nr 241 - LIPIEC 2017

21

DŁUGI LOT
ANDRZEJ JAR

Wieczór na lotnisku w San Francisco.
Za trzy godziny szesnastogodzinny lot
i szesnastogodzinna ciemność nocy.
Piję najdroższą w życiu kawę: za medium coffee i zleżałą drożdżówkę płacę dziesięć amerykańskich dolarów
bez paru centów. – Tak… – odpowiada na moje jęknięcie kobieta za ladą
– ...cena… i jeszcze podatek. Wycięty
z dykty, pomalowany w hipisowskie
esy-floresy mikrobus – który oczywiście jest volkswagenem – obwieszcza, jak na San Francisco przystało,
Summer of Love.
Niepokoi mnie myśl, że długa podróż cieszy mnie umiarkowanie i że
może łączyć się to z wiekiem. Zastanawiam się, czy przypadkiem moje
happy hours nie sprowadzają się od
paru lat do przesiadywania w parku
Trout Lake, pociągania ukradkiem piwa lub wina i czytania książek. Częściej jest to wino, ponieważ nie jestem
raczej smakoszem piwa. Od piwa – a
chyba także od wina – wolałbym pewnie wodę mineralną albo sok pomarańczowy, tylko że woda mineralna i
sok pomarańczowy jakoś zupełnie mi
nie pasują do wybieranej przeze mnie
do czytania literatury. Do literatury
czytanej w parku, bo w domu, w którym stoi komputer, nie czyta mi się tak
dobrze. Stąd też lato to dla mnie pora
nadrabiania czytelniczych zaległości.
Jeszcze przed nastaniem astronomicznego lata przeczytałem „Miłosz w Krakowie” Agnieszki Kosińskiej. Dobrze
to się czyta, trudno znaleźć miejsce odpowiednie na zrobienie przerwy, ale
jednak książka nie wzbudziła mojego
zachwytu. Wydaje mi się, że w jakiejś
mierze wiąże się to z jej językiem,
dziwnie brzmiącym w uchu absolwenta polonistyki sprzed prawie czterdziestu lat. Pisze na przykład Agnieszka Kosińska, że nie udaje jej czegoś,
kiedyś tam, „skonwertować z maca
na peceta”. Skonwertować? Z maca
na peceta? I don’t think so… W pewnej chwili odzywa się w mojej głowie
śmieszna myśl, że autorka urodziła
się przynajmniej dziesięć lat za późno
albo z dziesięć lat za wcześnie. Jej ję-

zyk jest taki „pośrodku” – ani do końca
polonistyczny, ani do końca językiem
milenialsów. Kiedy odnosi się w którymś miejscu do polskiego komunizmu, z całą powagą przedstawia swoje
uwagi na ten temat, czuję lekką irytację;
wyliczam, że w 1980 roku Agnieszka
Kosińska była uczennicą szkoły podstawowej. Wydaje mi się również, że
owa litewskość Miłosza, którą był on
przesiąknięty, rozumiana jest przez
autorkę bardzo powierzchownie, poprzez turystyczne wyjazdy w tamte
strony. Stąd też brak czucia tamtego
języka – wszystko jedno czy wypowiadanego na głos, czy nie. Wiem coś
o tym, bo przez dziadków i rodziców
stamtąd się wywodzę, dzieciństwo
spędziłem w tamtym klimacie. Ale
cóż, kiedy nie udaje się czegoś skonwertować z maca na peceta, nie jest
łatwo poruszać się po Dolinie Issy…
A zresztą nie wiem. Może to słońce
pomieszane z winem hasać pozwala
myślom po mrowiu skojarzeń. Bo jednocześnie cały czas uważam, że dobrze, że ta książka powstała. Jest mi
też miło, że pojawiają się w niej osoby, z którymi zetknąłem się w życiu
osobiście, jeszcze przed 1980 rokiem.
Wspomniana wyżej myśl o jakiejś,
jak to widzę, szczególnej dzisiaj istotności czasu urodzenia (chyba najbardziej chodzi tu o tempo zmian technologicznych) wiąże się w pewien sposób z moimi wrażeniami, jakie wyniosę z podróży, w którą się udaję. Szesnastogodzinny lot z San Francisco i szesnaście godzin nocnej ciemności; słońce na równiku wschodzi dobrze po
siódmej. Ląduję kilka minut po szóstej. Przed pierwszym świtem długiego weekendu, na który przypada święto zakończenia ramadanu – Hari Raya
Puasa.
Muzułmańskie (malajskie) Hari Raya Puasa czy Hari Raya Haji (święto
ofiary Abrahama – w islamie Ibrahima) są świętami ustawowo wolnymi
od pracy, tak samo jak Chiński Nowy
Rok, Dzień Buddy, hinduistyczne Dipawali, Wielki Piątek oraz oczywiście
Boże Narodzenie.

Wieczór pod centrum handlowym. Z obowiązkowym selfie
Najliczniejszą w państwie grupą
wyznaniową są buddyści, stanowiący
(dane sprzed dwóch lat) 33,2% ogółu
mieszkańców wyspy. Chrześcijaństwo
jest religią 18,8% populacji (w tym
6,7% to katolicy), islam 14%, taoizm
10,9%, a hinduizm 5 procent. W szkołach, na lekcjach wiedzy o spoleczeństwie, uczniowie zaznajamiani są obowiązkowo z wydarzeniami z grudnia
1950 r. – nazywanymi po angielsku
Maria Hertogh riot – zamieszkami,
w których zamordowanych zostało
18 osób, a które wybuchły w związku
z sądową decyzją oddania wychowanego przez muzułmanina dziecka –
13-letniej wówczas Marii Hertogh,
której malajskie imię brzmiało Nadra
– biologicznym, katolickim rodzicom;
jak również o najkrwawszych w historii wyspy rozruchach z 1964 roku, których podstawą były różnice religijne i
rasowe pomiędzy malajskimi muzułmanami i miejscowymi Chińczykami.
Nauka o tym jest przestrogą, do czego
prowadzi religijny obskurantyzm i nienawiść na tle narodowościowym, etnicznym lub wyznaniowym. Patrząc
na miejscowe życie myślę, że ta edukacja przynosi dobre rezultaty.

Singapur, 1 lipca. Car Free Day na zakończenie Miesiąca młodzieży. Zupełnie jak w Vancouver...

Zwracają moją uwagę muzułmanki;
po pierwsze dlatego, że ich przynależność religijna jest rozpoznawalna, a
po drugie – ponieważ dla Polaków
muzułmanie to jak wiadomo terroryści, co – jedno i drugie – tworzy pewną egzotykę, inaczej niż w Vancouver,
gdzie w tle pojawia się myśl o uchodźcach, o imigrantach w ogóle. Przeważnie są to kobiety młode, jako że
na ulicach ogólnie dominuje młodość,
różniące się od innych młodych kobiet
okrytą głową, zasłoniętymi po przeguby dłoni ramionami i niechodzeniem
z odsłoniętymi nogami, jak czyni to
w tym klimacie większość ich rówieśniczek – noszą najczęściej spodnie.
Poza tym są takie same. Dbają o urodę, podkreślając ją makijażem, noszą
biżuterię i w ogóle wyglądają bardzo
elegancko. Naprawę bardzo elegancko. I jak wszyscy, robią sobie selfie i
klikają. Oglądają potem zrobione zdjęcie – jeśli uznają, że wyszły na nim
niezupełnie dobrze, pstrykają kolejne.
Normalna próżność. I w ogóle normalność; grupy towarzyskie i koleżeńskie (np. studenci wsiadający do metra
na stacji przy politechnice) składają się
z kobiet w hidżabie i bez.
Chyba wszyscy w tym mieście poruszają się zapatrzeni w elektroniczne
klikacze. Myślę, że ta globalna choroba przybrała tu formę ekstremalną.
Dwóch buddyjskich mnichów wsiada
do metra, zajmują miejsca koło mnie,
wyjmują spod fałd kaszaji swoje samsungi i zaczynają klikać. Zauważam
jedną tylko nie klikającą osobę, co
prawdopodobnie ma związek z jej
wiekiem. To denerwujące. W Vancouver ludzie zapatrzeni w swoje smartfony, nie zważający na to, że obok
nich są, żyją, poruszają się inni ludzie,
wywołują we mnie chęć wołania o
przywrócenie kary śmierci.
W poniedziałek długiego weekendu
Hari Raya Puasa w katolickim kościele pw. Dobrego Pasterza – przy którym stoi rzeźba Jana Pawła II, upamiętniająca wizytę Papieża w listopadzie 1986 r. – odbywa się w południe
msza święta. Kościół wypełniony jest
do ostatniego miejsca, część wiernych
stoi na zewnątrz, samochody nie mieszczą się na dość obszernym przykościelnym parkingu, niektóre w połowie wystają z bram świątyni na ulicę.
W polskim kalendarzu dzisiaj imieniny Jana i Pawła. Później tego samego

dnia słyszę od znajomej osoby, że tutejsi ludzie wierzą przede wszystkim
w pieniądze.
Osiemnaście i pół procenta mieszkańców nie wyznaje żadnej religii. Są
to pewnie ci, którzy wierzą wyłącznie
w pieniądz. Pozostali, jak mniemam
na podstawie w swoich obserwacji,
wierzą w pieniądz i w jakąś rzeczywistość pozamaterialną.
Takiej jak tutaj komercji nie widziałem nigdy przedtem. Na kilku kilometrach jednej ulicy, obok siebie, jedno
po drugim, stoją połączone podziemnymi przejściami wielkie centra handlowe, w których na dodatek – co naprawdę trudno zrozumieć – powtarza
się to samo: Louis Vuitton, Giorgio
Armani, Tiffany, Prada, Dior, Gucci,
restauracje i kawiarnie… Sklep Louisa
Vuittona dzieli od sklepu Louisa Vuittona jakieś sto, dwieście metrów i ewentualnie wjazd schodami na któreś
tam piętro. To samo z innymi. Z dnia
na dzień nabieram coraz większego
przekonania, rośnie we mnie pewność, że mieszkańcy Miasta Lwa żyją
w tych pałacach komercji od rana do
nocy, żywią się w nich i wypróżniają
– i to nie tylko dlatego, że dobra klimatyzacja tych miejsc daje schronienie przed upałem. To styl życia. Może
nawet należałoby powiedzieć, że jest
to życie w jedynym odnajdywanym
jego sensie.
Nauczycielka języka angielskiego na
kursach doskonalących dla dorsosłych
(angielski jest tam jednym z czterech
oficjalnych języków, a 40% mieszkańców kraju stanowią przybysze z innych państw, głównie azjatyckich, mający prawo stałego pobytu) opowiada
mi nie do końca dla mnie zabawną
historyjkę. Zapytała kiedyś swoich
uczniów, traktując to jako ćwiczenie
językowe, o ich ulubione zajęcia w
czasie wolnym. Dowiedziała się, że
każdy z nich lubi najbardziej przebywać na Orchard Road – ulicy, której
pejzaż przedstawiłem powyżej. Z jakiego powodu podoba im się spędzanie tam czasu? W odpowiedziach
na to powtarzało się to samo słowo:
shopping… Żeby urozmaicić nieco
temat, dorzuciła kolejne pytanie – czy
lubią podróżować. Owszem, bardzo.
Uwielbiają weekendowe wypady do
Malezji albo Tajlandii. Co im się w
tych podróżach najbardziej podoba?
Shopping…

