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Liliana Sonik: Między Paryżem a Krakowem  

UMYĆ Kraków  

Wiosna. Miasto nam pięknieje samo od siebie: oczy biegną w stronę zieleniejących drzew omijając co 

brzydkie i zaniedbane. W którejś z gazet przeczytałam o młodym Amerykaninie, który został 

krakowianinem. Oczywiście z miłości. Zakochał się w krakowiance. Historia wiosenna i optymistyczna. Z 

przyjemnością odnotowuję zachwyty Amerykanina nad moim miastem. W zasadzie wszystko mu się u 
nas podoba. Jest tylko jedno "ale" - drażni go wszechobecny brud.  

Barbara przyjechała z Kanady. Wybrała Kraków, bo chciała mieszkać w pięknym miejscu. Kupiła 

mieszkanie przy ulicy Grodzkiej i ze zdumieniem stwierdziła, że w Krakowie nikt nie myje chodników. 

Próbuje to robić sama. Trzeba jednak znaleźć hydrant i wytrzymać uwagi sąsiadów obserwujących z 
dezaprobatą wysiłki eleganckiej kobiety walczącej z wiatrakami.  

Dawno temu pani Pelagia Potocka zmiatała, myła i odśnieżała chodnik przed swym pałacykiem zajętym 
przez TPPR. Była już sędziwa i krucha, ale "u niej" było zawsze czysto.  

Jeszcze za PRL zlikwidowano dozorcówki i dozorców. Teraz mamy zapaskudzone bramy, na chodnikach 

plamy gumy do żucia, buty kleją się do rozlanych dawno temu soków, a wszystko pokryte prochem i 
kurzem zamieniającym się w szarą maź, gdy pojawia się litościwy deszcz.  

Czy rzeczywiście nie można, choć trzy razy w roku umyć krakowskich chodników? Słyszę, że nie starcza 

pieniędzy na porządne porządki. Miasta mieniącego się kulturalną stolicą Polski nie stać na rzeczy 

elementarne. Przecież wystarczyłoby kupić specjalne maszyny zwane "karcherami" i zatrudnić kilku ludzi. 

Przeznaczamy miliony z publicznego grosza na ileś tam znakomitych oraz ileś lichych festiwali. W 

nadziei, że nam wypromują miasto. I niektóre z tych inicjatyw rzeczywiście podnoszą rangę Krakowa. Ale 

są też takie, które pełnią głównie rolę kosztownych igrzysk dla ludu, który o chleb stara się sam. Jednak 

turyści przyjeżdżający do nas z okazji wydarzeń kulturalnych, są ludźmi, dla których estetyka jest czymś 

ważnym. I zanim zobaczą czy usłyszą cokolwiek innego, widzą lepiący się, stary brud odstręczający 
cywilizowanego człowieka.  

Mówiło się kiedyś: ubogo, ale chędogo. Wbrew pozorom w Europie ta zasada w dalszym ciągu 

obowiązuje. Metropolitalne ambicje i sny o potędze muszą iść w parze z rozwojem najbardziej 

podstawowej infrastruktury. W przeciwnym razie mamy do czynienia z puszeniem się i nadymaniem, z 
zasłoną dymną, kryjącą niedomogi myślenia i działania.  

Wielu ludzi byłoby gotowych zaangażować się osobiście, jak robi to Barbara. Dobra wola i chęć szczera 

pasjonatów nie wystarczą, bo miasto jest strukturą zbyt skomplikowaną. Na niektórych ulicach brak 
kratek ściekowych, o dostępie do wody nie wspominając.  

Ludwik XIII urodził się 27 września 1601 roku. 11 listopada przetarto mu twarz oliwką, 3 października 

1606 roku po raz pierwszy umyto mu nogi. Pierwszą pełną kąpiel następcy tronu Francji odnotowano 
równie starannie: odbyła się 2 sierpnia 1608 roku. Jak łatwo obliczyć dziecko miało siedem lat.  

Obyczaje ewoluują, również w Krakowie. Ale dopóki mieszkańcy nie dostrzegą w brudzie problemu 
(także dla ich płuc) dopóty będziemy słyszeli, że nic się nie da zrobić.  
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