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Jurek Krzystek 
 

Dalmacja 

	
Dalmacja zajmuje w mojej świadomości specjalne miejsce: był to pierwszy obcy kraj 
(wówczas część Jugosławii), który zobaczyłem na własne oczy wychynąwszy nosa poza 
Polskę. Były to dla mnie ciągle tzw. lata formatywne; podróżowałem z moimi 
Rodzicami, pierwszy raz w roku 1967, drugi dwa lata potem, a trzeci i ostatni w 1972. 
Wrażenia były oszałamiające, z kilku przyczyn: Primo, był to mój pierwszy kontakt ze 
światem śródziemnomorskim, a świat ten miał się stać moim ulubionym zarówno w 
aspekcie historii jak i teraźniejszości. Pierwszy raz ujrzałem wtedy na żywo drzewa 
oliwne, figowce i winnice. Secundo związane z primo: klimat i morze, tak różne od tych 
znanych mi z Polski. Nie muszę pisać, gdzie od tamtych podróży lokują się moje 
preferencje. Tertio: pozostałości po cywilizacji rzymskiej. Wprawdzie nieliczne, ale i tak 
łaskoczące wyobraźnię, choćby Pałac Dioklecjana w Splicie. Quarto bardzo ważne: 
Jugosławia za czasów marszałka Tito, który wówczas nią niepodzielnie rządził, była 
krajem w porównaniu z resztą demoludów całkiem zamożnym. Można więc było 
bezpośrednio zestawić propagandę PRLu z okresu późnego Gomułki z rzeczywistością. 
 
Były jednak również negatywy: przede wszystkim tubylcy. Choć było sporo 
przyjemnych spotkań, przede wszystkim gospodarzy, u których nocowaliśmy na tzw. 
kwaterach, to jednak w ogólności – używając dzisiejszej polszczyzny – było to zagłębie 
buraczane. Były kłótnie, oszustwa i nawet kradzież. Wrażenie było takie, ze owe buraki 
zajęły piękny kraj i cywilizację poniekąd przypadkiem i niezasłużenie. Impresje te 
dopełniane były poziomem obsługi w restauracjach i gdzie indziej. Języków żadnych. 
Dogadać się można było właściwie tylko volapuckiem polsko-rosyjsko-słowackim. Tu i 
ówdzie przydawał się niemiecki, ale bynajmniej nie powszechnie.	
 
Tyle o minionej przeszłości. Marszałek (generalissimus, generalississimus, kto go wie) 
Tito spoczywa w grobie od 1980 r., a kraj, który trzymał za życia bardzo skutecznie pod 
butem, rozpadł się na drobne składowe, w tym Chorwację, która w wyniku brutalnej 
wojny lat 1991 – 1995 zdołała zachować swoją perłę, Dalmację. Fast forward 45 lat 
później. Jak Dalmacja wygląda w 2017 roku? 
 
Leciałem tam nieco najeżony, głównie z powodu cenników hoteli. Gdy sobie kojarzyłem 
te ceny ze standardem, który pamiętałem sprzed 45 lat, nie czułem się komfortowo. W 
dodatku, gdy jeden z hoteli odmówił potwierdzenia rezerwacji mimo że ją zrobiłem 
(podając numer karty kredytowej jako gwarancję) przez Expedię, dopóki nie prześlę im 
numeru karty jeszcze raz, otwartym emailem (!), miałem ochotę wraz z tą rezerwacją 
anulować całą podróż. W końcu jednak polecieliśmy i nie żałuję, bo wrażenia na miejscu 
okazały się dużo ponad oczekiwaniami. A więc po kolei: 
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-- Kraj okazał się w całości angielskojęzyczny (zdaję sobie sprawę, że opisuję jedynie 
nadmorską część Chorwacji, na zapleczu jest pewnie inaczej, ale po co tam jeździć). Po 
angielsku mówi zarówno kierowca autobusu miejskiego, jak i sprzedawczyni w kasie 
supermarketu, a nawet pokojówka w hotelu, i wcale niekoniecznie są to ludzie młodzi. 
Jedynym innym znanym mi krajem europejskim z podobnie powszechną znajomością 
languidżu jest Holandia. Jak Chorwaci zdołali tego dokonać przez jedno pokolenie, nie 
wiem. W każdym razie znakomicie pomaga to tam się poruszać i czuć swobodnie. 
 
-- Znikło buractwo. Ludzie są uprzejmi, uczynni i uczciwi, jak to się dziś mówi po 
polsku, do bólu. Ani jednej próby naciągnięcia na cokolwiek. Nie było żadnym 
problemem rozmienienie banknotu na niezbędny bilon na parkomaty, a jest to poważny 
kłopot właściwie w każdym innym kraju. Jedynym negatywnym przypadkiem był 
kierowca miejskiego autobusu w Dubrowniku, który zajechał na przystanek przepełniony 
i próbował rugać pasażerów (po angielsku!) za to, że nie chcą poczekać pół godziny na 
następny. Tu przydało się doświadczenie z realnego socjalizmu; zignorowaliśmy go i 
wepchaliśmy się na siłę. Wyszło więc na to, ze burakami byliśmy my. 
 
-- Klimat, roślinność, krajobrazy i morze takie same, jak pamiętam sprzed lat. Szczególny 
zachwyt budzi czystość i przejrzystość Adriatyku, zwłaszcza gdy się go porówna z 
innymi częściami Morza Śródziemnego. (Jedyny feler, niezawiniony przez nikogo, to 
zbyt zimna dla mnie woda; widać 22 lata mieszkania na Florydzie zrobiły swoje.) 
Zabudowa ciągle dość skromna i w zgodzie z przyrodą; nie widzi się takich okropieństw 
jak w Hiszpanii czy Turcji. Wszystkie plaże są publiczne, nawet te przed luksusowymi 
hotelami. Więcej, przy plażach zapewnione są (działające) prysznice, toalety i 
przebieralnie, a nawet urządzenia do opuszczania do wody osób niepełnosprawnych 
(spotykane w USA wyłącznie na prywatnych basenach w co droższych hotelach). I 
wszechobecna czystość, na nieporównywalnie wyższym poziomie niż np. w Hiszpanii 
czy Włoszech. Nie wiem, jak oni to robią, ale na marmurowych trotuarach Dubrownika 
czy Splitu nie zauważyłem ani jednego śladu gumy do żucia. Żadnego śmiecia, ani jednej 
wyrzuconej torebki plastikowej. Nie przesadzam: to jest Szwajcaria sprzed wielu lat, 
zanim się w tejże nie zmieniło na gorsze. 
 
-- Jedzenie. Kuchnia dalmatyńska nigdy nie zaliczała się do wyrafinowanych. Typowe 
dania to bałkańskie cevapcici i pleskavica z grillu. Ale nauczyli się w elegancki sposób 
podawać owoce morza; niektóre restauracje stoją na całkiem wysokim poziomie. Sałatka 
z ośmiornicy w Zatonie koło Dubrownika była najlepszą kiedykolwiek gdziekolwiek 
skonsumowaną. Wina oscylują od miernych do zupełnie przyzwoitych, choć żadne nie 
powaliło na kolana. Tu postęp jest raczej umiarkowany, a może warunki naturalne nie do 
końca sprzyjające (tu ciekawa obserwacja: żaden z regionów leżących bezpośrednio nad 
Morzem Śródziemnym nie wyróżnia się jakością win; nawet Prowansja czy 
Langwedocja). 
 
-- Skład etniczny turystów. W latach 1960-tych oprócz tubylców przeważali Niemcy z 
NRFu, którzy nadawali (często nader głośny) ton. Bywali też inni turyści zachodni, ale 
mniej liczni i bardziej cisi. Całość uzupełniali przybysze z demoludów, którym udało się 
dostać paszport, bądź w wypadku Polaków, tzw. wkładkę paszportową. Dzisiaj w dużych 
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miastach Dalmacji (Dubrownik, Split) dominują Hiszpanie i Włosi, korzystający z 
licznych a krótkich połączeń lotniczych, zaś w miejscach bardziej wypoczynkowych, jak 
Riwiera Makarska, tubylcy i Polacy. Bardzo niewielu Rosjan, nie wiem dlaczego, ale się 
tym nie martwię. 
 
-- Wracamy do cen. Wysokich. Na pewno da się w Dalmacji przeżyć dużo taniej niż nam, 
ale nie po to lecieliśmy przez 6 względnie 9 stref czasowych, żeby skąpić na hotelach czy 
restauracjach. W wypadku więc hoteli, 4-gwiazdkowe chodzą po US $250-350 za dobę. 
Lunch na dwoje w przyzwoitej restauracji z kieliszkiem (nie butelką) wina, US $80-100. 
Dość sporo jak na stosunki południowo-europejskie; są to ceny z Rzymu bądź Florencji, 
a nawet Paryża sprzed dwóch lat. Kraj jest dwuwalutowy: ceny są podawane w 
chorwackich kunach i euro. Gdy na koniec podróży poszliśmy w Madrycie na kolację w 
niezłej restauracji, zgodnie się roześmieliśmy studiując menu: ceny były o połowę niższe 
niż w Chorwacji. Ale, przynajmniej jeśli chodzi o hotele, za wysokie ceny dostaje się 
bardzo wysoki standard. W restauracjach jest już różnie. 
 
Podsumowując: Dalmacja jest najbardziej atrakcyjnym krajem/rejonem Morza 
Śródziemnego znanym mi osobiście, a znam większość jego północnej strony (w strony 
południowe nikt chyba teraz nie jeździ), może z wyjątkiem Prowansji, którą musiałbym 
po 40 latach niewidzenia odświeżyć. Hiszpanię czy Włochy Chorwacja bije na łeb na 
szyję pod względem czystości i schludności, w tym szczególnie jakości wody morskiej. 
Tylko na (niektórych) wyspach greckich woda była (w r. 2011) podobnej jakości, choć 
plaże już nie. Infrastruktura turystyczna nie gorsza, a może lepsza niż w wymienionych 
krajach, a przy tym na ogół bardziej estetyczna i porządniej wykonana. Dwa z trzech 
hoteli, w których nocowaliśmy, były to przerobione stare domy. Ale jak przerobione! 
Wiele lat temu ojczyzną wyposażenia łazienek były Włochy. Niech się dzisiaj schowają 
w porównaniu z Chorwacją. Tubylcy bardziej przyjaźni i pomocni niż w którymkolwiek 
znanym mi kraju całego basenu Morza Śródziemnego. Jedzenie na ogół bardzo dobre, 
choć nie zawsze wyrafinowane. Wina znośne. Czego chcieć więcej? Czasu! 
 
Zdjęcia: https://photos.app.goo.gl/ACuKIqosQ8kuUCli1 
 
(wrzesień 2017) 
 
 
 
 
 


