
11
OPINIE

1
TEM

AT DNIA
3

POLSKA
4-5

ŚW
IAT

6-7
POLSKA

8
KULTURA

9
GOSPODARKA

10
PODRÓŻE

11
SPORT

12-13TECHNIKA
14

M
OCNE SŁOW

O
15

PLOTKI
16

 PODRÓŻE

zdjęcia i tekst 
Stefan Czerniecki

J est zupełnie cicho. Aż piszczy 
w uszach. Słyszę tylko własne kro-
ki. Echo charakterystycznego stu-

kotu butów o kostkę brukową odbija się 
od wysokich murów kolorowych dom-
ków. Razem przypominających mia-
steczko dla lalek. Wchodzę w jedną 
z bocznych uliczek. Rany, jak tu 
ciasno! Odległość między dwie-
ma kamienicami nie przekra-
cza półtora metra. To tylko 
potęguje wrażenie, jakbym 
znajdował się w miasteczku, 
a może raczej makiecie, dla 
miniludzików. W dodatku tak 
pustej. W tym wypadku jednak 
trudno się temu dziwić. Jest grubo 
po trzeciej w nocy. A ja paraduję samot-
nie po sztokholmskiej Starówce.

Blade światło latarenek rozświetla 
ciemną uliczkę. Mimowolnie podszczypu-
ję się co pewien czas, nie do końca ufając 
swoim zmysłom. Czy ja tutaj naprawdę 
jestem zupełnie sam? I to wszystko jest 
prawdziwe? Namacalne? Co pewien czas 
błogą ciszę zakłóca łoskot statywu, który 
raz na jakiś czas obije się o jakąś płytkę. 
Mam nadzieję, że nikogo nie obudzę.

Dochodzę do końca Starówki. Most. To 
symboliczne miejsce. Tutaj według hy-
drologicznych podziałów zaczyna się 
Morze Bałtyckie. W tym miejscu Bałtyk 
nie różni się jednak niczym od ostro pę-
dzącej, spienionej rzeki. Po drugiej stro-
nie majestatyczna sylwetka drewniane-

go dwumasztowca. Na maszcie furkocze 
niebieska flaga z żółtym krzyżem. Dmu-
cha coraz silniej. Muszę przyznać, że 
w tej chwili wiatr nie jest spełnieniem 
moich marzeń – zwłaszcza że spaceruję 
samotnie o czwartej nad ranem po ob-
cym mieście północnej Europy. Jest 
przeraźliwie zimno. Czas ukryć się 

w azylu ciszy i spokoju. W uliczki pogrą-
żonego w sennym letargu Starego Mia-
sta. Właściwie miasteczka, nad którego 
snem mają pieczę uliczne latarenki.

Z okolic rynku słychać bliżej niespre-
cyzowany szum. Nocne sprzątanie. Po 
placu jeździ niewielka maszyna. Na 
mój widok siedzący w środku jegomość 
wyłącza silnik. Wyskakuje z pojazdu. 
A wszystko po to, by się... przywitać. 

„Hello!”. Szczery uśmiech i po chwi-
li pan w pomarańczowym ubran-

ku służb czyszczących miasto 
ląduje z powrotem w swoim 
wehikule. Znów zostaję sam. 
Brak snu powoli daje o sobie 
znać. Powieki same się zamy-

kają. Wychodzi zmęczenie noc-
nym spacerem. Wczesnoporanne 

skołowanie. Znajduję się w tak bło-
gim letargu, że gdyby w tej chwili zza 
najbliższej czerwonej kamienicy wypa-
radowały gęsiego brodate krasnale, 
wcale nie byłbym aż tak zaskoczony. 
O taką paradę wręcz aż się prosi! Oto-
czenie, cały ten nocny wystrój sztok-
holmskiej Starówki, zdają się współ-
tworzyć scenę do jednej z baśni braci 
Grimm. Brakuje tylko śniegu. Wówczas 
blask ulicznych latarenek byłby jeszcze 
bardziej magiczny. 

Za kilka godzin wąskimi uliczkami 
o niemożliwych do powtórzenia na-
zwach Yxsmedsgrand, Kakbrinken czy 
Vasterlaggatan zaczną podążać tłumy 
Szwedów oraz kohorty turystów. Oko-
liczne knajpki zaczną serwować złoci-
ste trunki. Pojawią się kelnerzy zachę-
cający do degustacji specjałów 
szwedzkiej kuchni. A ze sklepowych 
witryn zaczną powoli znikać pluszowe 

łosie – symbol tego skandynawskiego 
państwa. Ale to dopiero za kilka go-
dzin. Na razie słońce wciąż nie wze-
szło. I nadal jest cicho. Urokliwie. 
Mało rzeczywiście. O tej bardziej przy-
ziemnej sferze naszej egzystencji 
przypomina mi dopiero temperatura. 
Robi się przenikliwie chłodno. Chyba 
idzie zima. A to oznacza, że będzie tu 
jeszcze piękniej.

W baśni ulicznych 
lampionów
SzTOkhOlM NOCą

Drewniane okiennice. Wąskie na półtora metra uliczki. Szyldy z napisami stylizowanymi na 
gotyk. Rozjaśnione ulicznymi lampionami zaułki. Atmosfery nocnej Starówki Sztokholmu nie 
sposób porównać z czymkolwiek innym. To po prostu trzeba poczuć.

Romantyczne zaułki. Malownicze skwery. A wszystko to podświetlone latarenkami niczym 
z baśni Christiana Andersena. Sztokholm nocą nabiera innych kształtów

Miejscami spacer po tutejszej Starówce przypomina wędrowanie po makiecie 
przygotowywanej pod bajkowe przedstawienie

Sztokholm – miasto dla wilków morskich. Pełne wspaniałych jachtów, zacumowanych motorówek, kutrów... Most na rzece Nordström. To tutaj rodzi się Bałtyk


