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Największy jest obóz Dadaab, w północnowschodniej 
Kenii, pomieszczający prawie pół miliona uchodźców. 
Na jego przykładzie, i na wielu innych, można zilustrować 
tezę, że humanitaryzm wypiera elastyczność myślenia, 
jako że organizacja i układ przestrzenny obozu o wielkości 
sporego miasta, odciśnięte są relacją: „pomagający–ofiara”. 
W model takiego obozu wpisana jest pasywność, czy wręcz 
bezradność jego mieszkańców. 
Artykuł Zygmunta Barczyka STRONA 6

W filmach występują duchowni różnego stopnia 
w hierarchii, ofiary, psychologowie, prawnicy. 
W pierwszym episkopat usprawiedliwia się grzechem 
pierworodnym, w drugim – jakże konsekwentnie – winien 
jest tylko szatan od  rajskiego węża poczynając, kuszący 
kapłanów wiedzą o płci, a jedyna na to rada to nie obawa 
kary doczesnej, lecz modlitwa i pokuta w oczekiwaniu na 
sąd ostateczny. A na razie zamiata się wszystko pod dywan. 
Recenzja Aleksandra Kwiatkowskiego STRONA 5

Bicie na alarmMiasta uwięzione
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Chcesz się ogłosić? 
Zadzwoń
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Kto z nas Polaków, zwłaszcza starszych 
generacji, nie zetknął się – w kraju czy 
poza nim, w domu czy w trakcie szkol-
nej edukacji – z utworami Sienkiewi-
cza i Reymonta? Z nich dwóch chyba 
jednak Henryk Sienkiewicz należy 
bezsprzecznie do nadal poczytnych 
pisarzy, ceniony nie tylko w Polsce, ale i 
poza jej granicami. I to tak obecnie, jak 
i dawniej – o czym świadczy najlepiej 
przyznana mu w 1905 roku zaszczytna 
literacka nagroda Nobla.

Po nim otrzymali ją także Władysław Stanisław 
Reymont (1924), Isaac Bashevis Singer (1978), Cze-
sław Miłosz (1980), Wisława Szymborska (1996) i 
Olga Tokarczuk (nagroda ta, za rok 2018, wręczona 
została, z powodu specyficznej sytuacji w Akademii 
Szwedzkiej, dopiero w grudniu 2019 roku). Wziąwszy 
pod uwagę fakt, że do dnia dzisiejszego 116 pisarzy z 
całego świata nagrodzonych zostało literacką nagrodą 
Nobla, Polska, mogąca się poszczycić sześcioma no-
blistami, znajduje się (jeśli patrzeć na to z perspekty-
wy narodowościowo-językowej) w czołówce, zajmu-
jąc zaszczytne 7 miejsce. 

Czym zatem polska literatura aż tak zafascynowała 
(i fascynuje najwidoczniej nadal) odbiorców innych 
krajów, że kilkakrotnie została wyróżniona wśród set-
ki innych kandydatów na nagrodę Nobla? W nadziei, 
że i młodsze pokolenie Czytelników sięga niekiedy po 
utwory zarówno Sienkiewicza i Reymonta, reprezen-
tujących w końcu odległą epokę pisarską, jak też po 
utwory współczesnych polskich noblistów i noblistek, 
przypomnijmy pokrótce ich sylwetki.

Nie ulega wątpliwości, że międzynarodową sławę 
Henryk Sienkiewicz zyskał poprzez nagrodę Nobla, 
którą przydzielono mu głównie za powieść Quo va-
dis z 1895 roku. Powieść ta jednak jeszcze wcześniej 
przetłumaczona została na wiele języków, co zyskało 
jej popularność w wielu krajach. W języku szwedz-
kim ukazała się już w 1898 r., a następnie w kilku ko-
lejnych edycjach (ostatnia w 1986 r.). W Polsce Quo 
vadis nadal wychodzi w nowych wydaniach – dobitny 
fakt na to, że poczytność tego (i innych utworów pi-
sarza) rozciąga się na ponad sto lat. Jakie są zatem 
podłoża tej czytelniczej fascynacji?

Henryk Sienkiewicz urodził się w 1846 r., a więc w 
czasie rozbiorów, w rodzinie, w której sumiennie pod-
trzymywano patriotyczne tradycje świadczące o wiel-
kich czynach w historii Polski. Młody Sienkiewicz, 
równolegle ze studiami humanistycznymi, pisywał 
do czasopism, poruszając, oprócz codziennych wy-
darzeń, także inne kwestie: niesprawiedliwość spo-
łeczną, uprzedzenia rasowe, trudną sytuację bied-
nej ludności wiejskiej, itp. W 1872 roku wydał swą 

Dlaczego 
właśnie 
oni?

Polscy laureaci 
literackiej 
nagrody Nobla.
Część 1: 
Sienkiewicz, 
Reymont, 
Singer

Z tego samego środowiska wywodzila się lwia 
część zgrai komunistycznych sędziów i prokuratorów, 
którzy wydali większość 5600 wyroków śmierci na 
Polaków będących w opozycji do komunistycznego 
reżimu.

Kij został włożony w mrowisko, no i się zakotło-
wało. Na autora posypała się krytyka, w komenta-
rzach do felietonu i prywatnie. Że to jak? Nasi rodzice 
byli znaczy kryminalnymi oprawcami? Przecież oni 
tylko administrowali? Że artykuł jest wzburzająco 
antysmicki? Że Żydów we władzach i aparacie uci-
sku właściwie nie było tak dużo... Zrobiło mi się żal 
odważnego autora, który odsłonił niechlubne karty hi-
storii, do tego na forum, gdzie zazwyczaj ludzie piszą 
o własnym środowisku,  że my jesteśmy naj, naj.                                                                                                                                           

Mając własne przykre doświadczenia z PRL-u 
lat 60-dziesiątych postanowiłem dać autorowi moje 
moralne wsparcie i opublikowałem mój własny ko-
mentarz. Zachęcony pozytywną reakcją znajomych i 
ich sugestiami udostępniam go szerszej publiczności 
wśród szwedzkiej Polonii.

Dziękuję Alex Wieseltier, że wyciągnąłeś sta-
re brudy spod dywanu. Społeczność żydow-
ska ucierpiała najwięcej w czasie II wojny 

W popularnym w Skandynawii 
intelektualnym blogu „REUNION 
69” prowadzonym przez niestrudzo-
nego organizatora i popularyzatora 
kultury Michala (Misia) Edelmana, 
ukazał się  16 marca 2020 roku cie-
kawy felieton pióra naszego rodaka, 
zamieszkałego w Danii, Alexa Wie-
seltiera „WYSSANE Z MLEKIEM 
MATKI 3”. Wieseltier poruszył i 
wyszczególnił po nazwiskach, duży 
udział osób pochodzenia żydowskie-
go, którzy siedzieli w wierchuszce 
władz i Ubecji i kierowali aparatem 
ucisku. Ci co bez pardonu unieszko-
dliwiali lub likwidowali faktycznych, 
domniemanych i potencjalnych 
wrogów „ludu pracującego”. 

Nic nie jest 
tylko białe 
albo tylko 
czarne

światowej, ale monopolu ma cierpienie nie ma. Ja nie 
jestem hm... obrzezany, a w naszej rodzinie obydwu 
moich dziadków zginęło w czasie tej wojny.  Ojciec 
mamy w Kazecie Dachau, a ojciec ojca dr Aleksander 
Nieczajew został przez Niemców wyrzucony na 
śnieg, bo zarekwirowali jego dom na kwaterę.  Dostał 
zapalenia płuc i zmarł. Antybiotyków jeszcze nie by-
ło.  Brat matki był w Oświęcimiu i jako zdolny do pra-
cy został transferowany do kamieniołomów w Austrii, 
chyba w Ebensee. Przeżył. Żadnych odszkodowań od 
Niemiec nie było, bo nie stoi za nami żadna potężna 
organizacja.

Społeczność żydowską w Polsce po II wojnie świa-
towej można podzielić na trzy kategorie. Patrzę z ho-
ryzontu szczecińskiego:  

1. Elita kulturalna i intelektualna, ludzie po stu-
diach wyższych, dziennikarze, prawnicy, lekarze, 
inżynierowie itp. Podziwialiśmy ich i czasem za-
zdrościliśmy, a ich dzieci były moimi kolegami i 
kumplami. Cała Polska uwielbiała Juliana Tuwima, 
Artura Rubinsteina,  Romana Polańskiego,  Daniela 
Passenta, Leopolda Tyrmanda, Jerzego Waldorffa i 
wielu innych. Stanowią oni nierozłączny element pol-
skiej kultury.

2. To rzemieślnicy, jak nasz fryzjer pan Boren-
sztajn, handlarz odzieżą pan Halpern, krawcy jak 
ojciec profesora Jerzego Einhorna i wielu innych.  
Ludzie po przejściach i zawsze było z nimi ciekawie 
porozmawiać.

3. Ubowcy i politrucy w Milicji Obywatelskiej i 
Armii Ludowej na usługach PZPR, a czasem i NKWD. 
Byli to najczęściej Żydzi ze Wschodu, często z małym 
wykształceniem. Na samej górze Jakub Berman kie-
rował bezpieką, a Hilary Minc gospodarką. Termin 
żydokomuna nie musi być pisany w cudzysłowie. Za 
czasów Stalina i Bieruta tak było. Oni też są powodem 
urazu części społeczeństwa do Żydów,  co także nie-
stety godzi w Bogu ducha winnych obywateli z grup 1 
i 2. Po prostu, ci ubecy bardzo popsuli Żydom opinie. 

Alex opisał tych naczelników UB z Warszawy, naj-
bardziej znanych np. Rózański, Fejgin, Światło i wie-
lu innych, i zaznaczył, że za nimi były setki podwy-
konawcow polityki brutalnego zastraszania i terroru. 
Byli oni rozsiani po województwach i także bardzo 
zjadliwi. I mnie Żyd ubek odbierał polskie obywatel-
stwo w 1966 roku.  Dostałem wezwanie do KW MO. 
Pokój taki a taki stawić się z dowodem osobistym. 
Za biurkiem siedział hardy i bezczelny, łysawy jego-
mość. Pan pozwoli dowód osobisty. Wziął, schował 
do szuflady i mówi: — Pan nie jest obywatelem pol-
skim. To wszystko może pan iść.  — Ale ja proszę o 
pokwitowanie. — Jakie tam pokwitowanie, niech pan 
idzie albo zawołam paru mundurowych... Wyszedłem 
do sekretariatu i mówię: ten oficer był dla mnie bar-
dzo uprzejmy. Chcę mu przesłać podziękowanie tylko 
nie wiem jak się nazywa. — Major Osenkowski – mó-
wi sekretarka. Szlacheckie nazwisko sobie wybrał ten 
stary kapuś. Pochodzenie ustaliłem przez kontakty w 
służbie zdrowia. 

Zaraz potem ci z UB wysłali pismo do akademii 
medycznej podpisane „pułkownik Głowacki komen-
dant UB województwa szczecińskiego” z propozycją 
zawieszenia mnie w prawach studenta, co też oczywi-
ście się stało. Takich renegatów było w całej Polsce 
bardzo wielu i szkód narobili co niemiara, a ucierpiała 
na tym cała społeczność Polska, z Żydami włącznie.  

Nie można stemplować jako antysemitę każdego, 
kto przypomina o smutnych faktach zaangażowania 
niemałej części społeczności żydowskiej po wojnie 
w budowę i realizację komunistycznego ustroju uci-
sku. Była tam i wiara w ideologię, ale także duży ele-
ment oportunizmu i konformizmu. Aparatczycy mieli 
przecież własne sklepy, przydzielali sobie nawzajem 
mieszkania, talony na samochody i atrakcyjne posady 
dla krewnych i znajomych, a niewygodnych konku-
rentów mogli usuwać. Tak stworzyła się i żyła „czer-
wona burżuazja”. 

Nic nie jest w życiu i historii tylko białe albo tyl-
ko czarne. Aby iść w spokoju ducha naprzód także 
Żydzi mogą powiedzieć: wybaczamy i prosimy o 
wybaczenie.

Med. dr Igor Niechajev, Lidingö
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pierwszą powieść (Na marne), po której pojawiły się 
inne utwory. Wszystkie spotkały się z uznaniem kry-
tyków i w krótkim czasie Sienkiewicz utrwalił swoją 
pisarską pozycję na polskim forum literackim.

Po kilku latach zbierania materiałów do planowa-
nych powieści historycznych ukazała się pierwsza z 
trzech głównych części, wchodzących z czasem w 
skład tzw. Trylogii: Ogniem i mieczem (1884). Po niej 
wyszły kolejne: Potop (1886) i Pan Wołodyjowski 
(1888). Wszystkie opisują wojny i potyczki z Koza-
kami, Szwedami i Turkami w latach 1648-72. Nie 
są to rzecz jasna powieści historyczne sensu stric-
to, ale dzieła w dużej części fikcyjne, stworzone dla 
celów patriotycznych i „dla pokrzepienia serc”, jak 
Sienkiewicz napisał w ostatnim zdaniu Trylogii, aby 
przypomnieć Polakom o czasach dawnej świetności. 
Powieści te, ze względu na owo przesłanie patrio-
tyczne, miały ogromną wagę w ówczesnej okupo-
wanej Polsce. Zwarta akcja, umiejętne obrazowanie 
historii, nieoczekiwane punkty zwrotne w przebiegu 
zdarzeń sprawiają, że Trylogia Sienkiewicza – z mi-
strzowsko żywym i momentami zabawnym językiem 
– nadal zaliczana jest do arcydzieł polskiej literatu-
ry. Z licznych anegdot z życia autora warto tu przy-
toczyć jedną, dotyczącą przebiegu pisania Trylogii. 
Otóż pisarz pisał ją w odcinkach do warszawskiej 
gazety „Słowo”. Niejednokrotnie redaktor otrzymy-
wał depesze od przebywającego akurat poza krajem 
Sienkiewicza, jak np. w trakcie powstawania Potopu: 
„Telegrafujcie, gdzie jest Kmicic. Zapomniałem i 
nie mogę dalej pisać”, na co redaktor odpowiedział: 
„Kmicic w Częstochowie wysadza armatę.” 

Dzieła historyczne Sienkiewicza obejmują oczywi-
ście i przede wszystkim powieść Quo vadis (1895–
96), której akcja rozgrywa się w Rzymie, za czasów 
cesarza Nerona i przedstawia prześladowania chrze-
ścijan. Mimo nieco naiwnej historii miłosnej między 
pogańskim Rzymianinem Winicjuszem, a cnotliwą 
chrześcijańską dziewicą Ligią, a także wielu histo-
rycznych niespójności, Quo vadis jest fascynującą 
powieścią, z intrygującą fabułą i obrazami życia z 
czasów dawnego Rzymu. I na tym polega prawdopo-
dobnie jej popularność, gdziekolwiek w świecie by 
jej nie publikowano. Nic też dziwnego, że zafascyno-
wała również czytelników szwedzkich. W motywacji 
przyznania nagrody czytamy, że pisarz otrzymał ją za 
„wybitne osiągnięcia w dziedzinie epiki i rzadko spo-
tykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu”. 
Jako ciekawostkę można dodać, że Sienkiewicz poje-
chał do Sztokholmu po odbiór nagrody bez rodziny, 
uznając, że zakup uroczystych kreacji dla żony i córki 
byłby zbyt kosztowny! Pisarz opisany został przez 
dziennik „Svenska Dagbladet” jako człowiek „wielce 
dystyngowany”, acz „ubrany w długi, czarny tużurek, 
robi wrażenie urzędnika, chłodnego, nieco sztywne-
go”. To pochlebny w sumie wizerunek pisarza, który 
ponoć całe życie cierpiał na kompleks niskiego wzro-
stu i dziecinnego wyglądu. Sam Sienkiewicz, odbiera-
jąc nagrodę Nobla, powiedział: „Zaszczyt ten, cenny 
dla wszystkich, o ileż jeszcze cenniejszym być musi 
dla syna Polski!... Głoszono ją umarłą, a oto jeden 
z tysiącznych dowodów, że ona żyje!... Głoszono ją 
niezdolną do myślenia i pracy, a oto dowód, że dzia-
ła!... Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie 
zwyciężać!”

Trudno w niniejszym pobieżnym tekście oddać 
sprawiedliwość utworom Sienkiewicza. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że szacunek, jakim cieszył się 
wśród swych potomnych, znajduje kontynuację w no-
wych, nie tylko polskich, kręgach czytelniczych – bez 
wątpienia dzięki unikalnej sile pióra pisarza.

Drugi polski laureat nagrody Nobla, Władysław 
Stanisław Reymont, znany jest literackiemu 

światu przede wszystkim jako autor epopei chłopskiej 
Chłopi. Urodzony w 1867 roku, Reymont dorastał w 
małej polskiej wsi. Z czasem przeniósł się do Łodzi, 
do Warszawy, a wreszcie do Krosnowic, gdzie praco-
wał jako urzędnik kolejowy. Tam też rozpoczął karie-
rę pisarską, a wszystkie doświadczenia, które zebrał z 
życia miejskiego i wiejskiego, stały się cennym tłem 
dla jego bogatej twórczości literackiej.

Już pierwsza literacka próba Reymonta wzbudzi-
ła zainteresowanie krytyków. Sukces zachęcił go 
do opublikowania kilku opowiadań, a jednocześnie 
pracował on nad większym dziełem – była to Ziemia 
obiecana, która ukazała się w 1899 roku. W powieści 
tej Reymont opisuje, na tle sprzeczności narodowych 
i społecznych, bezwzględną walkę egzystencjalną w 
dynamicznie rozwijającej się przemysłowej Łodzi. Ta 
bardzo „antykapitalistyczna” w swoim przesłaniu po-
wieść potwierdziła pozycję Reymonta jako uznanego 
pisarza.

Jednak to głównie dzięki epopei Chłopi (1904-
1909) pisarstwo Reymonta zyskało międzynarodo-
wy przełom. Powieść ta, złożona z czterech tomów 
(pt. Jesień, Zima, Wiosna i Lato), została wkrótce 

przetłumaczona na kilka języków. Ale to głównie nie-
miecki przekład z 1912 r. przyczynił się do jej popu-
larności poza Polską. 

Celem Reymonta było napisanie epopei chłopskiej 
o uniwersalnym charakterze. Ludzie i przyroda są 
tam częścią odwiecznego cyklu, podporządkowanego 
czterem sezonom, a w centrum akcji znajduje się wieś 
Lipce i jej mieszkańcy. Jedną z głównych postaci jest 
wdowiec Boryna, najbogatszy chłop we wsi. Będąc 
już w podeszłym wieku poślubia młodą kobietę o 
imieniu Jagna. Jednak Jagna jest głęboko zakochana 
i równie namiętnie kochana przez najstarszego syna 
Boryny, Antka, który jest w związku małżeńskim z 
dużo mniej atrakcyjną Hanką. Większość wątków 
związana jest z tym właśnie dramatem miłosnym, jed-
nocześnie zaś w powieści roi się od postaci i opisów 
zdarzeń z dnia powszedniego włościan. Wszystko to 
razem daje wszechstronny obraz życia wsi polskiej na 
przełomie XIX i XX wieku.  

To właśnie za Chłopów Reymont otrzymał nagrodę 
Nobla w 1924 roku. Interesujące są tutaj kulisy przy-
dzielenia tej nagrody. Pisałam o tym szczegółowiej 
kilka lat temu w NGP , teraz przytoczę tylko w skrócie 
przebieg tamtejszych wydarzeń. Od samego począt-
ku promował Reymonta znany i ceniony szwedzki 
pisarz i krytyk literacki Fredrik Böök, który z powie-
ścią Chłopi zapoznał się wcześniej poprzez niemiecki 
przekład i który w związku z tym ogłosił jej autora 
„największym żyjącym pisarzem w Polsce”. Sam 
Böök miał w pierwszej połowie XX wieku ogromny 
wpływ na kulturę i literaturę, zwłaszcza w kontekście 
nagrody Nobla. Znany był też jednak ze swej ambiwa-
lencji, jeśli chodzi o stosunek do krajów słowiańskich, 
zwłaszcza do Polski, którą odwiedził i o której dość 
krytycznie pisał w latach 1916-17. Jako oddany ger-
manofil uznawał Niemcy za stały punkt odniesienia, 
przy czym wszelkie porównania między Niemcami a 
krajami słowiańskimi wypadały zawsze na niekorzyść 
tych ostatnich, z Polską włącznie.  Stąd też trudno zro-
zumieć entuzjazm Bööka dla kilku polskich utworów 
literackich i ich autorów, z którymi nawiązał kon-
takt w latach 1916-17. Dotyczy to przede wszystkim 
Reymonta, ale również – aczkolwiek, jak się potem 
okazało, chwilowo – Stefana Żeromskiego. Obaj ci 
pisarze byli przez jakiś czas kandydatami do nagro-
dy Nobla, zwłaszcza Żeromski, lansowany do niej na 
równi z Reymontem. To, że otrzymał ją Reymont, na-
stąpiło niewątpliwie w wyniku zaangażowania i nie-
zaprzeczalnego wpływu Bööka na decyzję Komitetu 
Nobla. Entuzjazm Bööka dla pisarstwa Żeromskiego 
wygasł bowiem równie nieoczekiwanie, jak zaskaku-
jący był jego poprzedni zachwyt tymże pisarstwem.

Powodem stała się jedna z najbardziej przez krytykę 
cenionych powieści Żeromskiego, mianowicie Wiatr 
od morza (1922), przyczyniając się to tego, że nazwi-
sko Żeromskiego zniknęło z listy kandydatów do na-
grody Nobla, by już nigdy więcej na nią nie powrócić. 
Böök skrytykował nieoczekiwanie Wiatr od morza 
w negatywnej recenzji, oskarżając pisarza w ostrych 
słowach o ”bezgraniczny nacjonalizm” i ”brutalny 
imperializm”. Pro-germański i pod wieloma wzglę-
dami konserwatywny Böök nie mógł się pogodzić z 
tak krytyczną perspektywą wobec Niemiec, jak to je-
go zdaniem miało miejsce w powieści Żeromskiego. 
Na efekt tej napaści nie trzeba było długo czekać: re-
cenzja Bööka spowodowała bez wątpienia zwrot zna-
czącej części szwedzkiej opinii literackiej na nieko-
rzyść Żeromskiego. Nazwisko Reymonta nabrało tym 
samym w kontekście Nobla większej wagi i jesienią 
1924 roku został on drugim polskim laureatem nagro-
dy Nobla w dziedzinie literatury. 

Ową nagrodę Nobla należy jednak – niezależnie od 
okoliczności – postrzegać jako dowód prawdziwego 
uznania dla niepodlegającego wątpliwości mistrzo-
stwa pisarskiego Reymonta. Niestety, sława przyszła 
za późno. Bardzo już chory Reymont nie mógł od-
być podróży do Sztokholmu, aby samemu odebrać to 
prestiżowe odznaczenie. Rok po przyznaniu nagrody 
zmarł, w wieku zaledwie 58 lat, nie będąc już w stanie 
zrealizować marzenia całego swego życia: pozosta-
wienia po sobie obszernego eposu o polskiej emigra-
cji do Ameryki.

Najwyższy czas, aby – kiedy mówimy o polskich 
noblistach – zacząć uwzględniać polsko-ży-

dowsko-amerykańskiego pisarza Isaaca Bashevisa 
Singera, laureata literackiej nagrody Nobla w 1978 
roku. Przeszukując Internet w poszukiwaniu mniej 
znanych faktów czy anegdot o niniejszych pisa-
rzach, zaskoczona byłam częstym brakiem nazwiska 
Singera w tym kontekście. Najwyraźniej nie zawsze 
był czy jest on postrzegany jako polski pisarz. Być 
może związane jest to z faktem, że wierny swemu 
pochodzeniu pisał niemal wyłącznie w języku jidysz, 
wcześnie też na zawsze opuścił Polskę. Stąd zapewne 
niepewność, do jakiej grupy narodowej należy.

Isaac Singer urodził się poza Warszawą w 1902 r., 
w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej, w której roz-
mawiano wyłącznie w jidysz. Jako dorosły Singer 
otwarcie przyznawał, że jidysz był jedynym języ-
kiem, który znał naprawdę dobrze i że nigdy nie czuł 
się pewnie mówiąc czy pisząc w języku polskim. 
Odbierając nagrodę Nobla tak wyjaśniał preferencję 
języka w swoich powieściach: “Po pierwsze, lubię 
pisać powieści o duchach. A nic bardziej nie pasuje 
do ducha niż umierający język. (…) Po drugie, wie-
rzę w zmartwychwstanie. Jestem pewien, że wkrótce 
przyjdzie Mesjasz i pewnego dnia miliony zmarłych 
mówiących językiem jidysz powstaną z grobu. Ich 
pierwsze pytanie będzie brzmiało: czy jest coś nowe-
go do czytania w naszym języku?!” 

Jako pisarz Singer zadebiutował w 1925 r., opo-
wiadaniem pt. Na starość, a w roku 1933 ukazała się 
jego powieść Szatan w Goraju, od początku bardzo 
pozytywnie przyjęta przez krytykę i uchodząca do 
dzisiaj za jeden z najlepszych utworów pisarza. Akcja 
powieści rozgrywa się w drugiej połowie siedemna-
stego wieku i oddaje społeczność małego miasteczka, 
którego mieszkańcy zbyt łatwo ulegają wpływom re-
ligijnych fanatyków. Trudno oddać bogactwo wątków 
i postaci w tym fascynującym i pełnym szczegółów 
dziele, wspomnę tylko, że utwór ten wszedł na stałe 
do kanonu literatury jidysz. Przełożony na wiele ję-
zyków należy dziś bezsprzecznie do klasyki literatury 
światowej.  

Z powodu narastającego antysemityzmu w nazi-
stowskich Niemczech oraz niepewnej sytuacji finan-
sowej, Singer opuścił Polskę w 1935 roku, emigrując 
do Stanów Zjednoczonych. Tam rozpoczął pracę w 
czasopiśmie The Yiddish Forward w Nowym Jorku, 
tam też powstały jego najbardziej znane powieści. 
Trudno wymienić wszystkie, więc tylko o – moim 
zdaniem – dwóch najważniejszych dziełach. Rodzina 
Muszkatów (1950) na przykład, której akcja obejmuje 
lata od wybuchu pierwszej wojny światowej do wrze-
śnia 1939 roku w bombardowanej Warszawie, oddaje 
losy rodu Meszulema Muszkata, bogatego warszaw-
skiego przedsiębiorcy oraz rodzin rabina z Terespola. 
Najbardziej popularny jest chyba jednak (również 
dzięki filmowej ekranizacji) Sztukmistrz z Lublina 
(1959): intrygująca opowieść o prowincjonalnym 
akrobacie usiłującym zachwycić wyrafinowaną pu-
bliczność warszawską ptasim lotem. Zarówno w tych, 
jak i we wszystkich swoich powieściach Singer przy-
wołuje niejako na nowo egzotyczny i barwny żydow-
ski świat, który po Holokauście zniknął z powierzchni 
ziemi i świadomości potomnych. Charakterystyczny 
jest też fakt, że Polska, zwłaszcza Warszawa, jest w 
utworach Singera stałym punktem odniesienia. Opis 
terenu miasta odtwarzany jest przez niego z taką pre-
cyzją, że nawet dzisiaj można by według jego narracji 
naszkicować dokładną mapę. Choć Warszawa wyda-
wała mu się po latach swoistą utraconą Arkadią, pa-
miętał również, że składała się z dwóch osobliwych, 
czasem wrogich wobec siebie środowisk: polskiego i 
żydowskiego. Całe życie też wspominał, że zawsze 
czuł się w Polsce sublokatorem bardziej niż prawowi-
tym obywatelem. Jednak to właśnie polskie motywy 
i wspomnienia w jego twórczości, mimo że zostały 
odtworzone w języku jidysz, sprawiają, że zajmuje 
on zasłużone i zaszczytne miejsce wśród pozostałych 
polskich laureatów nagrody Nobla, barwnie oddając 
wielokulturowość i wielojęzyczność przedwojennej 
Polski.

Pisarz zmarł w 1991 roku w Miami, w wieku 87 lat 
i został pochowany na cmentarzu żydowskim w New 
Jersey.
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Bicie na alarm
Dostępność na YouTube trzech dotąd zrealizowanych 
dokumentów braci Tomasza i Marka Sekielskich (po 
uprzednich emisjach na opozycyjnym kanale TVN24), 
pozwala przy okazji nieoficjalnej (bo nie kinowej) 
premiery ostatniego z nich – “Zabawy w chowanego” – 
zastanowić się nad konwencją, stylem i celami 
stawianymi sobie przez twórców.

Realizują oni już to dokument czy-
sty,  już to inscenizowany,  zacho-
wując dyskrecję stypulowaną przez 
niedawno ustalone prawa, wyrażającą 
się w zniekształcaniu głosu lub ma-
skowaniu twarzy niektórych rozmów-
ców, zależnie od ich życzeń. “Władcy 
marionetek” (2010) zrealizowani we 
współpracy z Grzegorzem Madejem, 
prezentuja natłok reporterskich ujęć 
z nieustającymi, powtarzającymi się 
paskami informacji na dole kadru, do-
tyczącymi różnych wydarzeń (nagra-
nie emisji z TVN24), na przemian ze 
zwykłymi ludźmi , a także reporterem 
Tomaszem Siekielskim, próbującymi 
bez większego powodzenia rozmawiać 
z politykami przed wejściem do sejmu 
o różnych sprawach, zażaleniach itp. 
Rejestruje się także debaty polityków 
(Donald Tusk - Jarosław Kaczyński) i 
kampanie przez wyborami prezydenta 
(Krzaklewski vs Kwaśniewski 2000) i 
niektóre inne wydarzenia publiczne w 
latach 2000-2008. 

Inny ważny motyw tego dość cha-
otycznego dokumentu to problem  nad-
używania alkoholu wśród polityków 
(urzędujący prezydent Kwaśniewski) 

a także pytanie czy politycy kłamią.  
Ankieta  na ten temat przypomina  
Lenę Nyman w “Jag är nyfiken – gul” 
(Jestem ciekawa w kolorze żółtym, 
1967), choć nie ma tu formalnej dys-
cypliny ani poczucia humoru. Inny, 
kończący film motyw to celowość ry-
zykownej i ponoszącej ofiary polskiej 
misji w Iraku.

Pierwszy dokument Siekielskich 
o pedofilii katolickich duchownych  
“Tylko nie mów nikomu” jest częścio-
wo inscenizowany, ale również stosu-
je zniekształcenia głosów niektórych 
świadków i, podobnie jak następny, 
stanowi dobry przykład reporterskiego 
śledztwa.  

W obu filmach znajdujemy niewiel-
ką liczbę przykładów, to pars pro toto 
w odniesieniu do przypuszczalnego 
rozpowszechnienia nadużyć, pedofilii 
wobec nieletnich, często ministrantów. 
W filmach występują duchowni róż-
nego stopnia w hierarchii, ofiary, psy-
chologowie, prawnicy. W pierwszym 
episkopat usprawiedliwia się grzechem 
pierworodnym, w drugim – jakże kon-
sekwentnie – winien jest tylko szatan 

od  rajskiego węża poczynając, kuszący 
kapłanów wiedzą o płci, a jedyna na to 
rada to nie obawa kary doczesnej, lecz 
modlitwa i pokuta w oczekiwaniu na 
sąd ostateczny. A na razie zamiata się 
wszystko pod dywan na drodze niekoń-
czących się roszad księży i opóźniania 
śledztwa w  porozumieniu z  PIS-owską 
prokuraturą generalną.

Filmowanie wielu scen ukrytą kame-
ra z ręki przy zniekształceniu głosów 
niektórych świadków każe powątpie-
wać w dopuszczalność tego typu ma-
teriałów jako świadectw w jakimkol-
wiek procesie. Nie tylko z tego powodu 
Siekielscy zdają się walczyć z wiatra-
kami. Ofiary, ich rodziny  i stronnicy 
to mniejszość w morzu ślepego katolic-
kiego społeczeństwa.

Aleksander Kwiatkowski



NGP 11/2020 (464)

Zygmunt Barczyk

© CC0 Public Domain

Miasta odlotowe, miasta uwięzione
Dwa niezwykłe typy miast obrazują 
rozdźwięk cywilizacyjny właściwy 
naszym czasom. Jedno to Aerotro-
polis, drugie to współczesny obóz 
dla uchodźców. Pierwszy typ, 
to nieznany wcześniej model 
ogromnego lotniska-miasta, 
drugi, to siedlisko przymusowej 
migracji, które miało być 
przejściowym, a stało się 
permanentnym. Obozy uchodźców, 
istniejąc latami, stają się trwałymi 
strukturami o cechach miasta.

Lotnisko tworzy miasto. To nowość. Zapomnijmy 
w tym momencie o lotniskach, nawet tych najwięk-
szych, które dotąd znamionowały rozwój obrzeży 
wielkich miast. Mowa o mega lotniskach, które same 
z siebie wytwarzają przestrzeń miejską, tworząc nowe 
strefy biznesu, logistyki, usług i rozrywki. Dzieje się 
już tak na Bliskim Wschodzie i w Azji, przyjdzie czas 
na Europę. Zabawnym oznacznikiem tej tendencji jest 
przytoczony przez Paulinę Wilk w swoim artykule o 
aerotropolis, przykład lotniska w Dubaju, określanego 
jako „lotniska z doczepionym emiratem”.

Również Chiny zadziwią nas wkrótce rozmachem 
swoich mega lotnisk, czy raczej nowych miast typu 
aerotropolis. Jednym z największych ma być Daxing, 
oddalone od Pekinu o 50 km. Przewiduje się, że przyj-
mować będzie 200 mln pasażerów rocznie. Cudem 
urbanistycznym, i to na sztucznie utworzonym lądzie, 
jest koreański Incheon. Niby lotnisko, ale jakie, skoro 
jego serce stanowi kompletne miasto, oferujące po-
łączenie zaledwie 3,5 godzinnym lotem z co trzecim 
mieszkańcem globu. Ekspresowe drogi, kolej magne-
tyczna, metro w terminalu, wszystko co potrzebne 
jest do dyspozycji, by móc błyskawicznie udać się do 
miasta, a i dalej. Z terminalu w Incheon biegnie nad 
powierzchnią morza 21 kilometrowy most, którym w 
kwadrans dociera się do Songdo, koreańskiego miasta 
przyszłości.

John Kasarda  twierdzi, że nowe megalotniska, jak 
i miasta budowane na ich bazie, będą dla naszego stu-
lecia tym, czym w poprzednich wiekach były kolejno: 
porty morskie, dworce kolejowe i autostrady. Tym 
razem, poszczególne kręgi miasta, z przypisanymi im 
funkcjami, powstają wokół lotniczych terminali, bo 
to lotnisko jest dominantą w powstającej strukturze 
miasta. 

Aerotropolis mogą stać  się celami podróży samymi 
w sobie. Takim już jest, uważany za najpiękniejszy 
kompleks tego typu: singapurskie lotnisko Changi 
uznane w prestiżowym rankingu Skytrax za najlep-
szy port lotniczy na świecie. W kwietniu 2019 roku 
udostępniono podróżnym nowy jego architektoniczny 
klejnot: Jewel. To nazwa nowej hali i centrum handlo-
wego. Łączy trzy terminale lotniska, jest naszpikowa-
na nowoczesnymi technologiami, oferuje dostęp do 
przyrody na wyciągnięcie ręki, a w jej sercu znajduje 
się 40-metrowy wodospad, wokół którego rozciągają 
się ogrody. 

Celami turystycznymi nie staną się zapewne nowe 
obozy skupiające uchodźców. To skrajnie prze-

ciwny przykład urbanizacji powstającej z myślą o lu-
dziach, którzy tu „tylko przejazdem”. Doświadczenia 
współczesne wskazują na to, że obóz, tworzony ad 
hoc, w miarę upływu czasu, staje się permanentnym. 
Zważywszy to, wolontariusze, służby serwisowe, eks-
perci, pracujący dla organizacji międzynarodowych, 
zdołali wypracować modele stałego, a nie przejścio-
wego siedliska, w którym warunki życia chciałoby 
się uczynić możliwie dogodnymi a organizację obozu 
możliwie funkcjonalną.

I tu pies pogrzebany. Humanitarne akcje pomocy, w 
sytuacjach nagłych, bo często powodowanych wojną 
bądź kataklizmem, udogodniły praxis polegającą na 
tym, że pomoc będzie efektywna jeśli przyjmie formę 
obozu. Obozu przejściowego w zamyśle, zanim ludzie 
znajdą inne rozwiązania, czyli będą mogli wrócić do 
swoich domów, bądź emigrować. Ważną przesłanką 
koncepcji obozu dla uchodźców było przekonanie, że 
to tylko coś prowizorycznego, zanim znajdą się inne 
stabilne rozwiązania. To myślenie pokutuje nadal i 
spotyka się z rosnącą krytyką, jako że z 10 milionów 

uchodźców przebywających w ponad 1000 obozów 
rozmieszczonych w 60 krajach, tylko niewielka cześć 
rotowana jest szybko. Reszta spędza tam całe lata.

Największym z nich jest obóz Dadaab, w północ-
nowschodniej Kenii, pomieszczający prawie pół 
miliona uchodźców. Na jego przykładzie, i na wielu 
innych, można zilustrować tezę, że humanitaryzm 
wypiera elastyczność myślenia, jako że organizacja i 
układ przestrzenny obozu o wielkości sporego miasta, 
odciśnięte są relacją: „pomagający–ofiara”. W model 
takiego obozu wpisana jest pasywność, czy wręcz 
bezradność jego mieszkańców. Wyraźnie rozdzielone 
są funkcje dostarczyciela serwisu i jego beneficjenta. 

Dominuje nadal, klasyczny dla obozów (nawet 
takich, jak obozy jenieckie czy niemieckie obozy 
koncentracyjne z czasów wojennych), prosty układ 
przestrzenny z barakami, namiotami, czy innego ty-
pu schronieniami, tworzącymi regularna siatkę pro-
stokątów. To, co może różnić obozy między sobą, to 
sposób rozlokowania przybyłych. Trzeba zważać by 
właściwie łączyć i oddzielać od siebie grupy ludzi w 
z góry narzucony sposób. Najważniejsze są względy 
etniczne i religijne. Zygmunt Bauman mówi wręcz 
o antyhumanitarnej logice prowadzenia działalności 
humanitarnej, gdzie wywodzący się jeszcze z począt-
ków XX wieku model obozu twardo bazuje na pryn-
cypiach funkcjonalnej donacji. 

Wobec trwałości zjawiska niewydolności mi-
gracyjnej, pojawiają się nowe koncepcje obo-

zu. Chodzi o to by zaczął przypominać autentyczne 
miasto.  Łatwo powiedzieć, trudno wykonać. Schody 
są wysokie. Przede wszystkim, status uchodźcy w 

kraju który udziela azylu, nie daje podstaw prawnych 
do funkcjonowania na prawach obywatela, a bycie 
„obywatelem miasta”, jakim staje się obóz, jest pro-
blematyczne. Z drugiej strony nadawanie praw miej-
skich użytkownikom infrastruktury obozowej, po-
zwoliłoby przełamać impas w relacji donator-ofiara, 
wzbudzić poczucie odpowiedzialności za swój los i 
chęć praktycznego uczestnictwa w codziennych pra-
cach. Może to być zaczątek wykorzystywania kwali-
fikacji, które „pensjonariusze obozu” mogliby wnieść 
w jego funkcjonowanie. Palestyńskie i syryjskie obo-
zy dla uchodźców w Libanie są już praktycznie takimi 
miastami, jako że logika suku i wymiany w oparciu o 
prace małych warsztatów, połączona z dostawami z 
zewnątrz, zwiększa szanse na funkcjonowanie siedli-
ska w sposób przypominający styl życia w rodzimych 
wioskach i miastach.

Aspekt obozu jako miejsca, które powinno rozwijać 
cechy miasta, zyskuje na znaczeniu wraz z radykal-
nym wzrostem uchodźców z miast. Obraz dzisiejszy 
nie przypomina obrazu obozów sprzed wieku, gdzie 
grupy wiejskie miały stacjonować w przygotowa-
nych obozowiskach, w których życie mogłoby płynąć 
możliwie podobnie jak przed wysiedleniem. Aktualne 
kryzysy migracyjne dotyczą ludzi nawykłych do życia 
w kulturze miejskiej i trudno im przywyknąć do funk-
cjonowania „w dotowanej wiosce”, w dodatku separo-
wanej od otoczenia. Niektóre z obozów, ze względów 
bezpieczeństwa, są de facto obozami internowania.

Liczne obozy dla uchodźców nie posiadają re-
gulacji niezbędnych do funkcjonowania auten-

tycznego miasta. Trudno zatem przychodzi żyjącym 
tam „wytwarzać” przestrzeń po swojemu, i tę symbo-
liczną i tę realną, napotyka to na mur formalnych wy-
magań obozowych. Potężna migracja ludzi uruchamia 
również potrzeby nowego spojrzenia na miejskość, 
która się rodzi w wyniku przesiedleńczych drama-
tów. Współczesne obozy dla uchodźców mogą być 
prymitywne i nowoczesne jednocześnie. Funkcjonuje 
w nich zwykle rozwinięta komunikacja internetowa, 
przy jednoczesnej zacofanej organizacji życia spo-
łecznego, dławionej formalnymi rygorami prowadze-
nia akcji humanitarnych i niejasnością relacji praw-
nego statusu uchodźców w systemie prawa kraju w 
którym stacjonują.

Przykłady obozów w Libanie i Turcji wskazują 
na znaczenie „rozwiązań mieszanych”, gdzie rygory 
obozowe kompletowane są inicjatywą o charakterze 
miejskim. Mimo że z definicji mają być „miastem 
przejściowym”, wydają się stabilnym konceptem sie-
dliska, który może się okazać bardziej trwałym niż 
najnowsze modele „miast odlotowych”.

Wilk, P. „Odlotowe miasta”, Polityka nr 16, 15.04.2015
Kasarda:, J.,  Aerotropolis: The Way We Will Live Next”
Grbac, P., Civitas, polis and urbs. Remaining the refugee camp as the city.
Refugee Studies Centre, Oxford Department of International Development University of 
Oxford. Working Paper Series no.96 2013.
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Teresa Urban

Singapore
Kiedy zdarzy mi się odwiedzić nieciekawe 
miejsce mówię, że byłam tam trzykrotnie, 
pierwszy, ostatni i jedyny raz. W Singapu-
rze byłam, w pewnych odstępach czasu, de 
facto aż trzy razy, a nawet cztery, ponieważ 
w czasie jednego z rejsów statek zawinął 
tam dwukrotnie. Teraz w koszmarze 
pandemii, kiedy jedyną możliwością 
są podróże palcem po mapie pozostały 
nam marzenia i wspomnienia.

Singapore był jednym z pierwszych etapów naszej 
podróży dookoła świata w 1988 roku. Lot z Bangkoku 
liniami Qantas trwał niecałe 2 godziny. Podano nam 
lekki posiłek z winem, ale atmosfera była sztywna. 
Nerwowa stewardessa ciągle o czymś pouczała, jak 
pani nauczycielka. Lotnisko w Singapore luksusowe, 
pochodziliśmy sobie po stoiskach pytając o ceny ka-
mer, video itp., jako że tam było podobno najtaniej 
na świecie. Jako ostatni pasażerowie, odnaleźliśmy 
nasze niebieskie torby samotnie krążące na taśmie 
bagażowej i udaliśmy się taksówką do z góry zarezer-
wowanego hotelu.

Nowoczesną autostradą zawieziono nas do eleganc-
kiej dzielnicy przy najbardziej ekskluzywnej ulicy 
Singapore, Orchard Road. Tam znajdował się nasz 
hotel York, najelegantszy w jakim dotychczas miesz-
kaliśmy za własne pieniądze. Singapore już wtedy 
był nowoczesną metropolią skąpaną w tropikalnej 
zieleni, absolutnie czystą, bez śladu wandalizmu czy 
innej destrukcji. Hymn państwa “Mahjula Singapore” 
oznacza “Naprzód Singapore”. Rzeczywiście, doszli 
daleko. Marzyło mi się wtedy, aby Szwecja za 20 lat, 
a Polska chociaż za 120 lat dorównała temu miastu i 
państwu.

Następnego dnia udaliśmy się do ZOO, które miało 
być jednym z ładniejszych na świecie. „Zwierzaki, jak 
zwierzaki” – to parafraza podobnej wypowiedzi mego 
brata o wodospadzie Niagara. Zabawny show z węża-
mi. Poproszono na scenę dwie osoby z widowni, ko-
bietę i meżczyznę. Opleciono ich wężami. Meżczyzna 
był bardziej strachliwy. Gdy nagle otworzono kosz, 
który miał mieścić niezwykle jadowitego gada, męż-
czyzna odskoczył i wpadł do wody, bardzo realistycz-
nie. Później okazało się, że uczestniczył w pokazie 
jako artysta. Powinnam się zgłosić się na ochotnika. 
Nie mam awersji do węży.

China Town, starą, drewnianą, ubogą i egzotyczną 
dzielnicę odwiedziliśmy dwukrotnie. Za pierwszym 
razem chińskie miasteczko było zamknięte z oka-
zji święta. Palono ognie i  kolorowe świece ofiarne. 
Składano dary w owocach, nie tylko świeżych, ale i 
w puszkach. Następnego dnia China Town było ak-
tywniejsze. Zwiedzamy dwie świątynie, Chińczyków 
i Hindusów. Trzecią grupą etniczną są Malaje, wy-
znawcy islamu. Chińska świątynia służy wyznawcom 
taoizmu, konfucjanizmu i buddyzmu. Bóstwa w ja-
skrawych barwach stoją za kotarkami na ołtarzykach 
pełnych owocowych ofiar. W świątyni hinduskiej 
odbywa się ceremonia. Ludzie wręczają tajemnicze 
karteczki półnagim kapłanom. W zamian zostają od-
mówione modły i kapłani podają ludziom płonącą 
lampkę; wyznawcy nabożnie dotykają ognia. 

Uliczki pełne sklepików z suszonymi przyprawami 
i korzonkami o niewiadomym przeznaczeniu. Inny 
świat! Przy jednym ze stoisk owocowych próbujemy 
owocu duriana, podobnego do kolczastego kasztana o 
wielkości arbuza. Owoc wydaje bardzo nieprzyjemną 
woń zgniłego mięsa, a i smak ma, jak na nasz gust, 
równie obrzydliwy. Ale potencjalni kupcy z nabożeń-
stwem obwąchują każdy egzemplarz. Podobno durian 
poprawia potencję.

Wieczorem udajemy się do wykwintnego hotelu 
Raffles nazwanego tak dla uhonorowania założyciela 
Singapore, sir Stamforda Raffles’a. Bywał tam mię-
dzy innymi i Somerset Maugham. Zamawiamy kla-
syczne drinki, Singapore Sling, robione według spe-
cjalnej receptury, która nie zmienia się od lat i siedząc 
w wiklinowych fotelach słuchamy romantycznych 
melodii lat naszej młodości. Zdawało się, że Humprey 
Bogart i Lauren Bacall nagle pojawią się przy barze. 
Miałam łzy w oczach, kiedy zagrano Vaya con Dios. 

A karaluszki uwijały się po drewnianej podłodze 
wśród upuszczonych orzeszków, które serwowano do 
drinków. Właśnie tak ma być w hotelu Raffles!

Wyspa Setnosa to rekreacyjny teren miesz-
kańców Singapore. Bierzemy taksówkę do 

Mount Faber skąd odchodzi kolejka linowa na wy-
spę. Dostajemy prywatny wagonik na nas dwoje. 
Jazda jak na Kasprowy Wierch, ale bez przesiadki 
na Kalatówkach. Wspaniałe widoki na port, pobli-
skie wyspy i na sąsiednie kraje, Indonezję i Malezję. 
Wyspę objeżdżamy specjalną jednotorową kolejką, co 
wchodzi w cenę biletu wstępu na wyspę. Wysiadamy 
przy kąpielowej lagunie, zażywamy kapieli w Morzu 
Chińskim i zabieramy trochę czerwonawego piasku 
do kolekcji. Widzimy robotników przesiewających 
piasek na plaży, aby był drobny i miałki uwalniając 
go od kamyków i innych zanieczyszczeń. Typowy 
Singapore! Odbywamy jeszcze spacer wśrod tropikal-
nej roślinności poprzez kawałek zachowanej auten-
tycznej dżungli. Fotografujemy mięsożerne rośliny i 
storczyki-pasożyty. Zaczyna padać deszcz. Czujemy 
się jak w prawdziwym “rain forest”. 

Wieczorem idziemy raz jeszcze na Orchard Road, 
aby być świadkami kolektywnych tańców z okazji na-
rodowego święta. Podobno zebrało ono około 600000 
ludzi, głównie młodzieży, w atmosferze odświętnej 
wesołości. Ani śladu huligaństwa czy wandalizmu, 
tylko trochę śmieci na ulicach, które posprzątano do 
rana. Przed powrotem do hotelu u handlarza zegar-
ków, gdzie zawiózł nas sympatyczny “naganiacz” 
na trzykołowej rykszy rowerowej, nabyliśmy kopie 
zegarków Rolex dla mnie i Małżonka za odpowied-
nik 150 kr. Cena oryginału ma co najmniej 3 zera 
więcej. Bardzo elegancko prezentują się na naszych 
przegubach.

W dniu wyjazdu udaliśmy się do Parku Ptaków. 
Początkowo mieliśmy w planie zwiedzenie ogrodu 
wynalazcy tygrysiego balsamu, przeciwbólowej ma-
ści o silnym zapachu mentolu i kamfory. Ogród po-
dobno jest pełen różnych figur w bardzo złym guście, 
ale – jak nam mówiono – robi duże wrażenie przez 
swój natłok szmirowatej brzydoty. Niestety Tiger 
Balm Garden był w remoncie. W parku kilka tysięcy 
różnych ptaków: papugi, rajskie ptaki, ibisy i tukany. 
Na specjalnym pokazie demonstrowano polowanie 
z sokołem. Tresowane ptaki pikowały nad głowami 
widzów niemal muskając je w locie. Do ptaszarni, 
olbrzymiej klatki na kilku hektarach, z wodospadem 
i tropikalną roślinnością, wchodziło przez specjalne 
śluzy, gdzie ptaki fruwały swobodnie.

Na wzmiankę zasługuje kolej podziemna w Singa-
pore, szczyt nowoczesności i elegancji: szkło, lustra, 
matowo polerowana stal i marmur. Wszędzie czy-
ściutko, ani pyłka, papierka lub porysowanych ścian. 
Za śmiecenie są tu, i słusznie, bardzo wysokie kary. 
Na głównych stacjach tor pociągu oddziela od pero-
nu szklana ściana. Pociąg zatrzymuje się tak, że jego 
drzwi wypadają dokładnie naprzeciwko drzwi ściany 
ochronnej. Podobne rozwiązanie, ale w topornym wy-
konaniu widzieliśmy w Petersburgu. Większość jeź-
dzi komunikacją zbiorową lub taksówkami. Na pry-
watny samochód trzeba mieć pozwolenie i dokonać 
wysokiej opłaty. 

Podróżowanie indiwidualne po świecie nie przed-
stwia trudności, pod warunkiem, że ma się wypcha-
ny portfel. A pieniążki topnieją jak lód w tropikach. 
Mimo, iż to dopiero początek podróży, sakiewka na 
piersiach Małżonka schudła, a przecież była dość gru-
ba przy starcie. Większe wydatki płacę kartą kredyto-
wą. Wygodne i bezbolesne,  przynajmniej w momen-
cie płacenia.

Podczas drugiego pobytu w Singapore w 2001 
roku, skąd mieliśmy jechać na objazdową wy-

cieczkę po Malezji, zatrzymaliśmy się na parę dni 
u syna naszych przyjaciół. Mieszkał z narzeczoną, 
uroczą Filipinką, i jeszcze tego roku mieli się po-
brać. Zapraszali nas na ślub, ale ponowny przyjazd do 
Singapore wydał nam się nierozsądną ekstrawagancją. 
Młodzieniec jest zdolnym programistą-samoukiem z 
własną firmą i zdążył pracować na kilku kontynen-
tach. Zakosztowaliśmy wtedy luksusu, zapraszano 
nas na eleganckie kolacje z szampanem, pokazywa-
no widok z wysokościowca, pływaliśmy w basenie w 
parku otaczającym ich ekskluzywny apartamentowiec 
i odwiedziliśmy park narodowy na obrzeżu miasta. 
Klimat wydał nam się wtedy nie do zniesienia. W 
sypialni z włączoną klimatyzacją mieliśmy 30 stopni, 
nieco chłodniej niż w salonie bez AC. Ręczniki w ła-
zience nie wysychały, a po wycieczce do tropikalnego 
parku nasze ubrania można było wyżąć i powiesić do 

suszenia. Hotelu York już nie było. Zastąpił go inny 
nowoczesny budynek. Wytworny hotel The Dynasty, 
o charakterystycznej sylwetce w kształcie pagody 
zmienił nazwę na Marriott. Przed pierwszą wizytą w 
Singapore zastanawialiśmy się, czy tam nie zamiesz-
kać, bo różnica w cenie pomiędzy York a Dynasty 
była niewielka. Obecnie ceny są 10-krotnie wyższe.

Po raz trzeci raz odwiedziliśmy Singapore w cza-
sie rejsu 2018 roku. Przylecieliśmy w południe. 

Kolejki do kontroli paszportowej nie miały końca. 
Tylko do jednego przejścia: dla matek z dziećmi, in-
walidów i staruszków nie było kolejki. Uznaliśmy, 
że jesteśmy staruszkami i w mig byliśmy gotowi. 
Walizki pojawiły się na taśmie. ”So far so god” – po-
myślałam. Pierwszą noc mieliśmy spędzić w hotelu. 
Transfer z lotniska nie wchodził w cenę wycieczki. 
Para Szwedów wybierała się do tego samego hotelu 
co my, więc postanowiliśmy dzielić z nimi taksów-
kę. Pojemna taksówka z miejscem dla 4 pasażerów i 
pokaźnego bagażu była dwa razy droższa niż zwykła. 
Innymi słowy żadna oszczędność.

Hotel był luksusowy i leżał centralnie. Chętnie zre-
zygnowałabym z paru gwiazdek na korzyść śniada-
nia. Na szczęście zostało nam parę domowych kana-
pek na rano. Wyszliśmy aby przejść się po mieście, 
Małżonek spacerował, a ja, zmęczona upałem, od-
poczywałam gdzie się dało. Następnego ranka po 12 
godzinach regenerującego snu wyszliśmy ponownie 
na miasto w kierunku dzielnicy nad rzeką, starannie 
zachowanego fragmentu starego Singapore. Niestety, 
nowo wzniesione mosty uniemożliwiały chińskim 
drewnianym dżonkom pływanie po rzece. Zajrzeliśmy 
do hotelu Raffles. Właśnie go odnawiano. Bar prze-
niesiono w inne miejsce i stracił dawny charakter, a 
drink Singapore Sling kosztował fortunę. Spragnieni 
wylądowaliśmy w końcu w piwiarni. Spojrzałam na 
zegarek, który nadal wskazywał szwedzki czas. Była 
czwarta nad ranem. Jeszcze nigdy nie piłam piwa o 
tej porze.

W drodze powrotnej buty Małżonka nieoczekiwa-
nie odmówiły posluszeństwa. Podeszwa w jednym 
bucie rozkleiła się w kilku miejscach po czym pękła 
na dwoje. Po chwili drugi but zaczął się rozpadać i 
Małżonek wędrował  praktycznie w skarpetkach. 
Podeszwy nie wytrzymały wilgotnego gorąca i ule-
gły biologicznej dezintegracji. Szczęśliwie nasze 
zmęczone upałem ciała nie były równie wrażliwe. 
Małżonek wyrzucił buty do hotelowego pojemnika na 
śmieci. Woźny natychmiast je usunął. Hotel był zbyt 
elegancki na tak nieeleganckie śmieci. Pełne wdzięku 
hostessy odziane w długie, obcisłe suknie z przecię-
ciem ukazującym uda i w żakieciki ze złotą lamówką 
wykonywały swe powinności, a my udaliśmy się w 
drogę do portu.

Po tygodniu rejsu statek ponownie zawitał do 
Singapore. Była to nasza czwarta wizyta. Z por-

tu widziało się w oddali sylwetkę miasta. Najprościej 
byłoby dojechać tam taksówką, ale chętnych  na po-
stoju było wielu, a wozów brakowało. Ruszyliśmy 
pieszo. W połowie drogi ujrzeliśmy odległą stację 
kolejki dojazdowej, ale już nie opłacało się brać po-
ciąg. Szliśmy dalej chłodzeni zbawczym powiewem 
wiatru. Po godzinie dotarliśmy do miasta z zamiarem 
obejrzenia najnowszych atrakcji. Znaleźliśmy się w 
parku ozdobionym szokującymi niekiedy dziełami 
sztuki, na przykład kredowo białym ogromnym nie-
mowlęciem spoczywającym na trawniku. Parkiem 
doszliśmy do sztucznego ogrodu Garden by the bay 
z gigantycznymi 50-cio metrowymi drzewami stwo-
rzonymi ludzką ręką. Ich pnie pokrywały sztuczne 
pnącza a korony, niczym rozpostarte żeberka parasola 
lśniły nocą wszystkimi kolorami tęczy. Ukrytą w pniu 
windą wjechaliśmy na most powietrzny, aby przejść 
się miedzy koronami po czym zjechaliśmy na dół inną 
windą. Prawdziwie wzniosłe przeżycie! 

Następna atrakcja to hotel Marina Bay Sands, trzy 
wysokościowce połączone na dachu gigantyczną de-
ską surfingową. Tam, na 56 pietrze mieści się bar, re-
stauracja i infinity pool, basen z wodą sięgającą jego 
kantów. Następna spektakularna budowla to Muzeum 
ArtScience w formie kwiatu lotosu. W płytkich base-
nach wokół kwitły nenufary. Teatry i ogrody w kopu-
lastch konstrukcjach z kolczastymi dachami  również 
warte były obejrzenia. Tradycyjne piwo piliśmy w 
galerii handlowej, gdzie podatek i napiwek dublo-
wały cenę napoju, a chłodzoną kawę z dodatkami 
podawano w prostych drewnianych skrzyneczkach. 
Wyrafinowanie i drogo!

Taki jest obecnie Singapore, wyrafinowany i drogi. 
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OD SZWEDZKICH WŁADZ

Chroń stale 
siebie i innych. 

To ma znaczenie. 

Czytaj zbiór informacji na krisinformation.se

Razem możemy spowolnić rozprzestrzenianie się zakażenia.

Masz 70 lat lub więcej? Poproś o 
pomoc w zakupach i załatwianiu spraw.

Chorujesz? Zostań w domu. 

Utrzymuj odstęp od innych w 
pomieszczeniach i na zewnątrz. 

Stosuj się do zaleceń władz. 


