkami 'cis-
+ego centrum. 

Do Carnuntum jest kawa+ek drogi, to ponad pó+ godziny 
jazdy samochodem z2 Wiednia (w2 praktyce mo(e by. i2 go-
dzina, bo na tej trasie cz)sto s& korki), z2czego spory kawa+ek 
autostrad& A4, t& sam&, któr& jedzie si) na lotnisko, do Buda-
pesztu i2Bratys+awy. Uwaga: trzeba mie. winiet), ale je'li przy-
jedziecie do Austrii samochodem, i2 tak b)dziecie j& mie., bo 
jest wymagana ju( na granicy. Za to parking w2muzeum jest 
darmowy. Do Carnuntum je(d(& te( poci&gi z2Wien Mitte (sta-
cja Petronell Carnuntum), tylko potem trzeba przej'. jeszcze 
z2kilometr. Uwaga: je'li chcecie zwiedzi. muzeum, lepiej wy-
si&'. na stacji Bad Deutsch-Altenburg. Mo(na te( dojecha. 
tam autobusem, ale to bardziej skomplikowane, bo trzeba si) 
przesi&'. na lotnisku. Poci&giem dotrze si) szybciej, a2 cena 
jest podobna. 

Burgkino przy Ringu organizuje seanse Trzeciego cz!owie-
ka w2wersji oryginalnej (chwa+a im za to, nie ma nic gorsze-
go ni( niemiecki dubbing) w2 'rody i2 soboty. Na stronie kina 
burgkino.at mo(na znale1. dok+adne informacje o2godzinach 
projekcji i2zarezerwowa. bilety, ale zazwyczaj nie ma takiej po-
trzeby, bo to klasyk, nie nowo'., i2sala nigdy nie jest pe+na. Wy-
bierzcie si) koniecznie. To moje ulubione kino w2Wiedniu!

Na wypraw) do kana+ów 'ladami Trzeciego cz!owieka mu-
sicie przygotowa. si) troch) staranniej ni( na seans filmowy. 
Bilety dobrze jest zarezerwowa. na d+ugo przed planowanym 
terminem, poniewa( szybko znikaj&. Na stronie drittemann-
tour.at (jest po niemiecku, angielsku i2 japo*sku) mo(ecie 
wybra. odpowiadaj&cy wam termin. Przeczytajcie te( uwa(-
nie o2samej wycieczce. W2odpowiedniej zak+adce znajdziecie 

Wieden_wersja4_z karo.indd   179 20.08.2020   15:35



!0!!0#

informacj), (e aby zwiedzi. wiede*skie kana+y, trzeba mie. 
co najmniej 122 lat, by. w2dobrej kondycji oraz zdrowiu, bo +a-
two tam z+apa. infekcj). A2do tego nale(y za+o(y. na siebie 
co', co „mo(e si) pobrudzi.”, oraz wodoodporne buty na an-
typo'lizgowych podeszwach. Poinstruowane w2 ten sposób, 
ja2 i2moja przyjació+ka wybra+y'my si) tam kiedy' w2sztormia-
kach i2 kaloszach po kolana. No wi)c… a( tak ubiera. si) nie 
musicie (pomijam fakt, (e wygl&da+y'my idiotycznie w2tramwa-
ju). Wystarcz& w2zupe+no'ci buty na troch) grubszej podeszwie 
i2 zwyk+a kurtka, odradzamy eleganckie pantofle i2 kaszmiro-
wy p+aszcz. Wst)p kosztuje 10 euro dla doros+ych i2 52 euro 
dla dzieci (powy(ej 12. roku (ycia), i2 obejmuje oprowadzanie 
z2przewodnikiem (po niemiecku lub angielsku, szczegó+y znaj-
dziecie na stronie internetowej). 

Uryna+ Beetza w parku ko+o Schönbrunn.
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