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OD REDAKCJI 

Początki nigdy nie są łatwe. Gdy na 
jednym z b logów padł pomysł tworzenia 
pisma literackiego, odzew był wielki. 
Wiele blagowiczek przyklasnęło idei i 
zaczęłyśmy w tempie ekspresowym snuć 
WIZJe nowego magazynu, który 
stanowiłby ciekawą, inspirującą lekturę. 

Z czasem zapał niektórych ostygł, pewne 
osoby zdecydowały się odłączyć, 

dołączyły w to miejsce inne i pozostała 
niewielka grupka szaleńców, nie 
dających się zniechęcić piętrzącymi się 

trudnościami. Nie będę Was 
wtajemniczać w przeszkody, których los 
nam nie szczędził. Dość powiedzieć, że 

jak na ekipę redakcyjną, która nigdy w życiu nie spotkała się "w realu" uważam, że 
sprostałyśmy zadaniu. 

Pismo rodziło się w bólach, były momenty załamania i zniechęcenia. Słyszałyśmy 
czasem głosy, że nasz pomysł nie ma szans, że się nie powiedzie. W głowie kołatała mi 
myśl chińskiego mędrca Yunmena: 

"Ludzie, którzy twierdzą, że czegoś nie da się zrobić, nie powinni 
przeszkadzać tym, którzy właśnie to robią.". 

Robiłyśmy swoje, nie poddałyśmy się i dziś macie przed sobą pierwszy numer kwartal
nika "Archipelag". Z trwogą oczekujemy Waszej opinii. Bo "Archipelag" jest dla Was, 
nie dla nas. Piszcie, co Wam się podoba i do czego macie zastrzeżenia. Wasze zdanie 
jest dla nas cenne, bo od niego zależeć będzie charakter pisma. Jeśli chcecie do nas 
dołączyć i współtworzyć pismo będzie to dla nas wielka radość. 

Korzystam z okazji i dziękuję ogromnie wszystkich osobom, które zaangażowane były 
w tworzenie pierwszego numeru. Bez Waszego wkładu to pismo nie byłoby tym, czym 
jest. 

Zapraszam gorąco do lektury i dzielenia się z nami pomysłami i uwagami! 
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B~z€fllię Desai 
[Kamila KundaJ 

Anita i Kiran Desai, matka i córka, piszące powieści czytane na całym świecie, nie 
poddają się modzie na określony rodzaj literatury. Zamiast śledzić rankingi bestsell
erów i brać udział w warsztatach literackich, odsuwają się od ludzi, a inspiracji 
szukają w historiach rodzinnych i realiach codzienności. 

Zawód pisarza nie był pierwszą profesją, jaką 

wybrała sobie Kiran Desai, autorka indyjskiego po
chodzenia, od wielu lat mieszkająca w Stanach Zjed
noczonych. Na początku zdecydowana była 

pozostać czytelnikiem. Wychowywana w domu z 
tradycjami literackimi, w otoczeniu książek, z matką 
- znaną pisarką i Salmanem Rushdiem jako przyja
cielem rodziny, od dziecka słyszała rozmowy 
dorosłych narzekających, że teraz nikt nie kupuje i 
nie czyta książek. "Postanowiłam więc, że ja będę 
czytac"' - wyznała z promiennym uśmiechem i 
błyskiem w oku w trakcie spotkania z miłośnikami jej 
prozy w londyńskim centrum kulturalnym South
bank pod koniec października 2009 roku. - "Będę 

kupować książki i je czytać. Tak, czytanie książek 
stanie się moim zawodem". Musiała dorosnąć, by 
zrozumieć, że niestety nie ma lekko. Samym czyta
niem nie zarabia się na chleb. Pisanie jednak nie 
przychodziło jej łatwo. "Zadymą w dzikim sadzie" 
(oryginalny tytuł: "Hullabaloo in the Guava Or
chard"), sympatyczną i zabawną historią o nieudac
zniku, który dzięki własnemu nonkonformizmowi 
ogłoszony został prorokiem, zwróciła na siebie 
uwagę świata literackiego, ciekawego co też potrafi 
stworzyć córka sławnej w Indiach pisarki, Anity 
Desai. Prawdziwy sukces przyniosła jej druga 
powieść, przetłumaczona już na ponad 40 języków: 
"Brzemię rzeczy utraconych" ( oryg. "The lnheri
tance of Loss"), za którą odznaczona została 

prestiżową w Wielkiej Brytanii nagrodą Boaker 
Prize. 

Desai pisała tę powieść przez osiem lat. Zapytana, 
dlaczego napisanie niewielu ponad 300 stron zajęło 
jej tak długo, bez owijania w bawełnę przyznała: 
"Jestem potwornie wolna! Co dzień siadałam rano 
przy biurku i spędzałam przy nim czas aż do zachodu 
słońca. Napisałam jedno zdanie, wyjrzałam przez 
okno, zaparzyłam sobie herbatę, poczytałam trochę 
poezji, znów coś napisałam i tak mijał dzień. Jestem 
powolna jak indyjska krowa. 

Wreszcie rodzina zaczęła się niecierpliwić, 

wydzwaniać do mnie z "dobrymi radami": "Kiran, 
znajdź sobie jakąś pracę, tak dłużej być nie może!". 
Bieda zmusiła mnie do skończenia tej książki." Je
dynie matka wspierała Kiran w jej twórczości i przez 
jakiś czas mieszkały nawet wspólnie w Meksyku, "bo 
tam jest taniej niż w Nowym Jorku". 

Warto było tyle się pomęczyć. "Brzemię rzeczy 
utraconych" to fascynująca historia kilku postaci, z 
których każda zdaje się czuć jak wygnaniec we 
własnym kraju -Indiach. Region, w którym rozgrywa 
się akcja książki, Kalimpong, to ciekawy obszar 
leżący między Nepalem a Bhutanem, przy granicy 
Indii z Tybetem. Skomplikowana sytuacja polityczna 
i społeczna tego wielokulturowego zakątka Indii 
została przez autorkę w bardzo zręczny sposób 
zarysowana jako tło osobistych historii o sędzim i 
dwóch starszych damach, tęskniących za czasami 
Imperium Brytyjskiego, wnuczce sędziego, mającej 
wrażenie nieznajomości realiów własnej ojczyzny 
oraz o kucharzu, wyczekującego listów od ukochan
ego syna Biju, który ciężko haruje w restauracjach 
nowojorskich. Wszystko to jest przeplatane 
opowieścią o Biju, dzielącego za oceanem ciężki los 
milionów emigrantów żyjących z dnia na dzień za 
psie pieniądze i z poranioną godnością. 

Kiran Desai na spotkaniu mocnym głosem, 

dobywającym się z jej drobnego i niezwykle 
szczupłego ciała, czytała fragmenty swojej powieści 
oraz chętnie odpowiadała na pytania czytelników. Z 
przejęciem mówiła o tym, iż historia Biju jest bardzo 
typową historią, jaką może się pochwalić co drugi 
emigrant w Stanach Zjednocznych: "Wystarczy 
wsiąść do taksówki w Nowym Jorku, zapytać ki
erowcy skąd pochodzi i już dostaje się materiał na 
powieśc"'. Można sądzić, że upokarzające 

doświadczenia, jakich emigrantom los zwykle nie 
szczędzi, powodują więcej złego niż dobrego, lecz 
Desai uważa, że nawet złe doświadczenia nas 
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wzbogacają. Uczą, jak radzić sobie z 
niesprawiedliwością, mówią nam wiele o nas 
samych, każą spojrzeć na siebie z dystansem. Sam 
fakt emigracji zaczyna być normalnością w świecie 
zachodnim, większość ludzi żyjących w Nowym 
Jorku czy Londynie pochodzi skądś indziej i musi 
nauczyć się, jak znaleźć dla siebie miejsce w Wielkim 
Świecie. Sama pisarka opuściła rodzinne Indie w 
wieku czternastu lat, by wraz z matką szukać 

szczęścia najpierw w Wielkiej Brytanii, a potem w 
Stanach Zjednocznych, gdzie żyje do dziś. Zachowu
je indyjskie obywatelstwo i zauważa, że z czasem 
coraz bardziej postrzega rzeczy przez pryzmat 
swojego pochodzenia. Ta "indyjskość" nie opuszcza 
jej, wręcz przeciwnie, z wiekiem staje się coraz sil
niejsza. Wybrała życie w Ameryce, ale nie 
amerykański styl pisania. Wciąż zaczytuje się klasyka
mi brytyjskiej i indyjskiej literatury, obce są jej kursy 
kreatywnego pisania i staranie się o stypendia liter
ackie, które prawdopodobnie w pewnym stopniu 
umożliwiłyby jej pisanie bez zamartwiania się 

sprawami finansowymi. Desai woli siedzieć samot
nie w swoim niewielkim mieszkanku w Brooklynie i 
wieść, jak to określiła, "nędzne, samotne, nudne 
życie pisarza". Niepytana opowiadała, jak okropnie 
w gruncie rzeczy jest być pisarzem, jak bardzo jest 
się samotnym, jak spędza się czas na sklecaniu zdań 
w mniej lub bardziej zgrabną całość, ale jak tylko 
dzięki tej samotności, beznadziei i depresyjnym nas
trojom człowiek może pisać: "By dobrze pisać, 

trzeba żyć w odosobnieniu, smutku i poczuciu 
nieszczęścia.". 

Dwa dni po spotkaniu miałam przyjemność 

zobaczyć Kiran Desai ponownie, w tej samej insty
tucji, tym razem wraz ze sławną matką, 

zaszczycającą swoją osobą uroczystość obchodów 
25-lecia istnienia literackiego pisma "Wasafiri", które 
promuje międzynarodową literaturę współczesną. 
Ciekawie było spotkać obie sławne panie Desai i 
posłuchać opowieści o ich pracy, literaturze i wza
jemnych relacjach. Anita Desai napisała dotychczas 
12 książek, z których po polsku wydana została tylko 
jedna - "Czas postu, czas uczty" (o ryg. "Fasting, 
Feasting"). Autorka trzykrotnie była nominowana 
do nagrody Bookera, ale to córka ją wyprzedziła w 
wyścigu po nią. Między paniami nie ma jednak rywal
izacji. Anitę szczerze cieszy sukces córki, choć za
pewne odczuwa, że jest dla niej wzorem, od którego 
powinna odejść. Kiran mówiła: "Mama miała na 
mnie ogromny wpływ. Czytałyśmy te same książki, ja 
zaczytywałam się jej powieściami, gdy dorastałam i 
gdy człowiek jest najbardziej chłonny. Gdy 
zaczynałam pisać, ilekroć nachodziła mnie chęć 
opowiedzenia jakiejś rodzinnej historii, 
uświadamiałam sobie ze zgrozą, że mama już ją 
wykorzystała, że dla mnie nie pozostało już nic". To 
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książki Anity ukształtowały spojrzenie Kiran na 
społeczeństwo indyjskie i pokazały jak pisać o out
siderach, którzy gęsto ścielą karty powieści matki i 
córki. Kiran, chociaż jest inspirowana przez matkę i 
jej styl pisania, stara się jednak odnaleźć swój własny 
głos. Trudno po dwóch wydanych powieściach 

stwierdzić, czy już jej się to udało. 

Anita Desai ma obecnie ponad 70 lat. Zawsze 
lekko uśmiechnięta, z koczkiem siwych włosów i w 
tradycyjnym sari oraz żakiecie o spokojnych bar
wach, mówi cicho, sprawiając wrażenie raczej 
skromnej babuni niż uznanej pisarki, której 
powieściami i opowiadaniami zaczytywali się 

mieszkańcy Indii w latach 1970-tych i 1980-tych. 
Urodzona z ojca Bengalczyka i matki Niemki, wy
chowywana była nieco odmiennie niż jej rówieśnicy. 
W jej domu mówiono po niemiecku, czytano 
zachodnią literaturę na równi z indyjską i słuchano 
zachodniej muzyki, ale jednak Anita mieszkała z 
rodzicami w Indiach i wiele aspektów jej życia było 
bardzo indyjskich. Rodzice potrafili znaleźć złoty 
środek i przekazać jej wartości obu kultur. Autorka 
wplata wątki niemieckie oraz łączące kulturę Wscho
du z zachodnią w historie, które pisze, jak choćby w 
powieści "Baumgartner's Bombay". Zresztą tę 

książkę Kiran określiła na spotkaniu jako swoją 

ulubioną powieść napisaną przez matkę. Od wielu 
lat Anita Desaidzieli swój czas na Indie, Stany Zjed
noczone i Meksyk, ze wszystkich tych krajów 
czerpiąc opowieści do wykorzystania w swych 
dziełach. Córka uwielbia odwiedzać matkę, 

zwłaszcza w Meksyku, dokąd ucieka przed pełnym 
rywalizacji, neurotycznym literackim światkiem 

Nowego Jorku. Oczekiwania, jakie żywią wobec 
pisarza krytycy, wydawcy i czytelnicy, to zmora 
nękająca zapewne każdego literata. Kiran ma 
szczęście, że może znaleźć swoją oazę. Pisanie obok 
matki uspokaja ją i mogę doskonale zrozumieć, co 
Kiran ma na myśli mówiąc to. Anita Desai sprawia 
wrażenie osoby pogodzonej ze światem i sobą, 
szczęśliwej, spełnionej matki oraz pisarki, która zw
yczajnie kocha to, co robi. Anita także nie obraca się 
w kręgu modnych pisarzy, których wypada czytać. 
Nie mieszka już w New Delhi, gdzie cała rodzina żyła, 
gdy Kiran była jeszcze dzieckiem - żyje poza 
światem, w którym liczy się ostatni bestseller. 
Jednak kultura Indii wciąż w niej tkwi. Nadal często 
opowiada o starym Delhi, o czytaniu poezji w urdu 
(upadek poezji w języku urdu jest zresztą tematem 
głównym powieści "In Custody") i o zmianach, jakie 
zachodziły w jej rodzinnym m1ese1e. Kiran 
wspominała podczas spotkania, jak wracając ze 
szkoły widziała matkę wstającą od biurka. Zawsze 
podziwiała jej niezwykłą determinację i motywację 
do pisania. Anita, wychowując czworo dzieci, pisała 
każdego dnia, gdy tylko te pożegnały się z nią, 

wychodząc do szkoły i tkwiła przy biurku niemalże 
aż do ich powrotu. Nie wspomina tego okresu jako 
szczególnie trudny, ale jako ten, który wyrobił jej 
charakter i nauczył właściwego dla niej podejścia do 
pracy. W jej książkach niejednokrotnie można 

zauważyć pochwałę etosu pracy. Kiranna spotkaniu 
śmiała się, że w swojej pierwszej powieści, "Zadyma 
w dzikim sadzie", celowo odeszła od owego etosu, 
pokazując człowieka, który ucieka od pracy i tym 
prostym zabiegiem odcięła się od wartości przekazy
wanych w literaturze jej matki. 

Zapytałam obie panie, czy czytają książki innych 
autorów w trakcie pisania własnych powieści i jaki 
wpływ mają owi autorzy na ich dzieła. 

Odpowiedziały niekompletnie, wymieniając raczej 
pisarzy, których najbardziej cenią. Rozejrzałam się 
po sali i widziałam wiele osób skrzętnie notujących, 
kogo też czytają panie Desai. Kiran stara się sięgać 
po autorów pasujących do odpowiedniego miejsca. 
W Indiach czyta indyjskich pisarzy- szczególnie ceni 
Rushdiego i Naipaula, w Stanach Zjednoczonych 
uwielbia wracać do Michaela Ondaatje, natomiast w 
Meksyku pociągają ją autorzy pochodzący z tego 
kraju, zwłaszcza poeci meksykańscy. Na twórczość 
Anity wpływ miało wielu pisarzy, z których 
najważniejsi byli: Mark Twain, Kawabata Yasunari, 
Virginia Woolf, a także francuscy i rosyjscy klasycy. 
Autorka wspomniała też, że w pewnym momencie 
sięgnęła po grubą powieść Dona Delillo "Under
world" ("Podziemie") i - jak to sama określiła -
"tam znalazłam wszystko". Gdy jeszcze mieszkała w 
Delhi, jej sąsiadką była bardzo ceniona pisarka Ruth 
Prawer Jhabvala. To od niej Anita Desai podobno 
nauczyła się, jak spokojne, rodzinne życie przenosić 
na papier, jak znaleźć spełnienie w codziennej ru
tynie zajmowania się domem i pisania, jak w 
samotności dotrzeć do pokładów własnej 

kreatywności. Obecnie obie panie Desai czytają 

wiele poezji i to dzięki poetom uczą się budowania 
nastroju i emocji oraz przekonują się o mocy plastyc
znego języka. 

Najnowszym dziełem Anity Desai jest "The 
Zigzag Way", historia młodego mężczyzyny, 

pragnącego zostać pisarzem, który w Meksyku 
szuka śladów własnej rodziny. Kiran Desai pracuje 
zaś nad swoją trzecią powieścią (nie może jeszcze 
zdradzić treści), która - jak powiedziała mi po spot
kaniu - powinna ukazać się za rok lub dwa lata. Za
pewne sama autorka zdaje sobie sprawę, iż po 
głośnym bestsellerze książki "Brzemię rzeczy utra
conych" oczekiwania wobec niej są wysokie. Nie wi
adomo, czy im sprosta, ale wiadomo, że będzie się 
starała napisać powieść płynącą prosto z serca, a nie 
podyktowaną modą na określoną tematykę. Jakie to 
szczęście, że może liczyć na wsparcie matki, przy 
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której czerpie energię do dalszej pracy. Przy niej 
może także odczuwać pełną wolność, gdyż jak 
powiedziała: "Jesteś wolny, gdy możesz zagłębić się 

PANTEON 

w swój wewnętrzny świat". Oby jak najwięcej tego 
świata obie panie Desai potrafiły przekazać nam w 
swoich kolejnych książkach. 

Kiran Desai 
"Zadyma w dzikim sadzie", "Brzemię rzeczy utraconych" 

Anita Desai 
"Czas postu, czas uczty", "Cry of the Peacock", "Fire on the Mountain" 

"Games at Twilight", "Diamond Dust and Other Stories" 
"Baumgartner's Bombay", "In Custody", "Ciear Light of Day" 

"Journey to lthaca", "The Village by the Sea", "The Zigzag Way" 
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Nie zawsze warto być 
• pierwszym ... 

[Iwona Piątek] 

Rzecz o "Wielkim wyścigu" Adama Bahdaja" jako historyjce aktual
nie bardzo potrzebnej zabieganym ludziom. 

Każde chyba dziecko wie, że podczas wyścigu 
należy biec lub robić coś bardzo szybko, a wy
grywa ten, kto pierwszy jest na mecie. Trudno 
wyobrazić sobie więc inne zasady tego typu 
konkurencji, a jednak ... Jest takie miejsce, taki 
las, gdzie zwycięzcą okazać się miał naj
wolniejszy jego mieszkaniec. Dziwny i nie
dorzeczny pomysł? Nie, jeśli dowiemy się, że na 
starcie stanęły ... ślimaki. Tak, tak. Są to przecież 
jedne z najmniej pośpiesznych stworzeń na 
świecie, więc zapewne taki wyścig jednak miał 
sens. A na pewno wzbudził wielkie zaintereso
wanie całego lasu, bo obserwatorów tego zdar
zenia nie brakowało na żadnym odcinku trasy. 
W ten wrześniowy, ale bardzo ciepły dzień 

zebrały się: jaszczurki, żuki, gąsienice i 
zaskrońce. A uczestników wyścigu było jeszcze 
więcej, ponad setka! Największym faworytem 
był Onufry, pewny swego zwycięstwa zarozu
mialec. Nic więc dziwnego, że Pafnucy, znany 
ze swego wielkiego, jak na ślimaka, pośpiechu 
nie liczył się w ogóle na mecie. O ile jednak ten 
pierwszy miał zamiar walczyć nieuczciwie by 
osiągnąć cel, o tyle ten drugi świadom niespo
tykanej jak na swój gatunek szybkości, dążył do 
mety naturalnym i uczciwym suwem, nie licząc 
na laur. Nie uległ nawet namowom żaby, pani 
Kumkiewiczowej, by podstępem zdobyć 

zwycięstwo, bo dla Pafnucego było to po prostu 
niehonorowe. Po drodze jednak wydarzyło się 
kilka nieplanowanym postojów, co 
spowodowało niezamierzone opozmenie 
ślimaka. Spontanicznie bowiem dopomógł on 
potrzebującym pomocy, nie spodziewając się 

jak wpłynie to na dalszy bieg wyścigu. A 
końcówka była naprawdę niesamowita! Na 
mecie bowiem wydarzyło się coś, co zaskoczyło 

nawet samego zwycięzcę! A kto ostatecznie nim 
został? 

Jeśli jesteście ciekawi odsyłam do książki 

Adama Bahdaja "Wielki wyścig". Ja mam przed 
sobą wydanie z 1967 roku, ale wierzcie mi, że jak 
na ponad 30-letnią książkę to wygląda ona 
bardzo dobrze. Nie wiem, czy jest to zasługa do
brego wydawnictwa, czy braku zainteresowania 
czytelniczego tą pozycją, ale intensywne nadal 
kolory oraz niezniszczone prawie okładki 

pozwolą cieszyć się tą lekturą jeszcze wielu 
dzieciom i rodzicom. Tytuł na pewno nie da o 
sobie zapomnieć, ponieważ niedawno 
wydawnictwo Literatura wznowiło jego druk, 
choć w nieco odmiennej szacie graficznej. 
Ciekawym pomysłem okazało się włączenie 

wydania w serię polsko-angielską, co pozwoli 
zapewne na szerszy odbiór książki. Ale ilus
tracje pana Jana Zielińskiego niestety już nie 
przyciągają tak uwagi jak oryginalne. Ignacy 
Witz stworzył bowiem przepiękne, żywe kolo
rystycznie obrazy cieszące młode i starsze oko 
czytelnicze. Wprowadzają nas w bajkowy świat 
roślin i zwierząt, gdzie wszystko nawzajem prze
nika się i współistnieje, tworząc jedność i 
harmonię. Aż chce się dotknąć tych rozczapier
zonych liści paproci, lekkich jak puch dmuchaw
ców, miękkich mchów, pachnących miodem wr
zosów, konwalii czy zwykłych, bujnych zielenią, 
traw. Zachwycające barwy muszelek ślimaków 
zdumiały nawet moją s-letnią córkę, która 
zapragnęła mieć jedną taką samą w domu na 
swoim biurku. Zaproponowałam więc Oli, by 
poszukać pustych domków ślimaczych i 
pomalować je według własnego "widzimisię", 
tworząc w ten sposób niepowtarzalną i jedyną 
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na całym świecie własną czarodziejską muszlę. 
Już nie możemy się doczekać rezultatów tej 
zabawy! 

Wracając do tematu, przypomnę może kilka 
innych tytułów autora "Wielkiego wyścigu", bo 
to oczywiście nie jedyna jego książka. W tym 
samym roku wydano również dla dzieci 
książeczkę "Pilot i ja", a w dwa lata później 
narodził się sympatyczny "Mały pingwin Pik
Pok". Warto zauważyć, że na podstawie tej dru
giej książeczki powstało również 26 odcinków 
bajeczek animowanych. Dla starszych 
czytelników spod pióra Adama Bahdaja wyszły 
między innymi: "Piraci z Wysp Śpiewających", 
"Tańczący słoń", "Kapelusz za sto tysięcy". 

Takie powieści zaś jak: "Podróż za jeden 
uśmiech","Stawiam na Tolka Banana","Trzecia 
granica", "Wakacje z duchami" czy "Telemach 
w dżinsach" i "Gdzie twój dom, Telemachu?" 
zostały zekranizowane. Kilka pozycji stało się 
nawet lekturami obowiązującymi w szkołach, 

choć i bez tego "nakazu" książki są chętnie czy
tane przez wszystkich. Na podstawie własnego 
nastoletniego doświadczenia czytelniczego 
mogę potwierdzić, że szczególnie pociągająca 
w twórczości autora jest chęć przeżycia 

pasjonujących przygód bohaterów jego książek, 
którym nie brakuje ani ciekawości świata ani 
odwagi. To na tyle wspominek. 

WIELKIE ODKURZANIE 

Na sam koniec zaś troszkę 

pofilozofuję.Uważam, że "Wielki wyścig" to 
książka ponadczasowa, bo pomimo tak 
zasłużonego wieku, treść nadal skłania do 
zamyślenia się nad sensem życia i daje powód 
do działania. Proste przesłanie pobudza do 
głębszego zastanowienia się nad własnym 

postępowaniem wobec innych ludzi. Wydawać 
by się mogło, że w czasach dzisiejszych nawet 
bardziej jest to potrzebne niż dawniej. 
Zrozumieć może to młody czytelnik, ale i rodzic 
ma nad czym pogłówkować. Książka daje 
również nadzieję na lepsze jutro. Wzbudza 
wiarę w dobro ludzi i bardziej pozytywny świat. 
Pomimo bowiem przeszkód i napotykania nieoc
zekiwanych osób czy wydarzeń na naszej 
drodze życia, wszystko może potoczyć się o 
wiele lepiej niż byśmy sami tego pragnęli. Dziś, 
kiedy większość ludzi pędzi, dążąc do celu za 
wszelką cenę, tak trudno jest się czasem 
zatrzymać nad drugą osobą i bezinteresownie 
pomóc. Warto jednak zaprzestać tego 
szaleńczego"wyścigu szczurów" i choć przez 
chwilę być człowiekiem, czy pobyć z drugim 
człowiekiem . Może trudno w to uwierzyć , ale 
los potrafi pozytywnie zaskoczyć i hojnie 
wynagrodzić uczciwych oraz honorowych 
"sportowców" zmierzających rzetelnym 
krokiem do mety, jak pokazuje Andrzej Bahdaj. 

"Wielki wyścig" Adam Bahdaj, Nasza 
Księgarnia, Warszawa 1967 
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Podwieczorek z 
Grupą Bloomsbury 
[Karolina Kunda-Kuwieckij] 

Londyńska dzielnica Bloomsbury cieszy się niegasnącym zainteresowaniem nie tylko 
ze względu na centralne polażenie w stolicy Anglii. To właśnie tu na początku XX wieku 
rozpoczęła swoją działalność elitarna brytyjska grupa intelektualistów, zwana Blooms
bury Group. Jej członkowie stanowili niekonwencjonalną snobistyczną i artystyczną 
społeczność, której sukcesy i dorobek skłaniają do dyskusji i zachwycają niespotykaną 
pasją tworzenia. 

"Zawsze był w powietrzu jakiś nowy pomysł; 
zawsze na krześle stał jakiś nowy obraz do 
oglądania; jakiś nowy poeta wyłaniał się z 
ciemności i stawał w świetle dziennym(. .. )" 

W czwartek 16 marca 1904 roku, pod 
londyńskim adresem Gordon Square 46 
rodzeństwo Stephen podjęło u siebie herbatni
kami i kakao czworo swoich najbliższych znajo
mych: panny Power i Maione oraz panów 
Saxona Sydneya-Turnera i Geralda Duckwortha. 
Tydzień później na spotkanie przyszło już 

dziewięć osób i zostało u Stephenów do pier
wszej w nocy. Do najchętniej zapraszanych 
należeli członkowie jednego z nieformalnych 
stowarzyszeń w Trinity College, ludzie 
sprzeciwiający się powiktoriańskiemu 

porządkowi, zainteresowani nowa estetyką i 
ideami oraz liberalnymi poglądami na życie i 
związki międzyludzkie. Czym musiały wyróżniać 
się owe spotkania i panujące wśród gości kon
wenanse, aby do dziś stanowić przedmiot lic
znych dyskusji i kontrowersji? 

Cotygodniowe czwartkowe spotkania w 
prestiżowej dzielnicy Londynu Bloomsbury stały 
się rytuałem pielęgnowanym przez członków 
stowarzyszenia przez wiele lat. Zmieniały się je
dynie miejsca spotkań, dochodziło do nieznac
znych rotacji wśród uczestników, natomiast 
profil i zamysł ogólny pozostawał zbliżony do 

pierwotnych idei pomysłodawców i głównych 
przedstawicieli przedsięwzięcia. 

Do literackiej elity należeli: Virginia Stephen 
(od 1912 roku Woolf), Vita Sackville-West, E. M. 
Forster i Lytton Strachey. Grono malarzy 
stanowili: Vanessa Stephen (od 1907 roku Bell), 
Duncan Grant, Dora Carrington i Roger Fry. Je
dynym muzykiem w Grupie Bloomsbury 
pozostał Saxon Sydney - Turner. Do Grupy 
przynależeli także: Adrian Stephen - psycho
analityk, Leonard Woolf, John Maynard Keyner 
- ekonomiści, Desmend MacCarthy - dzienni
karz, Clive Bell - krytyk sztuki oraz Thoby Ste
phen - główny inicjator spotkań, przedwcześnie 
zmarły w wieku 26 lat. 

Jak pokazuje powyższy skład członkami 

stowarzyszenia byli ludzie różnorodni, ale 
wszyscy świetnie wykształceni i snobistyczni. 
Wyróżniali się nieskrępowaniem w wyrażaniu 
często skrajnie kontrowersyjnych, jak na tamte 
czasy, poglądów i otwartością na odmienne up
odobania seksualne. Bloomsbury Set, jak 
również się nazywali, stanowili kastę społeczną, 
zamkniętą elitę intelektualistów, w której kulty
wowano i miłowano nowe spojrzenie na 
pojęcie "piękna i prawdy". Ludzie, którzy ją 

tworzyli, charakteryzowali się nieposkromi
onym apetytem twórczym, chęcią wprowadza
nia w życie rewolucyjnych poglądów 
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Grupa Bloomsbury, Dreadnought- Mistyfikacja 
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Grupa Bloomsbury 

i rozbrajającą szczerością w nazywaniu 
rzeczy po imieniu. "Byliśmy pełni ochoty 
do eksperymentów i reform. 
?ostanowiliśmy obywać się bez serwetek 
przy stole, mieć [duże zapasy] bromu; 
chcieliśmy malować, pisać, pić kawę po 
kolacji zamiast herbaty o dziewiątej". 

Początki powstania Grupy Bloomsbury 
wiążą się z anegdotą, która miała miejsce 
na jednym z ich pierwszych spotkań. 
Wówczas to Thoby Stephen zaprosił do 
mieszkania przy Gordon Square 46 
osobliwości w postaci Saxona Sydney' a -
Turnera, Clive'a Bella i Lyttona 
Strachey'a. Wszyscy siedzieli dość szty
wno, niepewnie, panowała niezręczna i 
krępująca cisza. Rozmowa nie kleiła się, 
jak przewidywano, padały jedynie krótkie 
i wymijające odpowiedzi na zadawane 
przez gospodarzy pytania. W pewnym 
momencie Vanessa Beli wtrąciła swoje 
spostrzeżenia dotyczące wystawy ob
razów używając słowa "piękno", na co 
jeden z nowo przybyłych gości odparł: 
"T o zależy, co Pani rozumie przez piękno". 
Wystarczyła przypadkowa uwaga, jedno 
słowo, które stało się bodźcem do 
rozpoczęcia żywej dyskusji i wymiany 
opinii. Nowo przybyli stali się odtąd stałymi 
bywalcami i współzałożycielami 
niezależnej Grupy Bloomsbury. 

Nie było możliwe, by ktokolwiek z przy-

pad ku dołączył do ich grona. Selekcja 
dla potencjalnych członków była 
wyjątkowo surowa i bezlitosna. Każdy 

nowo przybyły musiał spełniać szereg wy
mogów i posiadać specyficzne cechy, 
dzięki którym uzyskiwał permanentne za
proszenie na cotygodniowe spotkania. 
Gapiów i zwykłych ciekawskich odsyłano 
z kwitkiem. W swych esejach autobio
graficznych Virginia Woolf nie podaje 
konkretnej odpowiedzi na zadane przez 
siebie pytanie: jakie cechy musi 
posiadać chętny do wstąpienia do 
Bloomsbury. Przytacza natomiast moment 
pojawienia się w mieszkaniu Rogera Fry'a. 
Zjawił się na jednym ze spotkań w 191 O 
roku, a więc aż 6 lat po nieformalnym 
zawiązaniu się Grupy. Opisany przez 
Virginię wieczór stanowi swego rodzaju 
odpowiedź na postawione przez nią py
tanie: "Pojawił się w obszernym 
wełnianym płaszczu, którego każdą 
kieszeń wypychała jakaś książka, pudełko 
z farbami albo coś intrygującego; spec
jalne blaszki, które kupił od jakiegoś 
człowieka w bocznej uliczce; pod pachą 
trzymał płótna malarskie; miał rozwiane 
włosy; jego oczy płonęły. Zaczęliśmy 
rozmawiać o Marie-Ciaire. l od razu 
wszyscy wdaliśmy się w ogromny spór o lit
eraturze; przymiotniki? skojarzenia? pod
teksty? Wzięliśmy Miltona; ponownie 
przeczytaliśmy Wordswortha. Musieliśmy 

wszystko jeszcze raz przemyśleć". 
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Ruch Bloomsbury nie ma koncie zbyt 
wielu wspólnych przedsięwzięć . Jest 
jednak jedno słynne w ich wspólnej kari
erze wydarzenie, dzięki któremu zdobyli 
rozgłos i stali się znani jako Grupa Blooms
bury. Miało to miejsce w 191 O roku, kiedy 
kilku jej członków wzięło udział w mistyfi
kacji, którą nazwano "Dreadnought 
Hoax" . Akcja miała być wyrazem kpiny z 
Brytyjskiej Marynarki Wojennej i 
jednocześnie żartem dającym upust pa
cyfistycznym przekonaniom członków 
G.B. Pomysłodawcą był William Horace 
de Vere Cole, młody, brytyjski arystokrata 
i dowcipniś, który przekonał Królewską 

Marynarkę Wojenną do zaaranżowania 
wizyty na okręcie wraz z abisyńską rodziną 
królewską . Zaangażował Anthony'ego 
Buxtona, by ten wcielił się w postać ce
sarza Abisynii, natomiast Duncan Grant, 
Adrian Stephen, Virginia Stephen i Guy 
Kidley przebrali się za jego świtę . W celu 
uwiarygodnienia ich wyglądu 

wypożyczono z teatru orientalne szaty i 
turbany (wykorzystywane wcześniej w 
spektaklu "Uprowadzenie z seraju"), 
doklejono brody, a twarze wysmarowano 
specjalną szminką . Mistyfikacja została 

oczyw1sc1e zdemaskowana, a Cole 
ukarany grzywną w wysokości 4000 
funtów. Wydarzenie to doskonale obra
zuje, jak kreatywni, bezkompromisowi i 
gotowi do najbardziej ryzykownych 
posunięć byli członkowie Grupy Blooms
bury. 

W czasie wolnym od pracy i innych 
obowiązków odbywano liczne podróże 
do Europy, z czego do najczęściej i 
najchętniej odwiedzanych przez 
członków Grupy krajów należały Włochy, 
Grecja i Francja . Dzięki rytuałowi częstych 
wspólnych wyjazdów i spędzania razem 
czasu w Bloomsbury niejednokrotnie 
dochodziło do krótkich romansów, 
dluższych miłostek, na wieloletnich 
małżeństwach kończąc. Po kilku latach 
od zawiązania Grupy obydwie siostry Ste
phen wyszły za mąż. W 1907 roku Vanessa 
poślubiła Clive'a Bella, natomiast w 1912 
roku Virginia wyszła za Leonarda Woolfa. 
Zarówno Vanessa jak i jej mąż posiadali 

kochanków (Vanessa przez wiele lat 
miała otwarty romans z Rogerem Fry'em i 
Duncanem Grantem, którego kochan
kiem z kolei był David Garnett. Clive nato
miast spotykał się z byłą pisarką i artystką, 
Mary Hutchinson) . Dla żadnego z nich nie 
stanowiło to przez wiele lat problemu ani 
przeszkody w tworzeniu udanego i 
kochającego się małżeństwa . Ponad 
połowa członków i członkiń Bloomsbury 
otwarcie i swobodnie deklarowała swój 
homoseksualizm lub biseksualizm, czym 
zjednywała sobie zarówno głosy przeci
wników jak i zagorzałych 
sprzymierzeńców wśród konserwatywne
go wówczas społeczeństwa brytyjskiego . 

Grupę Bloomsbury stanowił zespół indy
widualistów potrzebujących siebie naw
zajem by móc się rozwijać. Każdy 
dojrzewał zawodowo i intelektualnie w 
swoim własnym tempie i zakresie, 
czerpiąc inspiracje i bodźce z rozmów i 
dyskusji prowadzonych w gronie 
najbliższych przyjaciół . Dlatego też zarów
no siedziba Bloomsbury przy Gordon 
Square jak i każde kolejne miejsce 
związane z Grupą zawsze stanowiło 

ważny punkt ich spotkań . Pomieszczenia 
pierwszego miejsca związanego z Blooms
bury były jasne, duże i przestronne. Vir
ginia i Vanessa dysponowały własnymi 
salonami w mieszkaniu mieściła się 
ponadto duża bawialnia do wspólnego 
użytku i gabinet na piętrze. 

Wyposażeniem wnętrz zajęła się w 
głównej mierze Venessa, której wizje roz
planowania przestrzeni podążały zgodnie 
z kierunkiem aktualnych trendów. 
Kierując się własnym wyczuciem i 
zmysłem estetycznym, nadała mieszkaniu 
stosunkowo surowy i prosty charakter. 
Ściany pociągnięte zostały jedynie białą 
temperą, obrazy na ścianach wisiały od 
siebie w sporych odległościach , dzięki 

czemu mieszkanie wydawało się jeszcze 
większe i jaśniejsze. Taki właśnie efekt 
pragnęła uzyskać , jako że mieszkańcy 
domu odcinali się ideologicznie i estetyc
znie od ciemnej wiktoriańskiej przeszłości. 

W ciągu pierwszych ośmiu lat od czasu 
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powstania Bloomsbury światło dzienne 
ujrzały niektóre z twórczych dokonań jej 
członków. W 1908 roku E.M. Forster wydał 
książkę "A Room with a View"("Pokój z 
widokiem") i "Howards End", Roger Fry 
zorganizował w Londynie wystawę pt. 
"Manet i postimpresjoniści", w której jako 
pierwszy użył sformułowania 

"postimpresjoniści" i rozsławił niektórych z 
nich. Na wystawie pojawił się jeden z ob
razów Duncana Granta i zebrał wysoce 
pozytywne opinie krytyków. Vanessa 
studiowała w tym okresie w prestiżowej 

Akademii Królewskiej i rozwijała swój 
talent malarski. Virginia pisywała do 
"Times Literary Supplement" i pracowała 
nad swoją pierwszą powieścią "The 
Voyage Out", zaś Lytton Strachey 
recenzował książki i dramaty w maga
zynie "The Spectator". Działalność twór
cza i zawodowa kwitła, a jej przedsta
wiciele dojrzewali intelektualnie, czego 
świadectwem były ich kolejne sukcesy i 
powodzenia . 

Bloomsbury stanowiło najwaznleJszą 

lokalizację spotkań Grupy, ale nie jedyną. 
Po śmierci jednego z braci Stephen, 
Thoby'ego, i jednocześnie po kilku latach 
urzędowania na Gordon Square Adrian i 
Virginia przeprowadzili się na Fitzroy 
Square 29, a następnie na Brunswick 
Square 38. Umożliwili tym samym świeżo 
poślubionym państwu Beli bardziej in
tymne życie małżeńskie . W tych samych 
okolicach mieszkali wówczas John May
nard Keynes, Lytton Strachey, Duncan 
Grant i Roger Fry. Nowy adres stanowił 
idealne rozwiązanie dla spotkań towar
zyskich Grupy, jako że tradycją stało się 
przesiadywanie tego samego wieczoru w 
więcej niż jednym mieszkaniu . W tym 
samym czasie Virginia Stephen wyszła za 
mąż za Leonarda Woolfa, stając się tym 
samym panią Woolf. Niedługo potem 
Vanessa Beli i Roger Fry otworzyli wspólnie 
Omega Workshops (Warsztaty Omega), 
studio projektowe promujące 

współczesnych artystów i projektantów. 

Podczas l wojny światowej towarzystwo 
Bloomsbury uległo rozproszeniu. Virginia 

WOKÓŁ KSIĄŻKI 

cierpiała wówczas na powracające od 
najmłodszych laty stany depresyjne, dlat
ego też państwo Woolf wyprowadzili się 
do Hogarth House w Richmond 
(niedaleko Londynu) . Leonard 
wspaniałomyślnie zdecydował się na 
kupno prasy drukarskiej (którą nazywają 
The Hogarth Press) i spełnił tym samym 
marzenie Virginii o własnym wydawnic
twie. Państwo Beli także przeprowadzili się 
w spokojniejsze miejsce, do Charleston w 
hrabstwie Sussex. Miało to miejsce w l 916 
roku, gdy państwo Beli posiadali już 

dwójkę małych dzieci. Vanessa i Clive 
wynajęli przepiękny dom (który wynalazła 
im Virginia), "solidny i kwadratowy, jak na 
dziecięcym rysunku, z oknami w dwóch 
równych rzędach, czerwonym dachem i 
kominami. Wokół rozciąga się ogród ze 
stawem, który był kiedyś jeziorkiem" . 
Charleston Farm stało się prawdziwą 

oazą spokoju i miejscem-wylęgarnią dla 
jego kreatywnych bywalców. Każdy miał 
tu swój własny pokój, podręczną 

biblioteczkę i wygodny fotel do czytania . 
Zrezygnowano z prostoty i minimalizmu na 
rzecz pełnego kolorów i kształtów przepy
chu. Wnętrza urządzono w sposób wyra
zisty, eklektyczny i artystyczny, zaś jego styl 

Virginia Woolf 

Archipelag 01/2010 WIOSNA 16 



 

WOKÓŁ KSIĄŻKI 

stanowił pomieszanie postimpresjonizmu 
ze sztuką włoską, prymitywizmu z 
elegancją. Przeważały odcienie żółci, 

zieleni, niebieskiego i łososiowego. 

Duncan Grant i inni członkowie Grupy 
Bloomsbury pomagali Vanessie w 
urządzaniu domu; wspólnie dekorowali 
meble, malowali gzymsy, domalowywali 
freski na ścianach. Wzbogacając go o 
liczne przedmioty dekoracyjne i bibeloty, 
dom stał się przyjazny, ciepły i przytulny. 
Charleston Farm wytwarzało atmosferę 
intymności, a jego klimat sprzyjał wiec
zornym intelektualnym dysputom 
ciągnącym się do białego rana. "To nie 
tyle dom, co zjawisko" - powiedział kiedyś 
Quentin Beli i zwiedziwszy go, z zachow
anymi do dziś przedmiotami i meblami, 
bezspornie przyznamy mu rację. 

W 1919 roku państwo Woolf ponownie 
zmienili miejsce zamieszkania. Tym razem 
ich wybór padł na Monks House w Rod
meli w hrabstwie Sussex. Dom Vanessy 
wywarł na Virginii silny wpływ i 
małżonkowie postanowili pójść śladem 
pani Beli i także przeprowadzić się w 
malownicze i melancholijne rejony Sussex. 
Monks House było jednak mniejszą i 
wielokrotnie skromniejszą wersją Charles
ton Farm. Virginii nie udało się stworzyć 
tak nastrojowego, pełnego radości i 
koloru, domu. Zaszywała się w nim jednak 
z ogromną przyjemnose~ą, czerpała 

przyjemność ze spacerów po okolicznych 
wzgórzach, a 2 października l 932 
zanotowała w swoim dzienniku: "Jakże 
jesteśmy szczęśliwi w Rod me/l, L. i ja: co za 
swobodne życie ... zawsze jakiś spacer, i 
mewy na fioletowym pługu ... " Lata te 
wydają się być okresem najbogatszym w 
spotkania towarzyskie. Swoją obecnością 
zaszczycili Grupę Blomsbury m.in. malarka 
Dora Carrington, pisarze: Katherine Mans
field, T.S. Eliot i Vita Sackvilie-West {której 
dzieła publikują Woolfowie na łamach 
swojego wydawnictwa) oraz ekstrawa
gancka angielska arystokratka Lady Ot
toline Morrell. Także w tamtych latach 
ogromnie wzrosła liczba literackich i ma
larskich osiągnięć Grupy. E.M. Forster 
wydał "A Passage to lndia" {"Droga do 

Indii"), Virginia opublikowała aż trzy 
książki: "Night and Day", "The Voyage 
Out" i "Jacob's Room"{"Pokój Jakuba") i 
pracowała nad kolejnymi powieściami: 
"Mrs. Dalioway"{"Panią Dalioway"), "The 
Waves" {"Fale") [wszystkie kolejne jej 
książki wydane zostały po raz pierwszy 
przez The Hogarth Press], Lytton Strachey 
opublikował "Books and Characters" 
oraz "Elizabeth and Es sex: A Tragic His
tory". Roger Fry zorganizował kolejną 

wystawę postimpresjonistów pod patro
natem Lady Ottoline Morrell. Wystawa 
odniosła wielki sukces, a dzieła malarzy 
takich jak Cezanne czy Henri Matisse na 
zawsze wpisały się dzięki niemu do 
kanonu sztuki XX wieku. Spotkania Grupy 
Bloomsbury odbywały się jeszcze przez 
kilkanaście lat. Vanessa Beli po rozwodzie 
z Clivem pozostała w Charleston, natomi
ast Woolfowie jeszcze niejednokrotnie 
zmieniali miejsce zamieszkania. Dlatego 
też swoim dzienniku z datą 19 czerwca 
1923 roku, Virginia zanotowała: "Cóż, to 
właśnie jest życie - nigdy nie siedzieć w 
jednym miejscu dłużej, niż się ma na to 
ochotę". Spotkania przebiegały jednak w 
coraz węższym gronie. Kilkoro członków 
zmarło lub znacznie podupadło na zd
rowiu. Większość ich wspólnych zdjęć po-
chodzi z okresu 1906-1932, 
przypadającym na ich największą 

płodność artystyczno-towarzyską. 
Twórczość osób związanych z Bloomsbury 
do dziś cieszy się dużym uznaniem, z liter
ackimi dokonaniami Virginii Woolf na 
czele, a krytyka światowa silnie zaznacza 
specyficzną hermetyczność i elitaryzm ich 
dzieł. Pasjonatów uderzają w niej jednak 
jednak przede wszystkim próby utrwale
nia chwili, nieuchwytnych momentów, 
widoczne zarówno w prozie, na obrazach 
jak i fotografiach Grupy. Najlepiej obra
zuje to opis wieczoru, fragment biografii 
Virginii Woolf, autorstwa jej siostrzeńca 

Quentina Bella: "Chwytało się przebłyski 
czegoś cudownego, co działo się w powi
etrzu. Często siedzieliśmy nadal ( ... ) do 
drugiej czy trzeciej nad ranem. Saxon 
nadal wyjmował fajkę z ust, jakby chciał 
coś powiedzieć, i wkładał ją z powrotem, 
nic nie powiedziawszy. Wreszcie, 
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odgarniając włosy do tyłu, krótko 
wypowiadał jakieś absolutnie ostateczne 
podsumowanie. Cudowna budowla była 
skończona, można było zawlec się do 
łóżka w poczuciu, że stało się coś bardzo 
ważnego. Zostało dowiedzione, że 

piękno jest - albo nie jest - bo nie byłam 
nigdy pewna- częścią obrazu". 

Wykorzystane w tekście cytaty pochodzą 
z poniższych książek: 

Woolf V. "Chwile istnienia. Eseje autobio
graficzne", Wydawnictwo Książkowe Twój 
Styl, Warszawa 2005 
WoolfV. "Chwile wolności. Dziennik 1915-
1941 ", Wydawnictwo Literackie, Kraków 
2007 

WOKÓŁ KSIĄŻKI 

Petrignani S. "Domy pisarek", Wydawnic
two Książkowe Twój Styl, Warszawa 2004 

Monks House- sypialnia Virginii Woolf 

OknaVirginii Woolf 
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SPOTKANIE Z 
AUTOREM 

[Ania Ready] 
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THEMU EUM 
OF INNOCENCE 

\'imci 

Turecki noblista na spotkaniu z czytelnikami obnażył swój 
warsztat i granice własnych prozatorskich poszukiwań. 

Mówił o literackich inspiracjach i przywiązaniu do malowania 
słowem obrazów, które według jego twórczej zasady muszą 
bazować na własnym doświadczeniu. Auth<>r/of )\fy Nam~ is R~d and Snow 

Początek tego roku zaczął się dla tureckiego 
pisarza Orhana Pamuka energicznie od promocji 
jego najnowszej powieści w Wielkiej Brytanii. 
Publikacja angielskiej edycji "Muzeum 
Niewinności" (na polskie tłumaczenie czytelnicy 
muszą jeszcze poczekać) była pretekstem do 
spotkania pisarza z czytelnikami w Londynie. 
Orhan Pamuk, jak można się domyślać z jego au
torskich kreacji i stylizacji bohaterów, lubi 
opowiadać o swoich uczuciach. Spotkanie 
rozpoczęło się od dyskusji na temat stopnia, w 
jakim pisarz identyfikuje się ze swoimi bohat
erami i jak powierza im własne uczucia. Nikt na 
widowni z pewnością nie był zdziwiony, słysząc, 
jak ważne dla Pamuka jest tworzenie postaci, 
przypominających go, dzielących z nim 
doświadczenia i społeczną pozycję. "W ten 
sposób czuję, że jestem z czytelnikiem szczery'' 
- wyznał Pamuk - "Tak mogę być prawdziwy. 
Oczywiście nie zapominajmy, że to, co tworzę 
jest fikcją literacką, więc proszę nie wierzcie mi, 
kiedy mi zawierzacie" - dodał przewrotnie. 

O ile postacie męskie są w książkach Pamuka 
szalenie dokładnie przedstawione (do tego 
stopnia, że czytelnik może czasami czuć 

zmęczenie przytłaczającą personą bohatera jak 
w przypadku Kernala z "Muzeum 
Niewinności"), o tyle kobiece kreacje pozostają 
zwykle niedookreślone. Bohaterki są tylko 
obiektami męskich uczuć. Pozostają w sferze 
tajemnicy. Pamuk wyznał, że marzy, żeby 

napisać powieść z pierwszoosobową narracją 
prowadzoną z żeńskiej perspektywy. "Wiem, że 
z realizacją tego marzenia miałbym problem, bo 
trudno mi wejść w umysł kobiety" 
podsumował. 

Pamuk nie lubi literatury z gatunku science fic
tion z tego względu, że w przypadku opisy
wanych w tego rodzaju książkach doświadczeń 
nie można powiedzieć, że są autentyczne, że 
zostały "sprawdzone" przez autora na własnej 
skórze. Trzeba przyznać, że to dość radyklane 
podejście do fikcji literackiej. 

Pamuk szczodry jest z pewnością nie tylko w 
sferze uczuć, ale i samej plastyki opisywanych 
miejsc. W swojej autobiografii "Stambuł. 

Wspomnienia i miasto" wspomina czasy nasto
letnie, kiedy bardzo pragnął zostać malarzem. 
Przychodził do mieszkania należącego do jego 
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matki, które ta traktowała jako 
skład niepotrzebnych rzeczy i tam 
próbował swoich sił z obrazem. 
Miał nawet modelkę, ówczesną 

ukochaną, która, jak podejrzewają 
niektórzy, trafiła nie tylko na karty 
jego autobiografii, ale dzieli też 

sporo cech z Fusun z "Muzeum 
Niewinności". Karierę malarską 

wybiła jednak z głowy Pamukowi 
matka, dowodząc, że jako tego 
rodzaju artysta nie miałby żadnych 
szans egzystencji w Turcji, bo "Turcy 
nie lubią malarstwa". Podczas 
londyńskiego spotkania Pamuk 
przyznał, że ten "martwy artysta" 
wciąż się w nim odzywa. "Jestem 
pisarzem obrazów'' - powiedział -

SPOTKANIE Z 
AUTOREM 

"Moja wyobraźnia jest bardzo plastyczna. W moich książkach ważne są opisy. Czytelnik przede 
wszystkim jest w stanie w łatwy sposób odtworzyć sobie obraz w wyobraźni". Pamuk porównał się 
do Tołstoja, Nabakowa i Flauberta, którzy mają podobny typ wyobraźni pisarskiej. Na przeciwnym 
końcu noblista umieścił Dostojewskiego, pisarza dialogu, który tworzy przede wszystkim sytuacje i 
dla którego otoczenie jest drugorzędne. 

Ciekawe, że inspiracje, o których wspominał Pamuk, nie obejmowały żadnego tureckiego pisarza. 
Nie bez przyczyny o autorze "Śniegu" mówi się, że czerpie przede wszystkim z międzynarodowej, eu
ropejskiej tradycji, malując swoje tureckie obrazy. 

*** 

Spotkaniem z pisarzem kierowała Hermione Lee, krytyk literacki, autorka biografii, która prowadzi 
jeden z uniwersyteckich college'y w Oksfordzie. Spotkanie odbyło się w Londynie w styczniu br. 
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AND RE KERTESZ 
i intymny świat książki 

[Kamila KundaJ 

Węgierski fotograf przez dziesiątki lat uwieczniał na kliszy ludzi czytających na 
całym świecie. Kerteszowski czytelnik wraz ze swą książką stanowi część pejzażu 
miejskiego, urzekając idealnym wpasowaniem się w otoczenie. 

"Czytać- to znaczy zbliżać się do czegoś, co 
właśnie powstaje" - napisał ltalo Calvino w 
powieści "Jeśli zimową nocą podróżny". Andre 
Kertesz w swoim życiowym projekcie fotogra
fowania czytających ludzi niezmiennie ujmował 
ich, zbliżających się ku wielkiej tajemnicy, którą 
kryją słowa. Od 1915 do 1980 jego fotografie zro
bione w wielu miejscach na świecie - w Argen
tynie, we Francji, na Węgrzech, w Japonii, Wielk
iej Brytanii i USA - celebrują moc lektury i 
przyjemność, jaką ona ze sobą niesie. 

And re Kertesz najbardziej znany jest ze zdjęć 
przedstawiających Paryż. To miasto zresztą 

wpłynęło w największym chyba stopniu na jego 
rozwój jako fotografa, mimo że o tym zawodzie 
marzył już w rodzinnym Budapeszcie i tam też 
zrobił swoje pierwsze zdjęcia. Z początku 

uwieczniał na kliszy życie okolicznych 
wieśniaków, Cyganów węgierskich i krajobrazy. 
Nagrody za swoje fotografie zdobywał już na 
Węgrzech, ale dopiero w Paryżu, do którego 
wyemigrował w 1925 roku, rozwinął skrzydła. 
Zafascynowany dadaizmem świetnie odnalazł 
się w tym kierunku, nawet jego zdjęcia do 
"Vogue", dla którego regularnie fotografował 
sesje mody, nosiły znamiona dadaizmu, a 
pózniej także kubizmu. Wraz z rozwojem na
zizmu w Europie Kertesz poczuł się zagrożony 
w Europie i w 1936 roku wyjechał z żoną do 
Stanów Zjednoczonych. Brakowało mu bardzo 
twórczej atmosfery Paryża, tęsknił za 
przyjaciółmi i choć dużo pracował robiąc zdjęcia 
dla różnych magazynów, nigdy nie czuł się 

wystarczająco doceniany przez Amerykanów, 
którzy gustowali w odmiennej estetyce. Na
grody nie przyniosły mu pełnej satysfakcji. Po li 
wojnie światowej Kertesz w poszukiwaniu inspi
racji sporo podróżował po świecie i wracał kiedy 
tylko mógł do ukochanej Francji. 

Choć jego wystylizowane zdjęcia martwej 
natury i kobiet są perfekcyjną grą cieni i świateł, 
a także zachwycają kompozycją, to romantyc
zne fotografie Paryża wzruszają najbardziej. 
Kertesz kochał stolicę Francji całym sercem i 
widać to w jego obrazach miasta - w kawiar
niach, latarniach, mostach, murach i paryskim 
deszczu. Sławnego fotografa fascynowali 
jednak także czytający ludzie. Przez całe życie 
podpatrywał obcych zatopionych w lekturze i 
uwieczniał te intymne momenty swoim apara
tem fotograficznym. Rzadko kiedy obiekt jego 
fotografii jest ujęty w zbliżeniu. Ważne jest 
bowiem całe otoczenie, w którym dany 
czytelnik się znajduje. Ławka w parku, metro, 
plaża- czytelnikowi zatopionemu w książce czy 
gazecie często obojętne jest gdzie czyta. Czasa
mi jednak ten kerteszowski czytelnik szuka odo
sobnienia, ucieka na metalowe schody 
przeciwpożarowe, tak powszechne w kamieni
cach amerykańskich, na dach czy na mały 

balkon, by sam na sam obcować z pisarzem i 
jego bohaterami. Fotografie Kertesza to także 
zdjęcia miast, tak ciasnych, iż rzadko kiedy jest 
się samemu, trzeba nauczyć się czytać gdziekol
wiek - na krawężniku, pod drzewem w parku 
czy idąc ulicą. Piękne są również ujęcia postaci 
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wewnątrz budynków, gdyż człowiek z książką 
staje się częścią wnętrza. Dla siedzącego przy 
oknie czytelnika nieważny jest widok za nim, 
cały świat objęty jest ramami okładek jego 
książki. Kertesz bawi się też obrazami malars
kimi, jego mężczyzna na drabinie w Academie 
Fran<;:aise do złudzenia przypomina obraz mola 
książkowego na obrazie Carla Spitzwega. 

To co tak szczególnie uderza na fotografiach 
Andre Kertesza to zerwanie z konwencją, która 
przez wiele stuleci kazała przedstawiać czytanie 
jako nobliwą czynność zarezerwowaną dla 
mędrców, uczonych i osób z wyższych sfer. U 
Kertesza czytają wszyscy - kobieta w szpitalu i 
artysta cyrkowy, student i mały biedny chłopiec, 
sklepikarka i mnich. Każdego stać na odbycie tej 
wspaniałej podróży, jaką obiecują książki. Art
ysta mawiał: "Nie widzisz ludzi, których fotogra
fujesz, ty ich czujesz". Fotografie artysty 
udowadniają, że Kertesz potrafił czuć. Jego 
serce nie było oddane jedynie Paryżowi, ale 
także setkom anonimowych czytelników, 
których uwieczniał podczas ich intymnej 
podróży z lekturą. 
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czyli rzecz o przyjemności czytania książek 
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[Karolina Kun da-Kuwieckij] 

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" powiedział 
kiedyś słynny włoski pisarz, Umberto Eco. W 
mojej interpretacji autorowi tych słów nie 
chodziło jedynie o rzeczywistość książkową, fik
cyjny świat czy przedstawiane postaci. Życie 
książką, bądź z książką, oznacza dla mnie zarów
no możliwość utożsamiania się z bohaterami 
czy poznawanie innego ·sposobu życia, jak 
również samo oddychanie fascynującym klima
tem powieści. Postrzeganie świata przez 
danego pisarza potrafi być integralne z moim, a 
przyjemność płynąca z odkrycia potoku słów i 
spostrzeżeń mi bliskich, choć dotychczas nien
azwanych, stanowi bezcenną wartość i rozkosz 
intelektualną. Jako wrażliwa i angażująca się 
czytelniczka będąc pod urokiem określonej 

książki żyję nią i wielokrotnie w ciągu dnia zas
tanawiam się nad czytanym tekstem. Pobudze
nie intelektualne wywołane treścią czy pięknem 
języka należą do najmilszych momentów 
związanych z. przeżywaniem danej książki. 

Obrazy i słowa powracają jak bumerang 
determinują moje życie na danym jego etapie. 

Jednak nie zawsze sama treść książki satysfak
cjonuje miłośników literatury. Nie tylko z 
własnej autopsji znam przypadki, w których 
forma i zewnętrze danego wydania upiększają 
lub wręcz uzupełniają dzieło. Niektóre 
wydawnictwa tak trafnie i gustownie "ubierają" 
publikowane książki, że obcowanie ·z nimi 
potęguje radość lektury. Dlatego z książką 

potrafię zżyć się także fizycznie. Bywa, że sama 
obecność książki, kompozycja szaty graficznej 

czy jejkolorystyka inspirują mnie i czynią lekturę 
pełniejszą. W przerwach między czytaniem a 
il')nymi czynnościami dnia codziennego, wys
tarczy przelotny rzut okiem na okładkę, której 
.wygląd cieszy oko i mile łechcze zmysł estetyc
zny, a czasem nawet przywołuje przeczytane 
uprzednio słowa. Najchętniej rzuciłabym wtedy 
wszystko i zasiadła ponownie do lektury, choć 
czasem celowo odwlekam i dawkuję sobie tę 
przyjemność. 

Przyjemność zmysłowa, jaką wytrawnemu 
czytelnikowi daje obcowanie z książką, nie musi 
oznaczać jedynie samej czynności zatopienia się 
w lekturze w wygodnym fotelu i przytulnym 
wnętrzu. Prawdziwy pasjonat książek odnajduje 
siebie i swój świat także w miejscach 
związanych z książkami, bądz w towarzystwie 
ludzi czytających. Księgarnie, biblioteki czy an
tykwariaty, które ogromem swoich 
księgozbiorów składają obietnice rozkoszy in
telektualnych, stanowią tło i nieodłączny ele
ment pasjonatów książek i czytania. Nie tylko 
samo czytanie książek, ale także poszerzanie 
wiedzy o książkach czy dyskutowanie o nich 
nieustannie pogłębia naszą umiejętność 

wsłuchiwania się w siebie i poszerzania wiedzy o 
tym, co najsilniej nas fascynuje. Posunęłabym 
się nawet do stwierdzenia, że bedąc pod stałym 
wpływem literatury, żyje się dwubiegunowo, 
podwójnie, jak twierdzi Umberto Eco. Z jednej 
strony przeżywamy swoje życie w znanej nam 
na co dzień rzeczywistości, z drugiej zaś strony 
żyjemy w świecie bohaterów, impresji i historii 
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przeczytanych lub wyobrażonych. Jak silnie te 
dwa światy bedą się przenikać, zależy już tylko 
od wrażliwości odbiorcy. 

Z przyjemnością czytania wiąże się pewien 
rodzaj specyficznych doznań znanych jedynie 
wtajemniczonym. Są to chwile, kiedy szeroko 
otwieramy oczy, pełni emocji i podziwu sięgamy 
po kolejne książki, zgłebiamy dziedzinę nas 
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interesującą, odkrywamy nowych autorów. 
Wtedy, ku naszemu zdziwieniu i zachwytowi 
dowiadujemy się, ile jest jeszcze do odkrycia i jak 
wiele czeka nas jeszcze przyjemności. Chwile te 
prawdopodobnie na zawsze już wymażą z 
naszego słownika pojęcie "nudy", gdy zapy
tamy siebie szczerze, cytując Eliasa Canettiego: 
"Jak moge się nudzić, dopóki znam słowa?". 
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Bodil Malmsten - "Moje pierwsze życie" 
tłum. Beata Walczak-Larsson 
Wydawnictwo Literackie 2009 

Nie będę ukrywać, że do kupna książki Malm
sten zachęciła mnie jej okładka - w skandy
nawskim sensie surowa, przedstawiająca frag
ment bejcowanego czerwienią drewnianego 
domu z białymi okiennicami- i urozmaicona wiz
ualnie zawartość. Po pobieżnym przekartkowa
niu zaintrygowały mnie gęsto rozsiane klimatyc
zne zdjęcia, dziecięce rysunki i szkice. O ostatec
znej decyzji kupna zadecydowały ciekawie 
brzmiące tytuły niektórych rozdziałów takie jak: 
"Ta chwila w zaciszu", "Na granicy nostalgii", 
"Koń ze śniegu", czy "Ukochany przez bogów 
nie umiera", z których ten ostatni stanowi 
zresztą podtytuł książki Malmsten. 

Przyznam, że nie od razu przypadł mi do gustu 
specyficzny styl pisarski szwedzkiej autorki. 
Skonstruowana na zasadzie wspomnień "mityc
znej krainy dzieciństwa" książka, drażniła mnie 
lekko z początku i irytowała. Odnosiłam 

wrażenie czytania dziecinnych wspominek 
dorosłej już Pippi L~mgstrump w postaci silącej 
się na jej dowcip i zadziorność Bodil Malmsten. 
Jednak po lekturze kilkudziesięciu stron i 
dłuższym czasie spędzonym z książką poczułam 
jak wsiąkam w fabułę, współodczuwam z 
autorką i niejednokrotnie przyznaję jej rację. Z 
pozoru wesołe historyjki i opowiastki zaczęły 
nabierać niepokojąco newralgicznego, 
poważnego i osobistego wydźwięku. 

Autorka zbudowała swoją powieść 

przywołując luźne, dość chaotyczne i poz
bawione chronologii rem1mscencje z 
przeszłości. Na pierwszy rzut oka głównymi bo
haterami zdają się być dziadkowie Malmsten, 

moffa i momma, z rodzinnym domem w Norlan
dii w tle. Wielokrotnie autorka maluje ich obraz 
ciepłymi i pogodnymi barwami. Stara się nie 
oceniać ani nie krytykować patriarchalnego 
modelu ich małżeństwa, choć sama takowego 
nie uznaje. Momma, czyli babcia Malmsten, jest 
w jej opowieści uosobieniem mamy Muminka z 
cyklu powieściowego Tove Jansson, a więc 
strażniczki domowego ogniska, dbającej o 
wszystko i wszystkich. Moffa, czyli dziadek, jest 
natomiast dumną głową rodziny; bywa roman
tykiem i zagorzałym ideowcem 
socjaldemokratą. To właśnie oni wydają się być 
pierwszoplanowi w książce. Jest to jednak je
dynie iluzoryczne odczucie, gdyż najważniejsza 
jest sama Malmsten. Wspomnienia widziane jej 
oczyma i subiektywizm opowiadanych historii 
stawiają ją na pierwszym miejscu. Odnosiłam 
wrażenie, jakby usiłowała nie tyle opisać, ile 
wyrzucić z siebie to, co dotychczas pozostawało 
jedynie w jej myślach. Jakby chciała zmierzyć się 
z ciężarem niektórych wspomnień, przeżyć je 
raz jeszcze, nazwać, opisać i tym samym 
wyczerpać je całkiem i pozbawić życia. 

Czytając "Moje pierwsze życie" upewniłam się 
w przekonaniu, jak bliski jest mi klimat mroźnej 
Skandynawii, jej surowej malowniczości i pros
toty melancholii. Nie razi mnie jej 
nieskrępowanie i otwartość w wyrażaniu oso
bistych uczuć w stosunku do rodziny i 
najbliższych, choć zdaję sobie sprawę, iż niek
tórzy mogą zarzucać autorce nadmierny 
ekshibicjonizm i pretensjonalną wylewność. 

Malmsten stara się unikać wszelkich ocen i 
podsumowujących komentarzy, co jednak nie 
zawsze jej wychodzi. W moim odczuciu nie 
stanowi to jednak wady książki, a przeciwnie, 
nadaje snutym przez nią opowieściom charakter 
ciągle żywych i intymnych emocji, do których 
pisarka wciąż nie potrafi lub nie chce się 

zdystansować.Jak sama przyznaje niektóre z jej 

Archipelag O l /20 l O WIOSNA 

KSIĄŻKI NASZYMI 
OCZAMI 

historyjek zostały przez nią celowo ubarwione, 
lekko przejaskrawione i wzbogacone humorem. 
Zabiegi te rozJasmaJą wspomnienia z 
dzieciństwa, które "było czymś jak najbardziej 
poważnym, czymś obarczonym ogromna 
odpowiedzialnością, czymś, od czego jak najszy
bciej trzeba się było uwolnic'". Malmsten "nie 
cierpi folkloru i nostalgii związanej z rodzinną 
wsią", dlatego weryfikuje zapamiętane zdarze
nia, które po latach ulegają samoistnej i 
nieuniknionej transformacji. Nasuwały mi się 

nieśmiałe myśli-aluzje do prozy Prousta, 
którego nazwisko pada niejednokrotnie w 
tekście. Rozrachunek z samą sobą, swoimi uczu
ciami i interpretacją zdarzeń stale gości na kart
ach jej książki. Empatia zrodziła się u mnie nieza-

ach jej książki. Empatia zrodziła się u mnie nieza
planowanie i niezależnie od własnych 

wspomnień z dzieciństwa i poglądów na nie. Au
torka pisze: "Na prawdziwe smutki nie ma po
cieszenia. Szukając pocieszenia dla smutków, 
nad którymi nie masz kontroli, stajesz się ich 
ofiarą i to dopiero jest smutne". Przyznaję jej 
rację i po raz kolejny zdaję sobie sprawę, że na 
pewne kwestie nie mamy żadnego wpływu, 
dlatego instynkt samozachowawczy sugeruje 
pogodzić się z niezmiennym stanem rzeczy. A 
metodą prostej afirmacji smutek można 

umiejętnie przekształcić w inspirującą 

melancholię. O tym właśnie z powodzeniem 
przekonuje Bodil Malmsten w "Moim pier
wszym życiu". 

Karolina Kunda- Kuwieckij 

Fiodor Dostojewski- "Opowieści 
fantastyczne" 
tłum. Marta Leśniewska 
Wydawnictwo Literackie 2009 

Nazwisko Dostojewskiego jest wszystkim 
dobrze znane, dlatego też jego książki nie 
potrzebują specjalnych rekomendacji. Ja jednak 
kieruję swoją recenzję głównie do grona osób, 
które nie przeczytały jeszcze nigdy żadnego 
dzieła pióra rosyjskiego geniusza lub rzadko po 
niego sięgają czy pamiętają go jedynie z omawi
anej w szkole "Zbrodni i kary". W przypadku 
"Opowieści fantastycznych" należałoby 

podkreślić, że jest to książka zgoła odmienna od 
wszystkich największych arcydzieł pisarza. 
Stanowi bowiem zbiór opowiadań, tudzież 

nowel, które łączy rzeczywistość ulegająca 

przekształceniu w subtelną fantastykę i surreal
izm. Trzeba też uczciwie przyznać, że opowiada
nia od pierwszych zdań przykuwają uwagę 

czytelnika, wciągając go w serię przedziwnych i 
enigmatycznych zdarzeń oraz pełne magii histo
rie opisywanych postaci i charakterów. 

W noweli otwierającej tom narrator zaznacza, 
że jest "strasznie łasy na tajemnice"; określa się 
także mianem marzyciela i mistyka. W dalszej 
części utworu daje temu wyraz w pięknym i 
metafizycznym opisie chwili silnego uniesienia 
wewnętrznego. Doznania ów, zwanego przez 
niego samego "widzeniem", doświadcza podc
zas nocnego spaceru ulicami Sankt Petersburga, 
który poprzez bogate zjawiska atmosferyczne 
jawi mu się jako miasto magiczne, pełne fantas
tycznych widziadeł. Od czasu tego zdarzenia, 
jak sam stwierdza, w jego życiu zaczynają dziać 
się rzeczy dziwne i zastanawiające. Kolejne 
opowiadania w tomie zachowane są w podob
nej konwencji i stylistyce. Mamy tu zarówno 
tajemniczy Sankt Petersburg z doskonale i detal
icznie wręcz odwzorowaną topografią jego ulic, 
domów i wszelkich zakamarków; mamy Święta 
Bożego Narodzenia i szereg cudów; 
tragikomiczną historyjkę Iwana lwanowicza 
podsłuchującego na cmentarzu rozmowę 

umarłych; kryminalną zagadkę samobójstwa 
młodej kobiety i filozoficzną nowelkę o 

Archipelag 01/2010 WIOSNA 28 



KSIĄŻKI NASZYMI 
OCZAMI 

29 

o "sm1esznym człowieku". Dostojewski prze
myca swoje poglądy i zapatrywania dotyczące 
ludzkości, społeczeństwa rosyjskiego czy 
kwestii wiary w sposób ledwie zauważalny i wy
sublimowany. Wspomina dzieciństwo na wsi, 
przekształca i przejaskrawia doznawane 
wrażenia, zniekształcając rzeczywistość w celu 
ukazania relatywnych prawd i plastyczności snu
tych wizji. Poznajemy szereg postaci i zdarzeń o 
różnym wydźwięku i znaczeniu, gdzie powaga 
miesza się z humoreską, a jawa ze snem, 
tworząc coś na wzór realizmu magicznego 
zabarwionego rosyjskim sentymentem 
melancholią. 

Wyboru i przekładu tego niezbyt okazałego 
objętościowo zbioru opowieści dokonała Marta 
Leśniewska, co uczyniła w sposób wyjątkowo 
przemyślany. Książkę cechuje poczucie 
przypadkowości, brak klucza i chronologii, co 
potęguję u czytelników element zaskoczenia i 
uniemożliwia przewidzenie charakteru i 
wymowy kolejnej opowieści. Trzy z zamieszc-

zonych w tomie opowiadań, a mianow1c1e 
"Bobek", "Potulna" (opowiadanie to znane jest 
także pod tytułem "Łagodna") oraz "Sen 
śmiesznego człowieka" zyskały wśród niek
tórych krytyków miano opowieści niezbędnych 
dla zrozumienia całej twórczości Dostojews
kiego. Wielbiciele twórczości mistrza z Peters
burga odnajdą w zbiorze treści przepełnione ro
syjskim duchem i kwintesencję psychologicznej 
myśli Dostojewskiego. Przypadkowi czytelnicy 
obcujący z dziełem mogą natomiast przeżyć 
odświeżające doznanie czytelnicze, 
zasmakować wielkiego talentu pisarza, a także 
poznać kilka wyjątkowo ciekawych i 
zaskakujących historii. Dodatkowo 
uatrakcyjniającym atutem tomu i wyjątkowo 
intrygującym elementem jest samo nasuwające 
się skojarzenie, jakoby Dostojewski napisał owe 
opowieści zgodnie z głoszoną przez siebie 
dewizą, iż "nie ma rzeczy bardziej niewiarygod
nej od rzeczywistości" ... 

Karolina Kunda-Kuwieckij 

Carlos Maria Dominguez- "Dom 
z papieru" 

DOM ZPAPIER 

tłum. A. Soboi-Jurczykowski 
Świat Książki 2005 

Cmios Hu1ia 
Domill.~llt~Z 

Chyba każdy mól książkowy lubi czytać pozy
cje, w których miłość do literatury jest jednym z 
tematów. A kiedy staje się ona tematem 
głównym, pewne sprawy przestają się liczyć. 

Nieważny staje się autor, wydarzenia poza 
wątkiem centralnym- nieistotne, a wydanie oka
zuje się być niewiele znaczącym szczegółem. 
Mól książkowy na wiele spraw przymknie oko, 
jeśli ma okazję poczytać o innych ludziach 
dzielących jego pasję. 

Na szczęście w przypadku "Domu z papieru" 

Carlosa Marii Domingueza oka nie trzeba 
przymykać zbyt często, a już na pewno nie na 
wydanie. Twarda oprawa z obwolutą i zakładką, 
lekko pożółkłe strony, które nie rażą odbijającą 
światło bielą i czcionka - nie za mała, nie za 
duża, a w sam raz, na pewno w pewien sposób 
podniosą przyjemność obcowania z lekturą. 

Sama historia też jest interesująca. Bluma 
Lennon, profesor z wydziału hispanistyki Uni
wersytetu w Cambridge, ginie pod kołami samo
chodu, zaczytana w wierszach Emily Dickinson. 
W jakiś czas po śmierci Blumy do jej gabinetu 
trafia "Smuga cienia" Josepha Conrada ubrud
zona cementem i jej następca podąża śladem 
tajemniczej przesyłki. 
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Zagadkowy nadawca, o którym ludzie niezbyt 
chętnie chcą rozmawiać i złowróżbne pogłoski 
sprawiają, że z jednej strony "Dom z papieru" 
czyta się z wypiekami na twarzy, jak dobrej klasy 
thriller, a z drugiej- erudycyjny styl autora pełen 
nawiązań literackich przywodzi na myśl 

literaturę z wyższej półki. Trafne spostrzeżenia 
na temat książek dodatkowo umilają lekturę: 
"To prawda, że w końcu wielkość biblioteki ma 
znaczenie. Wystawiamy książki na pokaz jak 
wielki otwarty mózg, pod nędznymi pretek
stami i z fałszywą skromnością. [ ... J 

Jako czytelnicy szpiegujemy biblioteki 
przyjaciół, choćby tylko dla rozrywki. Czasami 
po to, żeby odkryć książkę, którą chcielibyśmy 
przeczytać, a której nie mamy, czasami po to, 
żeby dowiedzieć się, co pożarło zwierzę, z 
którym się zadajemy." 

Pozycja zdecydowanie warta przeczytania, ide
alna na jeden zimowy wieczór. Czasami lepiej 
odczuwać lekki niedosyt lekturą, niż stwierdzić, 
że zbyt wiele w niej dłużyzn i tylko wyczekiwać 
końca. 

Laura Karabin 

Ursula Le Guin- "Grobowce Atuanu" 
tłum. Piotr W. Cholewa 
Książnica 2007 

Ziemiomorze to fantastyczna kraina 
wymyślona i opisana przez Ursulę Le Guin w 
cyklu pięciu powieści oraz siedmiu opowiadań, z 
których pierwsze powstało w 1964 roku. Od 
tamtej pory cieszy się niesłabnącym zaintereso
waniem, nawet wśród osób, które nie należą do 
grona miłośników literatury fantasy. 
"Czarnoksiężnik z Archipelagu", pierwsza część 
historii tego fikcyjnego świata, opisuje przygody 
Geda, młodego adepta magii, który przez 
własną pychę i nieostrożność doprowadził do 
pojawienia się na świecie istoty, będącej uosobi
eniem zła. Ja jednak pragnę tu opisać część 
drugą, "Grobowce Atuanu", będącą argu
mentem na to, że nie zawsze kontynuacja musi 
być gorsza od poprzedniczki, a nawet może być 
bardziej udana. 

Co takiego ma w sobie ta seria, co wyróżnia ją 
na tle innych historii o czarnoksiężnikach, smo
kach i istotach nie z tego świata? Le Guin 
stworzyła świat niezwykły, daleki od baśni. Jego 

stylistyka jest surowa, nie ma w niej miejsca na 
ratowanie księżniczek i konne krucjaty w zac
zarowanych lasach. Ziemiomorze pełne jest 
mroku, tajemnicy i najpiękniejszej z dotychczas 
opisanych w literaturze magii. To magia słów i 
prawdziwych znaczeń: każdy przedmiot, każda 
istota ma swoje prawdziwe imię, znane tylko jej 
samej i osobie, która to imię nadała. Na co dzień 
używa się imion i nazw "użytkowych". Tylko 
określając kogoś prawdziwym imieniem można 
mieć nad nim władzę. Tylko nazywając swoich 
wrogów i lęki po imieniu człowiek ma szansę 
nad nimi zapanować i zwyciężyć. Takie jest 
właśnie Ziemiomorze - opisane prostym, ale 
pięknym językiem, pełne symboliki i ukrytych 
znaczeń. Dodając do tego fakt, że Le Guin jest z 
wykształcenia antropologiem (tak samo jak jej 
ojciec, matka zaś była badaczką indiańskiego 
folkloru) i fascynuje ją pradawna obrzędowość i 
rytuały, łatwo można sobie wyobrazić, jak niesa
mowity klimat mają książki. 

"Grobowce Atuanu" to druga z kolei część 
cyklu, skupiająca się na Tenar - małej dziewc
zynce, która zostaje oddana w ofierze mroc
znym bogom świata podziemnego, Bezimien
nym. Poprzez rytuał Pożarcia staje się 

reinkarnacją wcześniejszych kapłanek owych 
bóstw i choć nie pamięta nic z dawnego życia, 
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które przypisują jej kapłanki z innych świątyń w 
oddalonym od wszelkich ludzkich siedlisk kom
pleksie, musi służyć swym nowym, okrutnym 
panom według prastarych nauk. W świątyniach 
żyją tylko kobiety i kilku eunuchów, więc Arha 
(Pożarta) dorasta bez znajomości świata 

zewnętrznego, a co za tym idzie- mężczyzn. Jej 
rzeczywistość ogranicza się do zapomnianych 
przez ludzi z zewnątrz świątynnych budowli 
oraz jej własnej domeny - labiryntu grobowców 
Atuanu, gdzie panuje wieczna ciemność. 

Któregoś dnia jednak dziewczyna po raz kolejny 
ucieka przez światem do królestwa mroku, lecz 
zastaje je skąpane w świetle, zbezczeszczone 
przez intruza, który wdarł się w labirynt 
grobowców z pochodnią w poszukiwaniu 
magicznego przedmiotu, o którym po całym Zi
emiomorzu krążą legendy. Arha po raz pierwszy 
widzi, a nie tylko czuje, swoją domenę, a w jej 
środku mężczyznę. W tej chwili zmienia się dla 
niej wszystko. 

"Grobowce Atuanu" aż skrzą się od symboli i 
alegorii, poczynając od samego labiryntu, 
poprzez wierzenia, a skończywszy na ukazaniu 
zależności między kobietą a mężczyzną. Ursula 
Le Guin nie kryje swoich subtelnie opisanych, 
choć jawnie feministycznych poglądów, które 
doskonale ujął w swoim artykule "Piróg albo Nie 
ma złota w Szarych Górach" Andrzej Sapkowski: 
"Bo Tenar jest tym, czego w herosie brakuje, 
bez czego jest on niepełny, bezradny, zagu
biony w symbolicznej plątaninie korytarzy, 
ginący z pragnienia. Ged pragnie alegorycznie -
nie chodzi mu wszakże o H20, ale o animę- pier
wiastek żeński, bez którego psychika jest 
niedoskonała i niedokończona, bezradna 
wobec Zła. Ged, sławny Dragonlord, potężny 
mag, staje się nagle przerażonym dzieckiem - w 
skarbcu Labiryntu, w przepojonych oddechem 
Zła ciemnościach, ratuje go dotknięcie ręki 

Tenar. Ged idzie za swoją animą - bo musi. Bo 
właśnie odnalazł utraconą runę Erreth Akbe. 
Symbol. Graala. Kobietę." 1 

Le Guin porusza w swojej powieści tak klasyc
zne tematy jak natura zła. Opisuje uczucia skom
plikowane, subtelne i ledwo zauważalne, 

mogące umknąć, jeśli nie zadbać o nie odpow
iednio. Jak bardzo są prawdziwe, mimo fantas
tycznego kontekstu! Warto przeczytać 

"Grobowce Atuanu" nawet, jeśli nie jest się 

wielbicielem gatunku, jest to bowiem lektura 
dająca wiele przyjemności. Oczywiście, najlepiej 
zacząć od pierwszego tomu cyklu, 
"Czarnoksiężnika z Archipelagu". Cała seria na
pisana jest na wysokim poziomie i poruszaj 
wiele fascynujących tematów. Nic dziwnego, że 
Ziemiomorze Ursuli Le Guin stało się jednym z 
klasyków fantasy. 

Mandżuria 

1 Andrzej Sapkowski, "Piróg albo Nie ma złota w 
Szarych Górach", które w całości można znaleźć 
na stronie autora 
(http://www.sapkowski.pl/modules.php?name= 
News&file=article&sid=20S). Polecam, bardzo 
ciekawy przekrój przez fantastykę i motywy w 
niej zawarte, Ursula Le Guin jest jedną z wielu 
autorów przedstawionych w artykule. l choć nie 
odnosi się wrażenia, że Sapkawski zgadza się z 
feministycznym zacięciem Le Guin, to bardzo 
dobrze ujmuje w słowa istotę kobiecości w jej 
książkach. 
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Atiq Rahimi- "Kamień cierpliwości" 
tłum. Magdalena Kamińska- Maurugeon 
Wydawnictwo Literackie 2009 

Chociaż żyjemy w kulturze bardzo odległej od 
świata islamu, czasem mam wrażenie, że życie 
kobiet ukrytych w burkach i czadorach jest mi 
dobrze znane. Sporo książek, które zostały u 
nas wydane, przybliżyło nam los 
muzułmańskich kobiet, ale lektury na ten temat 
straciły w pewnym stopniu siłę rażenia. Niew
ielka książeczka Atiqa Rahimi "Kamień 

cierpliwości" pozornie nie wnosząca do tematu 
nic nowego, poraża jednak i porusza. 

Scenografia jest oszczędna. Pokój, mężczyzna 
i kobieta. Za drzwiami dwie córeczki momenta
mi płaczą, za oknem strzały. Mężczyzna leży w 
śpiączce. Kobieta opiekuje się nim. Początkowo 
modli się, płacze, jest bezradna i roztrzęsiona. 
Błaga, aby do niej wrócił. Wraz z upływem 
godzin jednak porzuca modlitwę, a zamiast 
błagać zaczyna opowiadać. Opowiada 
mężczyźnie o swoim życiu z nim, a właściwie 
obok niego. Opowiada o upokorzeniach, 
okrucieństwie. Opowiada i sama nie wie dlac
zego - momentami milknie, przerażona własną 
śmiałością. Przywołuje starą legendę o kamien
iu cierpliwości: 
"Istnieje magiczny kamień, który kładziesz 

przed sobą ... l wypłakujesz przed nim wszystkie 
swoje cierpienia, wszystkie nieszczęścia, cały 

swój ból, całą nędzę ... któremu powierzasz to 
wszystko, co leży Ci na sercu, a czego nie śmiesz 
zdradzić innym ... " 
Mężczyzna staje się dla niej kamieniem, kataliza
torem. Jednak "kamień( ... ) któregoś dnia wy
bucha. Rozpryskuje się na kawałki. A wtedy Ty 
uwalniasz się od wszystkich cierpień, wszystkich 
zmartwień ... " Mężczyzna nie może znieść 

ogromu cierpień, które zrzuciła na niego żona. 

Jak kamień, wybuchnie, uwalniając ją od nich ... 

Książka zadedykowana jest afgańskiej poetce, 
Nadii Anjuman, która w 2005 roku została 

pobita na śmierć przez swojego męża. Mąż 
próbował następnie popełnić samobójstwo, 
wstrzykując sobie w żyły benzynę. Tak się 

złożyło, że właśnie wtedy Atiq Rahimi 
odwiedzał Afganistan. Udał się do szpitala, w 
którym leżał nieprzytomny mężczyzna i długo 
przy nim siedział. Później powiedział: "Kiedy 
tam siedziałem, myślałem, że gdybym był 

kobietą, wyrzuciłbym z siebie na niego całą 

prawdę." Zrobił to kilka lat później w "Kamieniu 
cierpliwości". 

Oszczędna, surowa wręcz forma pow1esCJ 
nadają jej niezwykłą moc. Drgające, rozgrzane 
powietrze, urywane strzały za oknem, zdener
wowani mężczyźni w mundurach wpadający do 
mieszkania z karabinami - wszystko potęguje 
rozedrganie kobiety, jej wewnętrzne rozdarcie. 
Chciałaby, aby jej mąż umarł. Bez niego 
mogłaby żyć lepiej, pod opieką kochającej 

ciotki, przy nim czeka ją tylko cierpienie. Jednak 
nie potrafi go zostawić, ucieka i wciąż wraca. l 
mówi, coraz szybciej, coraz więcej, coraz okrut
niej. On wybucha, nie mogąc znieść więcej. 

Czytelnik zostaje, wstrząśnięty, poruszony, 
przez chwilę nieobojętny. Na tym chyba polega 
moc literatury, aby choć na chwilę wyrwać nas z 
naszych bezpiecznych kokonów i przypomnieć 
o tym, o czym trzeba pamiętać. 

Padma 
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[Logos Amicus] 

W pow1esc1 pt. "Hańba" nagrodzonego Nagrodą Nobla i Bookera 
południowoafrykańskiego pisarza J.M.Coetzeego i w filmie Steve'a Jacobsa 
człowiek zmierza się nie tylko ze skomplikowaną rzeczywistością RPA po znie
sieniu apartheidu, ale przede wszystkim z samym sobą. 

"Hańbę" noblisty J.M. Coetzeego czytałem dobre pięć lat 
temu, więc wydawało mi się, że raczej nie jestem narażony 
na niebezpieczeństwo ciągłego porównywania filmu i 
książki - snucia paraleli, rozważania wierności oryginałowi, 
konfrontacji odbioru filmowego obrazu ze słowem pisanym, 
itp. Wprawdzie zdziwił mnie nieco wybór Johna Malkovicha 
na odtwórcę głównej roli (bowiem zupełnie inaczej 
wyobrażałem sobie profesora Luriego ), ponadto absolutnie 
nieznani mi byli inni twórcy filmu, ale po wyjściu z kina moim 
nieprzemożnym wrażeniem było poczucie, że oto ktoś 

zdołał przenieść na ekran ducha prozy Coetzeego. A zadanie 
takie zawsze wydawało mi się niezwykle trudne do wykon
amia. 

Co jest rdzeniem "Hańby"? Wydaje mi się, że jest nim 
jakiś pierwotny (podziemny, podskórny?) strumień elemen
tarnych sił popędowych - ślepy instynkt życia, który w 
pewnych sytuacjach wydostaje się na powierzchnię, 

zmuszając człowieka do konfrontacji. .. zarówno z kulturą, w 
której on żyje, jak i z nim samym. Owa konfrontacja jest tym 
bardziej dramatyczna, im większy jest rozziew pomiędzy 
tym co w człowieku zdołało się wysublimować, uszlachetnić 
i wysubtelnić, a tym co pozostało dzikie, pierwotne, 

nieuświadomione i ślepe. Tak właśnie jak to ma miejsce w osobie profesora Luriego - erudyty, 
muzyka, wykładowcy literatury, miłośnika poezji romantycznej, który ulega impulsowi "szaleństwa 
serca" i uwodzi jedną ze swoich studentek, sprowadzając na siebie (dość świadomie zresztą) hańbę, 
potępienie i ostracyzm, co zmusza go do ucieczki w góry, na pustynię- gdzie, jak się okazuje, żyje już 
jego córka Lucy. 

Konfrontacja naszego człowieczeństwa z naszą zwierzęcą proweniencją nie jest przecież czymś 
nowym (choć zawsze spychanym na margines naszej psyche i obwarowywanym przeróżnym tabu)
podobnie jak freudowska psychoanalityczna maniera grzebania na różnych głębokościach ludzkiej 
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świadomości (i nieświadomości) w poszukiwa
niu kompleksów i rzeczywistych motywów za
chowania człowieka - to jednak mistrzowskie 
pióro Coetzeego powoduje, iż widzimy ten 
dramat w zupełnie innym świetle. Czy jest to 
jednak z jego strony tylko czysta estetyzacja? 
Takie ubieranie w atrakcyjne literackie szatki 
czegoś, co raczej bardziej potrzebuje radykalnej 
ekspiacji, niż umownej gry i zabawy w słowa? 
Wydaje mi się, że tak nie jest, a świadczy choćby 
o tym ślad, jaki zostawiają w nas książki J.M. 
Coetzeego. 

Taki ślad zostawiła też we mnie czytana 
przed wieloma laty "Hańba", co uświadomiłem 
sobie dopiero po tym, jak skończyła się projek
cja filmu. Okazało się, że wiele scen zachowało 
się w mojej pamięci, a film je tylko przypomniał i 
- co ciekawe i znaczące - nie odczuwałem 
żadnego dysonansu między tym, co odnalazłem 
w sobie, a tym co zobaczyłem na ekranie. Stąd 
chyba właśnie wynika moja satysfakcja z 
zetknięcia się z filmem Steve'a Jacobsa. 

Niech mi będzie wolno zacytować tutaj frag
ment prozy Coetzeego. Lurie rozmawia z córką: 
"- Kiedy byłaś mała, kiedy mieszkaliśmy jeszcze 
w Kenilworth, nasi sąsiedzi mieli psa, goldena. 
Nie wiem, czy pamiętasz. 
-Mgliście. 

- Za każdym razem, kiedy w okolicy pojawiła się 
suka, pies podniecał się i przestawał słuchać 
swoich państwa, a oni z regularnością samego 
Pawłowa go bili. Powtarzało się to, aż w końcu 
biedak już zupełnie nie wiedział, co ma robić. 
Ledwo zwęszył sukę, zaczynał uganiać sie po 
ogrodzie, z uszami położonymi po sobie, z 
podwiniętym ogonem. Skomlał i szukał, gdzie 
by się schować. 
Przerywa. 
- Nie rozumiem, co ma z tego niby wynikać -
mówi Lucy. No bo rzeczywiście, co z tego 
wynika? 
- Całe to widowisko miało w sobie coś tak nikc
zemnego, że doprowadzało mnie do rozpaczy. 
Moim zdaniem psa można ukarać za konkretne 
wykroczenie, na przykład kiedy pogryzie kapeć 
( ... ).Ale z żądzą sprawa ma się zupełnie inaczej. 
Żadne zwierzę nie dopatrzy się sprawiedliwości 
w karze wymierzonej za to, że posłuchało 

własnego instynktu. 
- Czyli samcom trzeba pozwolić, żeby podążali 
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za swoimi instynktami bez żadnych ograniczeń? 
Czy taki stąd płynie morał? 
- Nie, nie taki. A nikczemność widowiska z Ke
nilworth polegała na tym, że nieszczęsny pies 
znienawidził w końcu własną naturę. Odtąd 

bicie stało się niepotrzebne. Gotów był sam się 
ukarać. W tym momencie lepiej byłoby go 
zastrzelić." 

Trudno o lepsze teatrurn mundi dla tego co 
rozgrywa się w prozie Coetzeego, niż przepast
ny pustynny krajobraz z potężnym górskim 
pasmem w tle. To dlatego tak często widzimy 
ten obraz na filmowym ekranie. l nieważne, czy 
jest to ziemia afrykańska, australijska czy 
amerykańska. W takiej scenerii widziany z oddali 
maleńki domek zamieszkany wydaje się być 

przez drobne istotki, których wielkie, w ich odc
zuciu, dramaty są w skali świata zaledwie jakimś 
mikrokosmosem. 

Wielka przestrzeń kojarzy nam się z 
wolnością, ale w "Hańbie" jest czymś wręcz 
przeciwnym: wskazuje nie tyle na znikomość 
ludzkich spraw, co na zależność człowieka od sił 
znacznie go przerastających. Z takiej perpsek
tywy nasza wolność jest złudzeniem. Dopiero 
zbliżając się do świata ludzkich proporcji owo 
złudzenie wydaje się nam zanikać, a jego 
miejsce wypałniamy czymś co nazywamy wolną 
wolą. Jednak tego poczucia wolności także nie 
możemy znieść, więc uciekamy ponownie - tym 
razem w świat naszych ludzkich 
samoograniczeń. Koło się zamyka i toczy dalej. 
Stąd wahania człowieka, który zrazu czuje się 
mocarzem, by za chwilę uznać się bezwolnym 
marnym pyłkiem. Czy to właśnie jest hańbą ludz
kiego rodzaju? 

Prosta w sumie historia Coetzeego nabiera -
i to zarówno w książce, jak i w filmie - wymiaru 
antycznej tragedii. Z tym, że człowiek nie wadzi 
się tutaj z bogami, a raczej mierzy z siłami, które 
ongiś przypisywał bogom, a teraz widzi jako wy
padkowe ślepych praw natury. Civitas dei 
zamieniło się w civitas naturalis, co na dobrą 
sprawę- w rzeczywistym świecie, w którym żyje 
człowiek - niewiele zmieniło: choć władze w 
państwie uległy zmianie, to jednak siły 

pozostały te same. 

Jaka jest na to rada? Może odpowiedzi na to 
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pytanie dostarcza nam jedna z drugopla
nowych postaci "Hańby", a mianowicie 
Petrus? Petrus jest czarnym sąsiadem Lucy. 
Cierpliwy, pracowity, silny, stały , zdecy
dowany- buduje dom, uprawia ogród. Sto
piony jest niejako z południowo-afrykańskim 
krajobrazem, w którym białe postaci 
wydają się być jednak obcym wtrętem. 
Lurie zderza się z Petrusem, lecz mimo to, że 
za profesorem stoi cała jego kultura i cy
wilizacja, z tej kolizji zwycięsko wychodzi 
jednak Petrus. Mam wrażenie , że nie przy
padkiem Coetzee nadał tej postaci takie a 
nie inne imię (wszak oznacza ono skałę , 

opokę). Jednak kościół afrykańskiego Pe
trusa nie jest Kościołem Przymierza, jakie 
zawarł biały człowiek z Bogiem jakichś 
odległych śródziemnomorskich krain . Petrus 
swojego Boga ma we krwi, we własnych 
lędźwiach , w ziemi, która rodzi, w duchach, 
które przenikają wszystko i wszystkich. 

Zaglądam po latach do książki Coe
tzeego. Co widzę? Oto zauważam np., że 
reżyser zmienił sekwencję scen. To, co Coe
tzee zostawił na koniec, Jacobs wplótł we 
wcześniejszą narrację i scena, w której Lurie 
uśmierca psa w schronisku dla zwierząt (a z 
którym to psem zaczął się on 

zaprzyjaźniać) , stała się w filmie jednym z 
epizodów, znaczącym wprawdzie, ale nie 
finałowym . U Coetzeego zaś koniec jest 
twardy i pozbawiony złudzeń : 
"(Lurie) niosqc (psa) na rękach jak jagnię, 

wraca do gabinetu. 
- Myślałam, że przedłużysz mu życie jeszcze 
o tydzień - mówi Bev Shaw- Poddajesz go? 
-Tak, poddaję." 

W pierwszym odruchu uznajemy to za 
zakończenie jednoznacznie pesymistyczne. 
Czy jednak tak jest w rzeczywistości? 
Reżyser Steve Jacobs z kolei kończy swój 
film prawie że ostentacyjnym happy 
endem: Lurie rozmawia z pełną spokoju, 
pogody i życia córką , a oboje spacerują 
wśród kaskad pięknych kolorowych kwi
atów, jakimi otoczony jest dom Lucy. Oka
zuje się , że taki prosty zabieg potrafi 
zupełnie zmienić perspektywę z jakiej patrz
ymy na opowiedzianą nam historię , a tym 
samym na sposób, w jaki zapada nam ona 
w serce - zabarwiając przy tym cały 

otaczający nas świat. Podobnie dzieje się w 
naszym życiu . 
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Pierwszy raz 

[Agnieszka Schabek] 

Aleksandria czy Pergamon? 

Biblioteka Aleksandryjska powstała w III 
wieku przed Chrystusem. Jej utworzenie trady
cja przypisuje Ptolomeuszowi l - generałowi 

Aleksandra Wielkiego, który po śmierci króla 
objął rządy w Egipcie. Istnieje teoria, jakoby 
Ptolemeusz powołał do bytu bibliotekę w 
odpowiedzi na podobny czyn konkurenta -
Eumenesa z Pergamonu, jednak Biblioteka 
Pergamońska jest, według badaczy, przynajm
niej 20 lat młodsza od aleksandryjskiej. Faktem 
jest, że obie rywalizowały ze sobą zawzięcie. 
Egipcjanie, jedyny producent papirusu, za
przestawszy jego eksportu niejako zmusili 
Pergamończyków do wynalezienia pergaminu. 
Z kolei Eumenes li podobno próbował podkupić 
Arystofanesa, któremu dla bezpieczeństwa 

Ptolemeusz V zafundował krótkoterminowy 
urlop w .. więzieniu. Potyczki zakończył gest 
przekazania przez Antoniusza zbiorów 
pergamońskich Kleopatrze jako rekompensaty 
za zniszczenie Biblioteki Aleksandryjskiej przez 
Cezara. 

Mimo pewnych wątpliwości większość ba
daczy właśnie Bibliotekę Aleksandryjską uważa 
za najstarszą. 

Jednak Aleksandria 

Choć za pomysłodawcę Biblioteki Aleksandry
skiej uważa się Ptolemeusza l, do tytułu tego 
pretenduje przynajmniej jeszcze jeden kandydat 
- Dernetriusz z Faleronu, grecki filozof, pisarz, 
retor, polityk i uczeń Arystotelesa, zwanego 

Temat numeru 

znacząco pierwszym zbieraczem książek. 

Rozwój Biblioteka zawdzięczała drugiemu z 
Ptolemeuszy na tronie egipskim. Do historii 
przeszło wypożyczenie przezeń z Aten dzieł 

wielkich dramaturgów V wieku w celu skopio
wania, a następnie odesłanie Atenom owych 
odpisów zamiast oryginałów. Kierował on 
rówmez swoich agentów do wszystkich 
zakątków ówczesnego świata z misją zdoby
wania cennych rękopisów. W owym czasie 
każdy podróżny przybywający do Aleksandrii 
miał obowiązek deponowania posiadanych 
ksiąg w Bibliotece, by można je było skopiować. 

W Bibliotece Aleksandryjskiej powstawały 

pierwsze krytyczne opracowania "Iliady" i 
"Odysei", także "Teogonii" Hezjoda. Tu również 
znajdował się pierwszy grecki przekład "Biblii", 
a dokładniej Pięcioksięgu, z którym to 
przekładem związana jest wcale romantyczna 
historia. 

Według legendy, którą znaleźć możemy w 
"Liście Arysteasza", Ptolomeusz 11 zaprosił do 
Aleksandrii 72 żydowskich uczonych, po sześciu 
z każdego z izraelskich plemion. Mieli oni, każdy 
z osobna, przetłumaczyć tekst Pięcioksięgu, a 
następnie porównać swoje wersje i ustalić 

ostateczną. Na potrzeby tego przedsięwzięcia 
podobno wybudowano specjalne pomieszcze
nia do pracy dla uczonych, a Ptolemeusz 11 

każdego z przybyłych witał i osobiście 

dziękował za pomoc. Tłumaczenie ukończono 
po siedemdziesięciu dniach. Wówczas okazało 
się, że poszczególne fragmenty tłumaczeń są 

Archipelag O l /20 l O WIOSNA 

identyczne, co odczytano jako znak od Boga. 
Podobno król, zachwycony dziełem - teraz dla 
niego zrozumiałym- nabrał dla niego wielkiego 
szacunku. Aleksandryjski egzemplarz Septua
ginty [w tłumaczeniu- Siedemdziesiąt] niestety 
nie przetrwał. 

Dzięki działaniom kolejnych Ptolemeuszy, po
wodowanych czy to miłością do literatury i 
nauki, czy bardziej przyziemnymi- jak rywalizac
ja z Pergamonem - uczuciami w czasach Cezara 
Biblioteka, planowana na 200 tysięcy zwojów, 
liczyła ich ponad 700 tysięcy. 

Upadek 

Zniszczenie Biblioteki wydaje się być jeszcze 
bardziej zagadkowe niż ustalenie osoby jej 
pomysłodawcy. Uczeni typują dwóch głównych 
podejrzanych o ten niecny postępek, oraz 
niemalże armię pomniejszych. Jak czytamy w 
książce Barbary Tkaczow, najbardziej praw
dopodobnym jest, że do klęski przyczynili się 
wszyscy po trochu. 

Pierwszym, podejrzanym jest Cezar. Zakłada 
się, że kazał ze względów strategicznych, 
podpalić stojące w porcie statki, nie 
przewidując, że ogień przeniesie się na ląd i 
zajmie budynki miasta. Choć opinia publiczna 
dawno wydała nań wyrok, istnieje w tej sprawie 
wiele niejasności. Przede wszystkim, nie udało 
się ustalić dokładnego położenia Biblioteki, nie 
ma więc pewności, czy znajdowała się blisko 
wybrzeża. Na obronę Cezara pisze również Dio 
Cassius, który wspominając wydarzenie nadmie
nia o pożarze, który strawił magazyny 
przechowujące zboże i księgi - magazyny, nie 
zaś biblioteki. Literatura traktująca o wydarze
niach ["Wojna domowa" Cezara, oraz "Wojna 
aleksandryjska"] cichnie w sprawie podpalenia 
miasta. Ostatecznie, z zarzutu zniszczenia Bib
lioteki Aleksandryjskiej wydają się oczyszczać 

Cezara źródła okresu Cesarstwa wskazujące, że 
Biblioteka wciąż wtedy prosperowała, i miała 
się całkiem dobrze. 

Drugi na ławie oskarżonych pojawia się Amr 
ibn al-As - dowódca wojsk kalifa Omara, który -
również według legendy - wysunął postulat o 
niegodności innych ksiąg wobec Koranu, 
zawierającego całą mądrość świata. Sąd ten 
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przerodził się w wyrok spalenia zbiorów Bib 
lioteki, które dostarczyły opału na kilka tygodni. 
Amr nie został oczyszczony z zarzutów do dziś 
(choć wielu badaczom nieprawdopodobnym 
wydaje się, by Biblioteka dotrwała do jego 
czasów), ale jego obrońcy przypominają, że fa
natyzm religijny i nienawiść do obcych dog
matów nie są cechą li tylko muzułmańską. 

Wysuwają swoją kandydaturę potencjalnego 
podpalacza- chrześcijańskiego biskupa Teofila. 

Teofil, w trakcie krucjaty w 391 roku, wyruszył 
z poplecznikami na Wielkie Serapeum, gdzie 
spalił Bibiliotekę-Córkę, czyli przyświątynne 

zbiory tematycznie dotykające religii, filozofii, 
kosmogonii, teogonii i antropogenii, przenie
sione tam z Biblioteki Głównej. Niestety, na 
obronę tegoż podejrzanego nie ma argu
mentów- jest on najprawdopodobniej sprawcą 
zniszczenia części zbiorów, które w czasach 
Cezara szacowane już były na ponad 
czterdzieści trzy tysiące zwojów. 

Wśród podejrzanych o zniszczenie Biblioteki 
Głównej znajduje się również cesarz Aurelian, 
który w 273 roku po Chrystusie nakazał spalić 
dzielnicę zwaną Brucheion, utożsamianą z 
Dzielnicą Królewską, w której według niek
tórych źródeł znajdowała się Biblioteka. Niew
ykluczone natomiast, że była ona usytuowana 
bliżej wybrzeża - w tym wypadku możliwym 
winowajcą byłoby jedno z trzęsień ziemi, które 
nawiedziły Aleksandrię w III i IV wieku po Chrys
tusie. Odnotowano, że w 365 roku fala powodzi
owa przenosiła łodzie ponad dachami domów
co wtedy stałoby się z książkami, nie trzeba 
chyba wspominać. 

Najprawdopodobniej żadnemu z powyższych 
podejrzanych nie udowodni się winy. Brak 
źródeł, artefaktów, dowodów archeologic
znych uniemożliwia dokładne zbadanie nie tylko 
dziejów Biblioteki, ale i samej Aleksandrii. 

Bibliografia: 
Biblia. net- http://www.biblia.net.pl/septuaginta/ 
Historia książki i bibliotek- http://www.ap.krakow.pl/whk/ 
Tkaczow Barbara: Aleksandria Najjaśniejsza 

Najpiękniejsza Najświetniejsza. Wydanie l. Warszawa: 
Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. ISBN 83-03-02323-3 
Wikipedia 
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Temat numeru 

Pierwszy raz 

Pierwsza miTość Marcela 
[Karolina Kunda-Kuwieckij] 

Narrator wielotomowego cyklu Prousta "W poszukiwaniu straconego czasu" okazuje 
się zaskakująco typowym w postępowaniu i charakterystyce bohaterem roman
tycznym. Gdy w grę wchodzą uczucia miłosne, pierwsze skrzypce grać będą jego 
egoistyczne pobudki, gorączkowo wyolbrzymiane i zniekształcane. Proustawski 
Marcel, cierpiąc męki i upajając sią w samotności nieodwzajemnioną miłością, upoda
bnia się do goethewskiego Wertera, z mniej tragicznym jednak finałem ... 

W tak zwanym kwestionariuszu proustows
kim* Marcel Proust udzielił odpowiedzi, które w 
sposób jednoznaczny określają jego stosunek 
do miłości i kobiet. Zapytany o swoją główną 
cechę charakteru, odpowiedział, że jest to potr
zeba bycia kochanym i obdarzanym czułością; 
ulubionym kwiatem jest "jej kwiat", natomiast 
ulubionym zajęciem -kochanie. Marcel, główny 
bohater cyklu powieściowego Prousta "W po
szukiwaniu straconego czasu", jak daje się 

zauważyć od pierwszych stron siedmiotomowe
go dzieła, obdarzony jest podobnym 
podejściem do istoty miłości. Nadwrażliwość i 
skłonność do nadmiernego sentymentalizmu 
stanowią źródło zarówno największych 

uniesień, jak i gorzkich rozczarowań młodego 
chłopca. Zaczynając przygodę z Proustem już na 
pierwszych stronach można dowiedzieć się, jak 
głęboką miłością darzy on swoją matkę i z jakim 
utęsknieniem wyczekuje co wieczór chwili, gdy 
zostaje przez nią pocałowany na dobranoc. 
Odczuwa przygnębiający niedosyt matczynej 
czułości. A jako że sam posiada niespożyte 
pokłady czułości, tym bardziej cierpi. Na dal
szych stronach autor zwraca uwagę także na 
inne cechy Marcela, takie jak umiłowanie piękna 
architektury i literatury. Zafascynowany prozą 
Bergotte'a** bohater próbuje swych sił jako 

Istotnym elementem w zrozumieniu moty
wów postępowania głównego bohatera "W po
szukiwaniu straconego czasu" jest opowieść 
miłości Karola Swanna, arystokraty, miłośnika i 
kolekcjonera sztuki i jego wybranki, Odety de 
Crecy, kobiety o nieoficjalnie dlań lekkich obyc
zajach. Historia miłości i pozmeJszego 
małżeństwa państwa Swann nieprzypadkowo 
umiejscowiona w pierwszym tomie cyklu uka
zuje, jak bezsilny i bezbronny potrafi stać się 
mężczyzna w obliczu silnego kobiecego ero
tyzmu, który odbiera obiektywizm w ocenie 
moralności jej postępowania. Swann był bywal
cem i przyjacielem rodzinnego domu Marcela, 
dlatego też historia jego miłości do Odety 
stanowi stały punkt odniesienia w stosunku do 
postawy chłopca i jego późniejszych perypetii 
miłosnych. Nietrudno zatem domyślić się na 
przykładzie czyich emocji zbuduje on swoje pier
wsze uczucie. Intensywność i skomplikowana 
bolesność doznań, jakie żywił Karol Swann do 
Odety, odbije się na postrzeganiu miłości przez 
młodego bohatera. 

Opowieść o pierwszych i niewinnych z 
początku uczuciach głównego bohatera rozpoc
zyna się w czasie gdy młody Marcel przechadza 
się regularnie po Polach Elizejskich w asyście 
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domowej służącej, Franciszki. Podczas jednego 
ze spacerów dostrzega młodą, rudowłosą 

dziewczynkę. Dziewczynka okazuje się być 

Gilbertą Swann, córką państwa Swann. Po krót
kim czasie młodzi zapoznają się ze sobą i wspól
nie spędzają czas na rozmowach i zabawach. 
Chłopiec pada ofiarą strzały Erosa, a jego zau
roczenie Gilbertą w krótkim czasie przeradza się 
w swoistą obsesję. Drżeniem napawa go obser
wowanie każdej najmniejszej chmurki na niebie, 
która zwiastowałaby niepogodę i tym samym 
uniemożliwiła spotkanie z Gilbertą na Polach 
Elizejskich: "Od śniadania moje trwożliwe spo
jrzenia nie opuszczały już niepewnego i chmur
nego nieba". Rodzice Gilberty rozbudzają w nim 
czułość i tkliwość; naśladuje on ich sposób 
mówienia, zachowania i wyrażania opinii. Oko
lice Guermantes, gdzie mieszkają państwo 

Swann, stają się, ku zdziwieniu i zaskoczeniu 
rodziców chłopca, docelowym i obowiązkowym 
punktem jego pieszych wycieczek po Paryżu. 
Niedługo później rodzice Gilberty pozwalają 

młodym spotykać się w ich domu, co niezwykle 
uszczęśliwia Marcela, dotychczas tylko 
wyobrażającego sobie królestwo Swannów. 
Postawa Gilberty w stosunku do zakochanego 
w niej chłopca odbiega jednak znacznie od jego 
oczekiwań i pragnień. Dziewczynka wyraźnie 
nie odwzajemnia jego uczuć, co manifestuje 
obojętnością i zdystansowaniem. Podczas 
jednej z mniej przyjemnych wymiany zdań, z 
nieskrywaną satysfakcją i świadomością swej 
przewagi nad nim, informuje go, iż nieprędko 

się zobaczą. Znalazłszy się w zaciszu domowym 
Marcel przeżywa i głęboko roztrząsa jej okrutne 
słowa, a z jego oczu płyną słone łzy. Jednak "już 
działał czar, którym automatycznie niejako, 
nasycała się moja myśl, z chwilą gdym myślał o 
Gilbercie. Osobliwość i wyjątkowość pozycji, 
choćby nawet bolesnej, w jakiej wewnętrzny 
przymus stawiał mnie nieuchronnie wobec Gil
berty, zaczęły stroić nawet ten znak jej 
obojętności w coś romantycznego; wśród łez 
wykwitał mi uśmiech, nieśmiały szkic 
pocałunku". 

Tragizm jego położenia nie stanowi jednak 
dlań dramatu. Zauważa romantyzm zaistniałej 
sytuacji i zagmatwania uczuć. Rozkoszuje się 

swoim cierpieniem czerpiąc z niego szczęście i 
inspirację. Uczucie silnego zauroczenia przeis
tacza się w krótkim czasie w stan głębokiej 
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miłości, która w jego odczuciu silnie korespon
duje z mistrzostwem prozy Bergotte'a. Swoje 
uczucia do Gilberty odnajduje w twórczości 

pisarza: "Z ideą miłości do Gilberty kojarzyłem 
piękno stronic Bergotte'a, jak gdyby one dawały 
tej miłości jakąś konsystencję, w chwilach gdy 
rozwiewała się w nicość". 

Na dalszych stronach kolejnego już tomu 
powieści, Marcel poddaje się nieskromnej-samo- .--21 
ocenie, podkreślając swoją "szlachetność", 1 

"piękno duszy" i "czyste intencje". Cztery 
strony dalej znajduje się natomiast opis istotnej 
zmiany jaka w nim zachodzi, kiedy to do 
czystości i niewinności jego intencji wkrada się 
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silny pociąg fizyczny wobec Gilberty i 
obezwładniające pragnienie zaspokojenia 
własnego pożądania. Proust wykreował i 
wyposażył swojego bohatera w typowe dla za
kochanych romantyków cechy. W opisach uczuć 
głównego bohatera odnajdują się stany 
gorączkowego rozpalenia, nieuzasadnionej eu
forii, mieszającej się z silnym przygnębieniem i 
wycieńczeniem całego organizmu. Pomimo że 
młoda panna Swann nie daje Marcelowi oznak 
większej sympatii niźli zwykłe koleżeństwo, 

pozbawiając go tym samym nadziei, zakochany 
zniekształca wypowiadane przez nią słowa i 
nadaje im korzystniejszy dlań wydźwięk. Tworzy 
nadinterpretacje i romantyczne wizje, dzięki 

którym nieszczęśliwa miłość staje się dla niego 
łatwiejsza do zniesienia. Jednak ku rozpaczy 
najbliższych stan zdrowia targanego skrajnymi 
emocjami chłopca znacznie się pogarsza 
niezbędna okazuje się pomoc lekarza. 

Z jednej strony obserwujemy dramat 
młodego, niespełnionego w miłości 

młodzieńca. Z drugiej zaś strony mamy Gilbertę, 
którą bawi sytuacja poniżania nieprzytomnie 
weń zakochanego szaleńca. Obiekt jego uczuć 
jest rozpieszczoną i rozkapryszoną młodą 

panną, bezlitośnie manifestującą władzę nad 
chłopcem. Jednak rozrywka, jakiej sobie 
nieustannie kosztem Marcela dostarcza, zac
zyna ją w pewnym momencie nudzić. Wyznaje 
zrozpaczonemu chłopcu, że jego uczucia nie 
mają dla niej żadnego znaczenia, "ani mnie to 
ziębi, ani grzeje, mam cię w pięcie" - powiada. 
Po usłyszeniu tych słów bohater przeżywa pot
worny smutek i ból, gdyż musi ostatecznie zdać 
sobie sprawę, iż żadne "może" ani "kiedyś" nie 
będą miały miejsca. Doznaje wstrząsu, odczuwa 
bezsilność i wściekłość. Aż wreszcie poddaje się, 
kładąc kres wszelkim nadziejom i oczekiwani
om, jakie wiązał z osobą Gilberty. 
Zaprzyjaźniony z państwem Swann nie za
przestaje jednak wizyt u nich, często 

odwiedzając ich dom i nawiązując przyjaźń z 
matką dziewczynki, Odetą. Ból związany z 
niespełnieniem i odrzuceniem mija z czasem, 
rany zabliźniają się, a Marcel gotowy jest 
ponownie się zakochać. Dla bohatera Prousta 
każda kobieta pojawiająca się w jego życiu 

będzie wyjątkowa i na swój sposób jedyna. 
Jednak to właśnie Gilberta pozostanie pierwszą 
miłością, dla której gotów był znosić tak wiele 

upokorzeń i trwać w nie mającej się ziścić 

nadziei na wzajemność jej uczuć. Warto jeszcze 
podkreślić obecność uczucia szczęścia, które w 
jego przepełnionym skrajnymi emocjami sercu 
niezmiennie gościło: "A przecież powinno mnie 
było dręczyć to, co mnie przeciwnie uspokajało, 
com uważał za szczęście. Jest to w miłości stan 
nienormalny( ... )Co nas czyni szczęśliwymi, to 
obecność w sercu czegoś niestałego, co się sta
ramy nieustannie utrzymać". 

Proust wzbogaca postać nieszczęśliwie zako
chanego Marcela używając całej palety intensy
wnie zabarwionych stanów emocjonalnych i -
parafrazując słowa węgierskiego noblisty lmre 
Kertesza - pokazuje, jak odmienne, ale równie 
silne potrafią być miłości. 

Wszystkie cytaty pochodzą z tomów cyklu Marcela Prous

ta" W poszukiwaniu straconego czasu". 

*Kwestionariusz proustawski wziął swoją 

nazwę od nazwiska Marcela Prousta, który 
dwukrotnie wziął w nim udział, udzielając 

odpowiedzi na szereg pytań zadanych mu przez 
Antoinette Faure, jedną z córek przyszłego 

prezydenta Francji. Pierwszy raz odpowiadał na 
nie będąc niespełna trzynastoletnim chłopcem, 
drugi raz jako dwudziestolatek. Niedługo 

później kwestionariusz stał się sławny, a pytania 
w nim zawarte krążyły po europejskich salonach 
na przełomie XIX i XX wieku. 

**Bergotte - fikcyjny pisarz, którego podziwia 
za młodu Marcel 
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Temat numeru 

Pierwszy raz 

Książki bez papieru 
[Kamila Kunda] 

Elektroniczne czytniki książek pomału zdobywają swoje mieJsce na rynku 
wydawniczym. Czy mogą zdobyć także serca milionów moli książkowych? 

Kiedy przychodzę do kogoś w gości, pierwsze 
co robię po przekroczeniu progu pokoju, to 
szukam wzrokiem regałów z książkami. Czuję 
się uspokojona, gdy je dostrzegę i trudno mi 
oprzec się pokusie, by nie podejść i nie 
powyciągać niektórych z tych głośno 

krzyczących "Weź mnie!" i kuszących kolorowy
mi grzbietami książek. Tymczasem od jakiegoś 
czasu słowom drukowanym wyrasta 
konkurencja w postaci gadżetów elektronic
znych, które pozwalają czytać książki w 
zupełnie nowatorski sposób. Amazon Kindle i 
Sony Reader to dwa urządzenia z wielu, które 
przypominają wyglądem ekran laptopa i mogą 
kryć w swojej pamięci tysiące tytułów. 

Zalet tych czytników jest wiele. Nie trzeba już 
będzie zastawiać regałów szybko kurzącymi się 
książkami, które wywołują u nas alergię. Ba, w 
ogóle nie trzeba będzie mieć regałów. Zamiast 
tego można będzie pozwolić sobie na minimal
izm i puste ściany (a jeśli ktoś nie jest zwolenni
kiem minimalizmu, ściany można przyozdobić 
obrazkami). Zamiast układać stosiki i patrzeć ze 
wstydem na rzędy nieprzeczytanych książek, 

można będzie wyłączyć urządzenie i zapomnieć 
o zaległościach czytelniczych. Co z oczu, to z 
serca. Skończy się debatowanie nad tym, którą 
książkę wziąć do czytania w metrze czy autobu
sie i czy do wakacyjnej walizki lepiej włożyć 
kolejną powieść (na wypadek, gdyby na miejscu 
nie było księgarni) czy kolejną parę butów. Z 
Kindlem czy Readerem nie ma takich dy
lematów - podróżuje się zawsze ze swoją całą 

kolekcją (Kindle może pomieścić do 1500 

książek) i wybiera książkę zależnie od nastroju. 
Urządzenie zda egzamin w przypadku osób 
gorzej widzących, dla których jest zbyt mało 
tradycyjnych książek z dużym drukiem, a które 
nie chcą lub nie mogą słuchać audiobooków. W 
Kindle można powiększać czcionkę i wybrać 
sobie jej rodzaj z sześciu dostępnych. Ponadto 
niektóre nowe książki są tańsze w wersji do 
ściągnięcia prosto z Amazon niż w wersji pa
pierowej. N i e ma ryzyka, że po raz -nty czytany 
tom rozklei się i rozpadnie. Elektronika znosi 
więcej niż pospolity papier. 

Nie znosi jednak wszystkiego. Nie słyszałam 
nic na temat wodoodporności czytników elek
tronicznych. Gdy zostawimy niechcący na deszc
zu książkę albo sami zmokniemy z książką w 
torbie, tracimy najwyżej tę jedną książkę. Gdy 
zmoknie gadżet, istnieje poważne ryzyko utraty 
całej kolekcji. Nie mówiąc o stracie wszystkich 
książek z powodu kradzieży urządzenia czy jego 
zgubienia lub bardzo niefortunnego upadku. 
Nie wiem, jak trwałe jest urządzenie, bo nie 
posiadam takowego, a nawet jeślibym 

posiadała, to wątpię, czy 
eksperymentowałabym na potrzeby tego 
artykułu celowo zrzucając go na twardą 

podłogę. Utrata jednej książki nie naraża nas na 
wielkie koszty, ale utrata całego księgozbioru 
wraz z elektronicznym czytnikiem to już koszty 
niemałe. 

Kolejna wada gadżetów: podobno fatalnie 
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robi się na nich notatki. Gdzie się podział cały 
progres technologiczny? Użytkownicy note
booków i iPhone'a przyzwyczaili się, że 

ciekłokrystaliczny ekran reaguje na dotyk, tymc
zasem na przykład w Kindle dostają klawiaturę, 
którą zapiski robi się zdecydowanie wolniej i po
ruszanie się w tekście trwa całe wieki. Wreszcie: 
międzynarodowa wersja Kindle wcale nie jest 
międzynarodowa. Książki ściąga się z 
amerykańskiego Amazon, na którym wiele 
powieści oferowanych w Wielkiej Brytanii w 
ogóle nie jest dostępnych w USA i nie można ich 
kupić ze względu na skomplikowane prawa au
torskie. Podobnie problematyczne jest kupow
anie książek z innej księgarni niż ta, która oferu
je tytuły dostępne w standardzie 
odpowiadającym czytnikowi, z którego korzys
tamy (książki w różnych księgarniach zdigi
talizowane są w różnych systemach i nie każda 
pozycja dostępna jest w każdym kodzie). 
Francuskojęzyczna księgarnia N umil o g na 
przykład udostępnia wiele pozycji, których 
Kindle nie jest w stanie odczytać. Nie chcę 

nawet myśleć, jak trudno jest korzystać z 
urządzenia, gdy chce się czytać w innym języku 
niż po angielsku czy francusku. 

W grudniu w Polsce pojawił się czytnik eCiicto 
produkowany przez firmę Kolporter lnfo S.A., 
który niestety nie jest nawet w części tak atrak
cyjny jak Kindle. Największe wady gadżetu 

polegają na tym, iż książki trzeba ściągać przez 
podłączenie czytnika do komputera z dostępem 
do internetu, a oferta tytułów w języku polskim 
jest bardzo mizerna. Za 899 zł, bo taka będzie 
cena eCiicto, wolałabym już kupić sobie 
kilkanaście książek papierowych. 

Oczywiście dla wielu zapalonych czytelników 
treść książki to tylko jeden z jej elementów. O ile 
do czytania podręczników elektroniczne 
gadżety mogą sprawdzać się znakomicie 
(pominąwszy to nieszczęsne robienie notatek), 
o tyle w przypadku czytania powieści czy 
tomiku wierszy dla przyjemności obcowanie z 
książką to coś więcej niż pochłanianie jej 
zawartości z ekranu elektronicznego 
urządzenia. Fetyszyści (i nie tylko) potrafią 

długo rozpraw1ac na temat zmysłowej 

przyjemności, jaką daje patrzenie na rzędy 

książek ustawionych w regałach, dotykanie 
szorstkiej albo śliskiej faktury okładki, wąchanie 
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papieru, dobieranie zakładki do konkretnej po
zycji itp. Żaden elektroniczny gadżet nie może 
konkurować z książką, gdy w grę wchodzą 

zmysły. Mnie w dodatku auntentyczną radość 
sprawia siedzenie na kanapie i patrzenie na 
książki, które posiadam. Wracają wspomnienia z 
lektur, gdy napotykam wzrokiem na te pozycje, 
które już czytałam. Parniętam smak lodów, 
które jadłam wzorem bohaterki "Reading Lolita 
in Tehran" Azar Nafisi, pamiętam indyjskiego 
księgarza, który zdobył dla mnie zbiór 
opowiadań Khushwangta Singha i przywiózł mi 
go na motorze do hotelu rankiem w dzień 

naszego odjazdu. Parniętam puszyste futerko 
królika mojej siostry, który upodobał sobie 
Borgesa, przez co kilka książek tego autora 
stojących na półce nosi wyraźne ślady zębów na 
grzbietach. Jakie wspomnienia miałabym, 

gdybym te wszystkie tytuły posiadała wyłącznie 
w wersji elektronicznej? Najprawdopodobniej 
żadne. Powszechne używanie gadżetów 

pozbawiłoby mnie także przyjemnosc1 
podglądania w autobusie czy metrze, jakie 
książki czytają inni. Lubię wytężać wzrok, by 
dostrzec tytuł i autora lektury, a potem (jeśli 

siedzę obok osoby czytającej i znam książkę) 
kątem oka zerkać do treści i dowiedzieć się, w 
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którym momencie czytelnik obecnie się znajdu
je. Na koniec - nie wyobrażam sobie, bym po 
przyjściu w gości sięgała po cudzego czytnika i 
przeglądała czyjś księgozbiór. To wydaje mi się 
zbyt intymne, naruszające cudzą prywatność, 
podczas gdy zerkanie czy zupełnie bezceremo
nialne podchodzenie do regału nie nosi znamion 
jej przekraczania. 

Nie sądzę, by kiedykolwiek urządzenia elektron
iczne miały zastąpić książki drukowane. 
Mawiało się dawniej, że telewizja zastąpi kino, a 
gdy to się nie stało - że odtwarzacze video i dvd 
z pewnością doprowadzą do jego zniknięcia. 

Tymczasem wc1ąz istnieją miliony osób 
chodzących do kina i preferujących oglądanie 
filmów na wielkim ekranie. Podobnie, jak 
przewiduję, rzecz będzie się miała z książkami. Z 
pewnością będą tacy, którzy zachłysną się 

nowym gadżetem i będą woleli kupować elek
troniczne książki. Ale pozostaną miliony 
czytelników wiernych słowu drukowanemu, 
którzy na rzecz gładkiego, błyszczącego, nieska
zitelnego sprzętu nie zrezygnują z ręcznego 
przewracania pachnących, lekko pożółkłych, 

delikatnych kartek. 

[zdjęcia wykorzystane w artykule pochodzą ze strony producenta: amazon.com oraz sonystyle.com] 
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Pociągi bez 
specjalnego nadzoru 
[Max Cegielski] 

Uciekamy na południe, a zima w tych stronach 
jeszcze bardziej stulecia niż na północy, w 
Polsce. Przy okazji ochłodzenie i spadek rtęci na 
termometrze racjonalizmu, sensu i 
rentowności. Nie bardzo wiadomo po co płynie 
czas, dokąd płynie i po co właściwie pusty 
pociąg pędzi w stronę Azji. Czas się krystalizuje, 
oczyszcza ze zbędnych naleciałości związków 
przyczynowo skutkowych. Jeszcze w Polsce, 
choć wydaje się ona tak bardzo nigdzie, pociągi 
przynajmniej udają, że są po to aby gdzieś 
zawieźć ludzi. Już od Bratysławy sprawa staje 
się niejasna, a wagony wyruszające z Wiednia są 
już prawie zupełnie puste. Według kryteriów za
chodniego racjonalizmu wydaje się to ab
surdalne, a im bardziej na Wschód i Południe 
tym bardziej rentowność przestaje być 

najważniejsza. Pociąg do Budapesztu to już es
kalacja artystycznych przedsięwzięć, sztuki dla 
sztuki. Komunikacja w czystej formie. W pustym 
wagonie Warsu obsługa gra w karty, choć to 
prywatni najemcy i właściwie nie powinno ich tu 
być skoro oprócz mnie nie ma żadnego klienta. 
Mówią, że biznes się kończy w Wiedniu, do Budy 
i Pesztu nikt nie jeździ. "Bo i po co?" - dodaje 
prywaciarz, jakby nie czując, że podkopuje też 
sens swojej własnej podróży do stolicy Węgier. 

Budapeszt spóźnia się godzinę na spotkanie z 
nami. Mróz, ale bez śniegu. Ucieczka na 
południe musi nas zawieźć jeszcze dalej, tu 
wciąż ostra zima północy. Biletów na pociąg do 
Stambułu ( przy tej temperaturze Konstanty-

nopal nie przejdzie przez gardło ) nie można 
kupić w kasie, zjawiamy się więc na zaszroni
onym i słabo oświetlonym peronie numer jeden 
i szukamy konduktora. Ania jeszcze przed 
chwilą martwiła się spaniem w przedziale z 
jakimiś obcymi, ale to my jesteśmy jedynymi 
pasażerami. W pustym pociągu odnajdujemy 
pana opiekującego się kuszetkami i w 
słowiańskim pidżin dogadujemy się, że otrzy
mamy zupełnie prywatną przestrzeń. Królujemy 
w podniszczonym przedziale, wygląda na to, że, 
cały pociąg jest tylko dla nas. Dzisiejszy Stambuł 
zachowuje co prawda swoją aurę tajemnicy i 
wrót Orientu, ale najwyraźniej tylko latem. W 
drodze powrotnej z innego wyjazdu do Turcji 
pokonywaliśmy tę trasę w duszącym skwarze 
środka lata. Pomimo zapasów musiałem 

uzupełniać prowiant wyskakując na stacjach po 
kolejne puszki piwa. Tej zimy ochraniają nas 
natomiast małe samolotowe buteleczki ko
niaków i win. 

Jeszcze przed granicą rumuńską zaczynają się 
grube białe śniegi, z każdym kilometrem w tej 
zimie ciężkiej rozpływa się czas i przestrzeń. 
Niepostrzeżenie budzimy się rano w Bukaresz
cie, tak przynajmniej wynika z rozkładów, 

ponieważ żaden detal widoku za oknem nie daje 
konkretnej wskazówki. Zanim umyliśmy zęby 
pociąg sunie na bocznicę i lądujemy parę kilo
metrów od dworca. Na uboczu świata, na 
uboczu ubocznego miasta, na uboczu czegokol
wiek. W internacjonalnej zonie wraków, zru-
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jnowanych hal i niepotrzebnych już odpadów 
historii socjalistycznego kolejnictwa, identyc
znych jak w Polsce. Nasz anioł stróż, pan kuszet
kowy, twierdzi, że za trzydzieści minut wrócimy 
na dworzec i lepiej teraz nie wychodzić na te 
bezkresne torowiska, gdzie rumuńska "polizei" 
według niego jest jeszcze bardziej niebezpiec
zna od niemieckiej. Wagon jest cały czas pusty, 
my istniejemy tylko dla pana kuszetkowego a on 
tylko dla nas, więc ufamy mu i wierzymy. Nikt 
oprócz mnie i Ani nie wpadł na pomysł żeby 1 

lutego 2005 jechać pociągiem do Stambułu. 
Pociąg rusza się trochę w przód, trochę w tył, 
złudzenia powrotu do raju dworcowych budek 
mamią nas nieprzytomnych nieco i niezdecy
dowanych. Za drzwiami wagonu głęboki śnieg, 
na horyzoncie blokowiska, ufam kuszetkowemu 
i nie wychodzę. 

Przypominam sobie drogę na południe, 

ucieczkę do Azji pięć lat wcześniej. Autokarem z 
Katowic, ostatnie transporty polskich hand
larzy, już nie detalicznych, jechały zamawiać 
hurty swetrów i dżinsów. W ich tłumie schowały 
się jakieś pary turystów, studenci z plecakami 
dusili się w papierosowym dymie i słowach alko
holowych pieśni. Popijałem z handlarzami ciepłą 
wódkę i razem z nimi jak mogłem trułem 
nikotyną zagubionych podróżników. Wolałem 
bratać się z polskimi przedsiębiorcami. Kierow
ca na każdej granicy wręczał urzędnikom karton 
fajek, flaszkę lub perfumy, wszystko szło 

sprawnie. Chyba się upiłem, pamiętam tylko 
stada psów włóczące się po rumuńskich miast
ach. Indie zaczynały się już tam, ale dla hand
larzy były zupełnie nierealne. Po drodze 
dołączyli do autokaru młodzi Słowacy. Przystro
jeni logo red bulla, wyekwipowani jak prezen
terzy National Geographic. Profesjonaliści, 

beneficjenci przemian. Nowe pokolenie, na 
które znowu działał mit Indii. Ich małe plecaki 
tak zafascynowały młodego biznesmana z 
Polski, Marcina, byłego kierowcę BORu, że był 
gotów jechać z nami w świat. Rano w Stambule 
mu przeszło. Pamiętam, że wtedy miasto mnie 
rozczarowało, nie było w stanie sprostać 

wspomnieniom z Indii. Konstantynopol był zbyt 
europejski, za bardzo lajtowy. Nie zrozumiałem 
jeszcze tego miejsca. 

Pierwszego dnia spacerowałem w słońcu 

obok rosyjskiego statku rozbitego na nabrzeżu. 
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Z kamienistej plaży zawołali mnie faceci 
pichcący coś na ruszcie. Jedliśmy małe sardynki 
skrapiane cytryną, posypane solą, zagryzaliśmy 
turecką bułą, zapijaliśmy wódką. Na obrusie z 
gazety. Obok nas statek, podobno jego kapitan, 
Rosjanin, po pijaku nie wcelował do portu. 
Patrzyliśmy na wrak w słońcu i było dobrze, ale 
szybko pomknąłem dalej, do Iranu. 
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Opowiadam Ani te strzępy z 2000 roku, tymczasem pociąg na boc
znicy w Bukareszcie sunie na zmianę w przód i w tył. Kuszetkowy 
anioł stróż wciąż przekonuje, żeby nie wysiadać. W końcu nie 
oglądamy miasta. Pociąg wraca na peron dwadzieścia minut przed 
odjazdem i turystyka musi się ograniczyć do budek z alkoholem na 
dworcu. Pełzniemy dalej w Rumunię, pustą, płaską, nikomu 
niepotrzebną. Na mrozie suszą się szmaty, zastygają sztywne. Okna 
wagonu tak brudne, że świat wpada w szarość doskonałą, 

beznadziejną. Nasz kuszetkowy w swoim przedziale czyta jakieś bru
kowe gazety pośród słoików z wałówką, kartonów, pudełek, koc
zowniczego bałaganu. Papierosów nie pali, wódki nie pije, jakby go 
nie było. Na początku trasy wręczył nam łańcuch do zamykania 
drzwi, szare mydło i papier. Pocieszył nas, że "latem może z 10 osób 
na wagon przypada a zimą to już tylko tacy wariaci jak wy". Na 
granicy bułgarskiej pierwszy raz ktoś poważnie traktuje nasze pasz
porty, sprawdza je dokładnie i choć troszkę potwierdza nasze istnie
nie. Nawet przez walki e talki e literuje nasze nazwiska. Dzięki temu na 
chwilę nasz pociąg widmo i my - widmowi pasażerowie tej parodii 
Orient Expressu- nabieramy jakiejś rangi. Potem wjeżdżamy w śniegi 
i znowu cała ta podróż staje się kompletnie absurdalna. 

Po drugiej stronie Dunaju, od Ruse, śnieg jest już tak głęboki, że 
boimy się, że zakrył całą Hagia Sophię. Zasypiamy w wirujących 

płatkach, budzi nas granica turecka, nasz anioł stróż wali w drzwi, 
każe nam wysiąść z nim na peron, trzeba formalności załatwiać. 
Nieprzytomny patrzę za okno, widzę zamieć, biało się w głowie robi, 
śnieg wiuwa na wszystkie strony. Granica zasypana, żadnego konkre
tu oprócz pieczątek i opłat. Kiedyś 10 dolarów, dziś 10 europodatku 
wizowego, w hallu kłębi się paru Bułgarów jadących do Turcji, gdzieś 
na końcu naszego widmowego składu jest jakiś wagon - getto, tam 
się wszyscy skryli, może z pięćdziesiąt osób, potem długo długo nic i 
my we dwójkę, skuleni w brzuchu pociągu razem z panem kuszet
kowym. Teraz przypominają mi się podróże kolejowe innych bohat
erów Stasiuka, tych z "Białego Kruka". Obok nas widać pociąg 
kierujący się w przeciwną stronę, martwy i zimny, jeden przedział 
oświetlony, patrzę na starszego pana w okularach. Chciałbym, żeby 
był pasażerem, kimś jak my, chciałbym poczuć, że nie tylko ja i Ania 
suniemy w śniegu przez skraj Europy. Śnieg miota się nad nami, gran
ice znikają, zasypiamy. 

Śnimy o luksusowych wagonach Orient Expresu, śnimy, że 
jesteśmy pasażerami, którzy nie muszą wyłaniać się z ciepłego czer
wonego pluszu z paszportami w dłoniach. Śnimy, że trzymamy w 
dłoniach zgrabne, długie kieliszki pełne szampana. Śnimy, jak czer
wona cerata, forniry jakieś, plastiki brudne, którymi pokryty jest nasz 
przedział zamieniają się w miękkie obicia, lekko pachnące dymem do
brych cygar a nie śmierdzące tanimi szlugami. Śnimy o przeszłości aż 
do miasta miast, aż do starożytnego Polis, które już wkrótce miało mi 
ujawnić zupełnie inne swoje oblicze. 

Rano w S tambule mżawka, zielona trawa, siąpienie, ciepły wiatr od 
morza, z południa. Przebiliśmy się, uciekliśmy znikającej Europie. 
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Pierwszy raz 
.J 

Uw a g a Lstl ma~J~'tstęp 
[Joanna Janowicz] 

Pierwszy raz napisałam książkę, mając 

dwanaście lat. Od tego czasu zgubiła się gdzieś 
moja odwaga do podejmowania pisarskiego 
ryzyka i zestaw kredek, za pomocą których 
uzupełniłam tekst infantylnymi obrazkami. 

Zmagając się z nieporadnością moich słów, 
postawiłam sobie za cel czytać jak najwięcej się 
da. Całymi dniami potrafiłam nie wychodzić z 
domu. Obładowana nie najnowszymi tomami z 
bibliotek wyjeżdżałam do mrocznego, wiecznie 
chłodnego mieszkania babci na wakacje. Nie 
pytając nikogo o zdanie, sama kształtowałam 
swoje czytelnicze drogi. 

Z perspektywy przepłyniętego wpław czasu i 
oglądając się na ścieżki wyborów, które szatkują 
na drobne kawałki moje niegdysiejsze marzenia 
i dawno zadźgane plany na dorosłe życie, zas

tanawiam się, czy dając się komuś mądrze 

pokierować w doborze lektur- w ich odpowied
niej gradacji, czułym rozchylaniu wiedzy, inteli
gentnym komentowaniu i pobudzaniu do dys

kusji - czy osoba dysponująca taką wirtuozerią 
nie wpłynęłaby pośrednio na moje życie? Czy 
gdybym niektóre książki czytała później, a inne 
wcześniej, nie stałabym się inną osobą, niż 

jestem? Przecież nie tylko osobiste, autentyc
zne, nazwijmy to, naskórne doświadczenia 

życiowe kształtują sposób, w jaki przepoczwar
za się symptomatycznie nasze życie. Niebagatel
nym, jeśli nie jednym z najważniejszych czyn

ników wpływających na to, kim jestem i jaka się 
stanę, są w moim odczuciu książki. 

Czy decydując się na czytanie Manna później z 

korzyścią dla optymistyczniej wypowiadającej 

się o życiu i jego ukrytych warstwach Tokarczuk, 
nie stałabym się osobą weselszą, bardziej 
otwartą na świat i ludzi, a mniej zatęchłą w pesy
mizmie i czarnowidztwie? Czy zostawiając sobie 
lekturę listów Sylvii Plath do matki, jej dzien
ników i książki na wczesne lata dwudzieste, nie 
oszczędziłabym sobie przykrości, a nie 

zyskałabym, koniecznego niemal do wszyst
kiego, dystansu? Czy Dostojewski ulubionym au
torem nie powinien się stać na długo po ma
turze, a nie na odwrót? Czy Proust zbytnio mnie 
nie rozwlekł w poczuciu smaku i literackiej es
tetyki, a Gombrowicz zbyt wcześnie nie 
rozbudził nikomu niepotrzebnego krytycyzmu 
młodej panienki? 

Kiedy należy zacząć czytać klasyków po raz 
pierwszy? Czy gdy nigdy nie jest na nich za 
późno, nie bywa czasem na nich za wcześnie? 
Od czego powinien rozpocząć dorosłe czytelnic
ze życie młody czytelnik z ambicjami na oczyta
nego i kulturalnego? Czy w ogóle może i powin
ien istnieć ujednolicony wzór literackiego stawa
nia się? Czy młody człowiek, który chce wyjść 
poza kanon lektur szkolnych, powinien być zos
tawiony sam sobie i bez asekuracji postawić 
pierwszy krok w chmurach? A jeśli źle wybierze i 
zniechęci się na całe życie do lektury? Co powin
ien czytać student kierunków niehumanistyc

znych, by nie stać się kolejną maszyną do licze
nia? 

Próbując zbudować kanon najważniejszych 

książek, tych, które otwierają oczy na świat, 

warto by zasięgnąć opinii największych pisarzy 
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wszech czasów. Jednak wobec grozy 
uświadomienia sobie, że wielu spośród nich nie 
żyje, zaryzykuję próbę zebrania wszystkich tych 

książek, które wydają się mnie, niedoszłej 
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maszynie do liczenia, ważne. To, co tu 

przedstawię, będzie jedynie moją osobistą listą 
literackich stawań. Wciąż jest to lista otwarta- i 

mam nadzieję, że taka już pozostanie do końca . 

Książki na wieczność 
[Joanna Janowicz] 

Pierwszy raz z książką - obrazek niemożliwy 
do wywołania z odmętów skołtunionej pamięci. 

Jakie książki nazwać jednak tymi pierwszymi, 
najważniejszymi bez odwoływania się do 
przeszłości? Odpowiedź jest prosta: te, które 
chce się zabrać ze sobą w nieodwracalną 

podróż. Do trumny. 

Sytuacja wydaje się idealna: umiera się zawsze 

po raz pierwszy. Nikt nie pamięta, jak pierwszy 
raz kichnął. Kto przypomni sobie pierwszego 
ptaszka, który po tym kichnięciu zaświergotał 
mu nad uchem nadspodziewanie lirycznie? 
Jednak obrazu swojej pierwszej śmierci nikt nie 
wytrze z tabula rasa. Tak samo książek, które 
chciałby ze sobą zabrać na Życie Wieczne. 

Zakładając, że trumna ma ograniczoną 

powierzchnię, którą można wypełnić skończoną 

i to niewielką w dodatku liczbą książek, staje się 
wobec bolesnych dylematów: które zabrać, a 
które zostawić? 

Nie od parady byłoby pewnie wparadować w 
wieczność w towarzystwie mędrca filozofa, 
który rozgryzał wieczność na wszystkie 
możliwe sposoby. Po chwili jednak zdecy
dowanie odrzucam ten pomysł: w trumnie jest 
mało miejsca, a wieczność zobaczę na własne 
oczy. Może napiszę z niej reportaż. Niewykluc
zone również, że na Kartezjusza czy innego 

Kanta (wolałabym), krzątających się przy up
rawianiu filozoficznego ogródka, natknę się w 
tym miejscu spotkań wcześniej niemożliwych z 
racji jednokierunkowego ruchu ludzkości. 

Jeśli nie poczytam o wieczności, to może o 

miłości. Staję przed regałem jak pies przed 

otwartą lodówką. Szeroko otwarte oczy, rozdzi
awione usta. Zbyt wielki wybór. A może właśnie 

- zbyt mały? Patrząc na suto zastawione półki 
przychodzi mi do głowy tylko jeden tytuł i jak on 
samotny w swojej miłości jest jej główny bo
hater. Chodzi o "Szelmowstwa niegrzecznej 
dziewczynki" Liasy. Czemu najlepiej 
zapamiętana? Czemu najbardziej wzruszyła? Py
tania dobre na wieczność. 

Wyśmienite jak ten ogrom czasu do 
wypełnienia- wreszcie całe przestworza czasu. 

A zatem i nareszcie powtórka z "Dzienników" 
Gombrowicza. Bym nigdy nie zapomniała, czym 
jest sztuka, kultura oraz spotkania z drugim 
człowiekiem - i brak porozumienia w dialogu z 

Innym, ciągły jego brak. 

Czy jestem dobrym człowiekiem? Nie wiem. 

Nie mogę wykluczyć, że trafię do piekła, a tam 
dobrze mi będzie tylko z jednym pisarzem: z 

Dostojewskim. Z namiętnymi, pasjonackimi 
"Biesami" pod pachą lżej stanąć oko w oko ze 
złem wcielonym. 

Nie umiem wyobrazić sobie wieczności bez 
siedmiu tomów Prousta, ale i bez zuchwałego 
rozpustnika Henry'ego Millera. Jedwabiste nie
domówienia pierwszego staną w szranki z pys
katym wielosłowiem drugiego. Próby 
porównań tych dwóch tak pozornie odmien

nych próz i postaw starczą na dłużej niż 

wieczność. 

Gdzie tu jeszcze zmieścić "Lapidaria" 
Kapuścińskiego i "Nieznośną lekkość bytu"? 

Mogę leżeć podkurczona, z groteską nóg w 
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Gdzie tu jeszcze zm1esc1c "Lapidaria" 
Kapuścińskiego i "Nieznośną lekkość bytu"? 
Mogę leżeć podkurczona, z groteską nóg w 
ograniczonych trumną zygzakach, ale nie ruszę 
się nigdzie, a tym bardziej w ostateczną podróż, 
bez największego reportera i myśliciela, jakiego 
spotkałam. A Kundera przecież nikomu nie za
wadzi. Może stanę się efemerycznym duchem -
wtedy jaką ironią będzie czytanie kultowej jego 
książki na jednej z niebiańskich plaż 

Wpadam w rozpacz, bo już się Hrabal nie 
mieści, a gdzie tu jeszcze szczypta Pilcha (może 
w Przyszłym Życiu nie ma prasy? Trzeba się 
przygotować i na tę niedogodność) i Woolf, na 
Jowisza, Woolf droga, i ... ! 

Może zresztą niepotrzebny ten testament. 
Może nieprawdą jest hipoteza, że umiera się 

"Wieczność" Sylwia Pragłowska 

tylko raz. Jeśli odrodzę się jako ważka, jakże 
nieważkie i zbędne będą te tomy zabrane w 
ostateczną podróż. A może to wrodzony pesy
mizm i polska mentalność każe mi nie brać pod 
uwagę, że Przyszły Świat posiada najlepsze we 
wszechświecie (czy to poprawna nomenkla
tura?) biblioteki z niewyobrażalnym zbiorem 
pism wszelkich, a ulice Tamtego Świata niczym 
nie różnią się od powszednich naszych ulic z 
kałużami, latarniami, psimi kupami i kawiarniami 
na każdym rogu. Jeśli Życie Wieczne to życie 
doskonalsze jakościowo, które wiedzie się bez 
stresu w dowolnie wybranym mieJscu, 
dryfującym ponad nieskończonymi niebiosami i 
z których jeździ się co dzień bezpłatnie windą do 
nieba, to przecież księgarni mi nie zabraknie. 
Jeśli istnieje życie po tym, oby takim było. Inac
zej umrę po raz drugi. Z nudów. 
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Temat numeru 

Pierwszx_r_a_z _____ _ 

Na początku było słowo 
Pierwsze zdania znanych książek 

[selekcji dokonały Kamila Kunda i Karolina Kunda-Kuwieckij] 

Umberto Eco "Imię róży" 
"Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo." 

Dorota Masłowska "Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną" 
"Najpierw ona mi powiedziała, że ma dwie wiadomości: dobrą i złą." 

Jeffrey Eugenides "Middlesex" 
"Urodziłem się dwukrotnie- po raz pierwszy jako dziewczynka, w dzień 
wyjątkowo pozbawiony smogu, w Detroit, w styczniu 1960 roku i 
ponownie jako nastolatek na oddziale pomocy dorażnej w okolicach 
Petoskey w stanie Michigan, w sierpniu 1974 roku." 

Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata" 
"Pewnego razu wiosną, w porze niesłychanie upalnego zmierzchu, 
pojawiłosie w Moskwie nad Stawami Patriarszymi dwóch obywateli." 

Knut Hamsun "Głód" 
"Było to w czasach mego głodowania i włóczęgi po Christianii, owym 
mieście, które każdego znaczyć piętnem swym musi..." 
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Henry Miller "Zwrotnik koziorożca" 
"Skoro ktoś raz się pozbył upiora, wszystko następuje z niezachwianą pewnością, nawet 

pośród chaosu." 
Jaroslav Hasek "Przygody dobrego wojaka Szwejka" 
"-A to nam zabili Ferdynanda- rzekła posługaczka do pana Szwejka, 
który opuściwszy przed laty służbę w wojsku, gdy ostatecznie przez 
lekarską komisję wojskową uznany został za idiotę, utrzymywał się z 
handlu psami, pokracznymi, nierasowymi kundlami, których rodo
wody falszował." 

Oscar Wilde "Potret Doriana Graya" 
"Artysta jest twórcą piękna." 

c 
Q) ...... 
Vl 
::l 

<( 
Q) 

c 
rn ....., 

Miguel de Cervantes "Don Kichote" 
"Czytelniku, który masz wolną chwilę, zaufaj mi, jeśli ci powiem bez 
składania na to przysięgi, że chciałem, aby ta księga, jako dzieło 
rozumu, była najpiękniejsza, najweselsza i tak trafnie ułożona, jak 

sobie to tylko można wyobrazić." 

Lew Tołstoj "Anna Karenina" 
"Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa 

rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób." 

Jane Austen "Duma i uprzedzenie" 
"Powszechnie znana prawda głosi, że majętny kawaler potrzebuje do szczęścia tylko 

żony." 

Bolesław Prus "Lalka" 
"W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem 
san-stefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warsza
wscy kupcy tudzież inteligencja pewnej okolicy Krakowskiego Przedmieścia niemniej 
gorąco interesowała sie przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel l S. 
Wokulski." 

Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara" 
"Na początku lipca, w dzień nadzwyczajnie upalny, przed wieczorem wyszedł na 
miasto ze swego nędznego sublokatorskiego pokoiku, odnajmowanego przy uliczce 
S-kiej, pewien młody człowiek i wolnym krokiem, jakby niezdecydowanie, skierował 

się w stronę mostu K-go." 

Rene Goscinny, Jean- Jacques Sempe "Rekreacje 
Orhan Pamuk "Nazywam się Czerwień" 
"Jestem trupem, nieruchomym ciałem na dnie studni." 

Milan Kundera "Nieznośna lekkość bytu" Mikołajka" 

"W szkole zdarzyło się coś strasznego: wylali Alcesta." "Idea wiecznego powrotu ma w sobie coś tajemniczego." 

Gabriel Garcia Marquez "Sto lat samotności" 
"Wiele lat pózniej, stojąc naprzeciw plutonu egzekucyjnego 
pułkownik Aureliano Buendie miał przypomnieć sobie to dalekie 
popołudnie, kiedy ojciec zabrał go z sobą do domu Cyganów, żeby 
mu pokazać lód." 

lsabel Allende "Ewa Luna" 
"Nazywam sie Ewa, co według pewnej książki, jaką posłużyła się 
moja matka, wybierając dla mnie imię, znaczy życie." 

Junat Diaz "Krótki i niezwykły żywot Oscara Wao" 
"Mówią, że to przyszło z Afryki, w krzykach zniewolonych; że było 
śmiertelną klątwą Tainów wypowiadaną w chwili, gdy jeden świat 
ginął, a drugi się rodził; że było demonem wciągniętym do 
wszechświata przez piekielne wrota, które uchylono na Antylach." 

Viginia Woolf "Pani Dalloway" 
"Pani Dalloway powiedziała, że sama kupi kwiaty." 

Francis Scott Fitzgerald "Wielki Gatsby" 
"Gdy byłem młodszy i wrażliwszy, ojciec mój dał mi 
pewną radę, nad którą do dziś często się zastanawi
am." 

Abe Kobo "Kobieta z wydm" 
"Pewnego sierpniowego dnia zaginął mężczyzna." 

Franz Kafka "Proces" 
"Ktoś musiał zrobić doniesienie na Józefa K., bo 
mimo, że nic złego nie popełnił, został pewnego 

ranka po prostu aresztowany." 
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Miguel de Cervantes "Don Kichote" 
"Czytelniku, który masz wolną chwilę, zaufaj mi, jeśli 
ci powiem bez składania na to przysięgi, że 

chciałem, aby ta księga, jako dzieło rozumu, była 
najpiękniejsza, najweselsza i tak trafnie ułożona, jak 
sobie to tylko można wyobrazić." 

Wieniedikt Jerofiejew "Moskwa-Pietuszki" 
"Wszyscy powiadają: Kreml, Kreml." 
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Lewis Carroll "Przygody Alicji w Krainie Czarów" 
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Czesław Miłosz "Zniewolony umysł" 
"Dopiero w połowie dwudziestego wieku mieszkańcy 
wielu krajów europejskich zyskali, w sposób na ogół 
przykry, świadomość, że zawiłe i zbyt trudne dla 
przeciętnego śmiertelnika książki filozoficzne mają 

wpływ całkiem bezpośredni na ich losy." 

Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa" 
"Oto nadchodzi koniec świata." 

"Alicja siedziała na brzegu obok siostry i była już bardzo znużona tym, że zupełnie nie 
ma co robić: raz czy dwa zajrzała do książki czytanej przez siostrę, ale nie było tam ani 

ilustracji, ani konwersacji." 

Mario Vargas Llosa "Rozmowa w 
katedrze" 
"Stojąc w drzwiach "Kroniki" Santiago 
patrzy z niechęcią w aleję Tacna: samo
chody, bezbarwne budynki, z których 
każdy jest inny, szkielety świetlnych 

reklam, unoszące się we mgle, szare 
południe." 

Ryszard Kapuściński "Podróże z Herodotem" 
"Nim Herodot wyruszy w dalszą podróż, wspinając 
się po skalistych ścieżkach, płynąc statkiem po 
morzu, jadąc koniem po bezdrożach Azji, nim trafi 
do nieufnych Scytów, odkryje cuda Babilonu i zbada 
tajemnice Nilu, nim pozna sto innych miejsc i ujrzy 
tysiąc niepojętych rzeczy, pojawi się na chwilę w 
wykładzie o starożytnej Grecji, który profesor 
Bieżuńska-Małowist wygłasza dwa razy w tygodniu 
dla studentów pierwszego roku historii Uniwersyte
tu Warszawskiego." 

Kurt Vonegut "Rzeźnia numer pięć" 
"Wszystko, to zdarzyło się mniej więcej naprawdę." 

Yasunari Kawabata "Kraina śniegu" 
"Z długiego tunelu przecinającego granicę dwu okręgów 

wjechało się w krainę śniegu." 

Vladimir Nabokov "Lolita" 
"Lolito, światłości mojego życia, ogniu moich lędzwi." 

Julio Cortazar "Gra w klasy" 
"Czy udałoby mi się spotkać Magę?" 
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Paweł Huelle "Weiser Dawidek" 
"Właściwie jak to się stało, jak do tego 
doszło, że staliśmy w trójkę w gabinecie 
dyrektora szkoły, mając uszy pełne 

złowrogich słów: "protokół", 

"przesłuchanie", przysięga", jak to się 

mogło stać, że tak po prostu i zwyczajnie 
z normalnych uczniów i dzieci staliśmy 
się oto po raz pierwszy oskarżonymi, 
jakim cudem nałożono na nas tę 

dorosłość- tego nie wiem do dzisiaj." 

Bruno Schulz "Sanatorium pod Klepsydrą" 
"Nazywam ją po prostu Księgą, bez żadnych określeń i 
epitetów, i jest w tej abstynencji i ograniczeniu bez
radne westchnienie, cicha kapitulacja przed 
nieobjętością transcendentu, gdyż żadne słowo, żadna 
aluzja nie potrafi zalśnić, zapachnieć, spłynąć tym deszc
zem przestrachu, przeczuciem tej rzeczy bez nazwy, 
której sam pierwszy posmak na końcu języka przekracza 

pojemność naszego zachwytu." 
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Temat numeru 

Pierwszy raz 

Najtrudniejszy 
• pierwszy raz 

[Kamila KundaJ 

Wybór pierwszej książki do przeczytania w obcym języku może sprawiać niemałą 
trudność. Jakie książki omijać, po jakie dobrze sięgnąć? Jakie bogactwa tracimy 
ograniczając się do naszego języka ojczystego? 

Na rynku polskim pojawia się coraz więcej 
książek tłumaczonych z obcych języków. 

Czytelnik może sięgnąć po pozycje autorów ze 
wszystkich stron świata i nie musi koniecznie 
znać języka, w którym dana książka została na
pisana. Tłumaczy nie brakuje, a rynek przekładu 
kwitnie. Czasem poczytna książka ukazuje się na 
rynku polskim już kilka miesięcy czy nawet ty
godni po premierze w Wielkiej Brytanii czy Stan
ach Zjednoczonych. Wydawcy zdają się całkiem 
nieźle śledzić rynki wydawnicze innych krajów i 
udostępniać polskim czytelnikom co smakow
itsze kąski. 

Niestety jakość przekładu nierzadko kuleje. O 
ile klasyczne pozycje z reguły mogą liczyć na 
dobre tłumaczenie, o tyle sięgając po pierwszą z 
brzegu powieść można się niemile rozczarować. 
Tłumacze często nie są dobrze opłacani, nar
zuca im się nierealne terminy, oszczędza na ko
rekcie tekstu, w efekcie czego bywa, że 

czytelnik dostaje do ręki książkę wprawdzie 
ładnie wydaną, ale pełną błędów stylistycznych 
i literówek. Skandalem jest tłumaczenie książek 
nie z języka, w którym zostały napisane, a z 
języka, na który wcześniej zostały przełożone 
(ten fenomen miał miejsce w przypadku kilku 

książek Harukiego Murakamiego, tłumaczonych 
nie z japońskiego, a z angielskiego). Cierpi na 
tym renoma tłumacza, ale winą za kiepskie 
tłumaczenie powinno się w wielu przypadkach 
obarczać również wydawców, którzy chcą na 
książce jak najszybciej jak najwięcej zarobić, a 
tymczasem często strzelają sobie w piętę. 

Skąpstwo nie popłaca. 

Co pow1men zatem zrobić czytelnik? 
Odpowiedź nasuwa się sama: czytać w orygi
nale, gdy tylko jest to możliwe. Oczywiście jasne 
jest, że rzeczą niemożliwą jest nauka każdego 
języka, ale umiejętność płynnego czytania ze 
zrozumieniem choćby w języku angielskim 
bardzo się przydaje i niebywale poszerza zasób 
książek, po które można sięgnąć. Mimo iż rynek 
książek tłumaczonych nie maleje, w dalszym 
ciągu wiele jest pozycji, których próżno szukać 
w języku polskim. Przez lata niedostrzegana 
była i jest klasyka literatury podróżniczej- pozy
cje najwybitniejszych autorów piszących w 
języku angielskim, takich jak Pico lyer, Paul Ther
oux czy Bruce Chatwin wciąż, poza nielicznymi 
wyjątkami, nieobecne są na półkach polskich 
księgarni. Angielska klasyka literatury dziecięcej 
też wydawana jest w Polsce bardziej niż wyry-
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wkowo, a polskie dzieci dorastają z bardzo 
słabą znajomością powieści Roalda Dahla, 
Maurice'a Sendaka czy Dr Seussa, które 
wzbogaciły (i nie przestają wzbogacać) 
dzieciństwo kilku pokoleń dzieci w Wielkiej Bry
tanii. Polscy czytelnicy wciąż nie mogą dotrzeć 
do wszystkich książek znanych i cenionych au
torów brytyjskich czy amerykańskich, np. AS 
Byatt, Johna Bergera czy Salmana Rushdiego. 
Po macoszemu traktowana jest literatura indy
jska czy południowoafrykańska. Odchodząc już 
od języka angielskiego, którym włada 

największa liczba Polaków (w porównaniu z 
innymi językami), sytuacja wcale nie wygląda 
lepiej. Modą ostatnich lat stało się masowe 
wydawanie książek autorów, którzy zdobyli 
Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. O ile 
jednak czytelnicy mogą przebierać jak w 
ulęgałkach wśród książek Doris Lessing, Orhana 
Pamuka czy Herty MUIIer, o tyle dostęp do 
starszych i być może mniej modnych autorów 
jest zdecydowanie trudniejszy. Przechadzając 

się niedawno między regałami z książkami 

największej w Polsce sieci księgarni Empik, a 
także zachodząc do Traffiku i mniejszych 
księgarni i antykwariatów poszukiwania książek 
Kenzaburo Oe, Giorgosa Seferisa, Wole Soyinki 
czy Octavio Paza spełzły na niczym. Polski 
czytelnik nie ma szans na lekturę najwybit
niejszych powieści właściwie z całego obszaru 
Azji Południowo-Wschodniej w języku polskim. 
Literatura afrykańska dopiero niedawno 
znalazła w Polsce zainteresowanie, choć za 
wcześnie jeszcze, by mówić o popularności. 

Twórczość autorów pochodzących z niewiel
kich krajów, takich jak Islandia, Bułgaria czy Iran 
jest w Polsce praktycznie nieznana. 

By mieć lepszy dostęp do literatury kraju, 
który nas interesuje, a także do wielu arcydzieł 
literatury niedostępnej dla nas po polsku 
najlepiej jest zacząć czytać w obcym języku. 
Najwięcej książek wydaje się w języku angielsku 
(choć na rynku brytyjskim zaledwie 3% wszyst
kich pozycji to książki tłumaczone z innych 
języków), nie dziwne więc, że język ten stał się 
lingua franca nie tylko w świecie informatyki i bi
znesu. Kiedy i jak sięgnąć po pierwszą książkę, 
której karty zapełnione są obco brzmiącymi 
słowami, konstrukcjami gramatycznymi i 
wyrażeniami? Na pierwsze pytanie odpowiedzi 
nie ma. Zapobiegliwi rodzice już przedszkola-
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kom czytają niekiedy proste książeczki po angi
elsku. Dziecko oswojone z językiem obcym od 
najmłodszych lat nie będzie czuło później lęku 
przed sięgnięciem po pierwszą książkę w tym 
języku. Z pewnością zadanie ułatwia mieszkanie 
poza granicami Polski, ale większość Polaków 
jednak mieszka w Polsce i wychowywanych jest 
wyłącznie w języku polskim. Po pierwszą 

książkę w obcym języku sięgają w liceum lub na 
studiach, niektórzy jeszcze później, a większość 
nie sięga po nią wcale lub ogranicza się do liter
atury fachowej . 

Jak sprawić, by pierwsza przygoda z lekturą 
po angielsku, francusku czy rosyjsku była 

przyjemnością, a nie drogą krzyżową? Przede 
wszystkim trzeba właściwie wybrać książkę. 

Dobór pozycji odpowiedniej do wieku to rzecz 
oczywista. Na to jednak nie ma recepty. Dla jed
nego "Przygody Mikołajka" czytane po fran
cusku w wieku dorosłym będą świetnym 

początkiem pełnej wrażeń podróży po labiryn
tach literatury francuskiej, dla innego ukochana 
Jane Austen, czytana dziesiątki razy po polsku, 
będzie doskonała na początek znajomości z 
literaturą w języku angielskim. Ułatwione 

zadanie ma osoba lubiąca dużo czytać w ojc
zystym języku. Takiej osobie łatwiej znaleźć 

książkę, która będzie odpowiednia, która nie ro
zczaruje jeżącymi się trudnościami i nie będzie 
nudzić prostotą języka. Dobrze jest wiedzieć co 
nieco o literaturze, to pozwoli uniknąć 

nieprzyjemnych niespodzianek. Są bowiem 
książki, które mogą zrazić do czytania w obcym 
języku, jeśli od nich zacznie się przygodę. Na 
pewno nie polecam zaczynania od Joyce'a, 
Manna, Cortazara ani Gide'a w oryginale, gdyż 
możemy stracić całą pewność siebie, jeśli chodzi 
o naszą znajomość języka angielskiego, ni
emieckiego, hiszpańskiego czy francuskiego. 
Niewłaściwe są pozycje pełne staroświeckiego 
języka, którego nikt nie używa na co dzień -
takie książki dobre są na dalsze etapy, gdy czyta
nie w obcym języku zacznie sprawiać nam 
wielką przyjemność i rozkoszować będziemy się 
wszelkimi niuansami językowymi. Podobnie 
rzecz ma się się z autorami nurtu surrealizmu 
czy stosującymi strumień świadomości. Raczej 
nie zaleca się też zaczynania przygody z obcym 
językiem od poezji nawet lekturę 

dwujęzycznych wersji wierszy lepiej zostawić 
sobie na później. 
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Wiadomo już więc po jakie książki nie sięgać. A po jakie 
sięgnąć najlepiej? Można zacząć od skróconych i uproszc
zonych wersji grubszych powieści (po angielsku zwanych 
"abridged"). Szukając książki w języku angielskim można się 
natknąć na pozycje, w przypadku których wydawcy precyzują, 
jakim zasobem słownictwa powinna dysponować osoba 
pragnąca przeczytać np. "Oiiver Twista" w oryginale 
(najprostszą wersję można poznać znając jedynie 8oo słów). 
Takie książki na pewno niezłe są na absolutny początek, np. po 
roku nauki w szkole podstawowej, i pozwalają przekonać się, 
że nie taki wilk straszny jak go malują. Dobrze jednak szybko 
przejść do książek nieokrojonych, stworzonych w formie, w 
której autor chciał, byśmy się z nimi zapoznawali. Są pisarze 
używający prostego języka, dlatego na początek polecam 
wybrać np. tłumaczone na angielski opowiadania Muraka
miego raczej niż powieści Salmana Rushdiego. Najlepsze są 
niezbyt długie opowiadania, w których nacisk położony jest 
zarówno na wartką akcję jak i na dialogi- takie książki czyta się 
szybciej i ma się wrażenie, że język, w którym czytamy, jest 
żywy. 

Gdy znajomość języka nie jest jeszcze najlepsza, gdy nie 
jesteśmy w stanie zrozumieć metaforycznych opisów przy
rody i zawiłości rozważań natury egzystencjalnej, warto 
zwrócić uwagę na komiksy. W Polsce traktowane z 
pobłażaniem jako lektura dla dzieci, w innych krajach natomi
ast (m.in. we Francji, Belgii czy Japonii) posiadają silnie 
ugruntowaną pozycję na rynku i czytane są przez osoby w 
każdym wieku. Ilustracje ułatwiają zrozumienie tekstu, a 
samego tekstu też na początek nie ma zbyt wiele, dzięki 

czemu możemy skupić się na rozumieniu każdego słowa. 
Czytając komiks zaczynamy w pewnym momencie postrzegać 
obrazki jako integralny element słowa i właśnie słowa 

przestają napawać nas lękiem. Może to doprowadzić do tego, 
że przestaniemy być świadomi, w jakim języku czytamy, a to 
najlepszy efekt lektury, jaki można sobie wyobrazić 

Jeśli komiksy nie pociągają wybrednego poszukiwacza 
właściwej lektury, a naszym celem jest przede wszystkim po
prawa języka, polecam sięgnięcie po książkę, którą już znamy. 
Czytając ją w obcym języku nie skupiamy się już na śledzeniu 
treści, gdyż tę kojarzymy, ale na konkretnym poznawaniu 
języka. Możemy spokojnie skoncentrować się na słowach czy 
zwrotach, których nie rozumiemy. Niedawno z ciekawości 
zaczęłam czytać "Krainę śniegu" po francusku, powieść Kawa
baty Yasunariego, którą kilkakrotnie czytałam w języku pols
kim. Na bieżąco mogę porównywać obie wersje, starać się 
wczuć w język i klimat. Wiele zależy od tego, po co chcemy 
poznać dany język. Czy zamierzamy używać języka w mowie, 
w piśmie czy w lekturze? A może wszystkiego po trochu, może 
zwyczajnie chcemy, by język angielski czy rosyjski stał się nam 
bliski? Gdy chodzi o odpowiedź ostatnią, a tę wybiera 
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większość osób uczących się języka obcego, czas na lekturę 
pisaną językiem staroświeckim przyjdzie później. Na początku 
należy zaznajamiać się z językiem, którego używa się na co 
dzień. Przeto nie sięgajmy po Dickensa, a wybierzmy raczej 
McEwana. Gdy mamy problem ze śledzeniem treści, dobrze 
jest zwrócić uwagę na książkę, na podstawie której 
nakręcono film i obejrzeć ów film przed lekturą. W ten sposób 
pierwsze książki po angielsku czytała pochodząca z Japonii 
Namiko. Gdy poprosiłam ją o wspomnienia związane z 
pierwszą lekturą książki w obcym języku, wyznała także, iż z 
początku zbyt dużą uwagę przywiązywała do rozumienia 
każdego słowa, co zabijało przyjemność czytania. Oczywiście 
trudno przewidzieć, których słów nie będzie się rozumiało, 
ale można zminimalizować ryzyko napotykania obcych słów 
przez sięgnięcie po odpowiednią książkę. Trzeba po prostu 
wybrać taką, która dzieje się w naszym kręgu kulturowym i 
mówi o sprawach nam bliskich. Nie ma sensu zaczynać przy
gody z czytaniem po angielsku np. od literatury indyjskiej, bo 
liczba słów nieprzetłumaczalnych, a które będą istotne dla ro
zumienia treści, może nas przytłoczyć. Generalnie nie pole
cam sprawdzania każdego nierozumianego słowa, ale jeśli 

jakiś wyraz pojawia się na co drugiej stronie i wyczuwamy, iż 
jest kluczowy dla rozumienia całości - wówczas nie ma siły, 
trzeba sięgnąć po słownik. Niektórzy czytają bardzo sumien
nie, wyłapując najpierw każde obce słowo i zapisując je na 
marginesie czy osobnej kartce. Po przeczytaniu kilku stron 
sprawdzają niezrozumiałe wyrazy czy frazy, po czym czytają 
dany fragment tekstu ponownie, tym razem ogarniając 

wszystko. Jest to bardzo skuteczna metoda, gdy chce się 

poszerzyć zasób słownictwa, ale wymaga sporej determinacji 
i samodyscypliny, by móc przeczytać w ten sposób całą 

książkę. 

W pewnym momencie wrażliwy czytelnik zda sobie sprawę, 
że podczas lektury musi przestawić się na inny tok myślenia. 
Przestać myśleć swoimi kategoriami, a zacząć zwracać uwagę 
na tło kulturalne. W tekście mogą pojawić się odniesienia do 
historii, polityki, religii, sztuki czy popkultury, które będą nam 
obce. Tu czasem nie pomoże słownik, trzeba będzie szukać 
pomocy gdzie indziej, w wikipedii czy atlasie. Z pewnością 
poznawanie kontekstu kulturowego sprawia olbrzymią 

satysfakcję, jest jednak znacznie trudniejsze niż zwykłe ro
zumienie słów. Przysłowia, dowcipy, powiedzonka mające 
swe pochodzenie w kulturze danego kraju - to wszystko 
składa się na język i z pewnością czytając książki w obcym 
języku prędzej czy później natkniemy się na nie. Tłumaczenie 
ich na język ojczysty nie zda się na nic, może jedynie dodat
kowo dezorientować czytelnika. Na początek jednak dobrze 
wybrać książkę pozbawioną silnie zarysowanego tła, w której 
nie będą występować bohaterowie mówiący celowo z 
błędami czy dialektem. 
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Jeżeli celem nie jest jedynie poznanie treści 
książki i zrozumienie jej, a faktyczna poprawa 
języka, trzeba też pamiętać o tym, żeby umieć 
czytane słowa właściwie wymawiać. Z początku 
wiele słów będzie się nam wydawało obcych nie 
tylko ze względu na znaczenie. One będą 

"wyglądały" obco. Jan ze Słowenii, który poza 
literaturą w swoim ojczystym języku płynnie 
czyta po niemiecku, angielsku i francusku, wspo
mina, że gdy był dzieckiem i poznawał język 
Goethego problem stanowił zapis niektórych 
słów: "Znając słoweński wydawało mi się, że 
muszę jedynie podłożyć znajomy alfabet pod 
nieznajome słowa. Tymczasem ucząc się czytać i 
pisać w szkole podstawowej w Austrii 
zauważyłem dziwne połączenia spółgłosek, np. 
używanie "p" i "h" na określenie dźwięku, który 
znałem jako" f" i który dotychczas zapisywałem 
tą jedną literą. Mimo wszystko, mimo tego, iż 

zapis języka niemieckiego wydawał mi się głupi, 
nauka tego języka miała symboliczne znaczenie 
dla mojego rozwoju. Z trudem przyszło mi zro
zumienie, iż językiem, który ma tak pozbawioną 
sensu pisownię, posługuje się społeczeństwo 
należące niejako do bardziej szlachetnej kultury, 
jak postrzegałem Austrię i Niemcy w porówna
niu ze Słowenią". 

W kwestii zapisu języka oczywistą trudność 
sprawiają języki korzystające z innego alfabetu 
niż ten, którym nauczyliśmy się posługiwać jako 
pierwszy. W Polsce jeszcze do lat Bo-tych 
wszystkie dzieci uczyły się w szkołach ro
syjskiego, a z nim naturalnie cyrylicy. Liczne 
badania wykazują, iż język przyswaja się 

najlepiej będąc dzieckiem. To samo dotyczy 
obcych alfabetów. Nieco trudniej może być, gdy 
w wieku dorosłym zechcemy poznać arabski, 
chiński czy hebrajski. Dziecko nie wybiega myślą 
za daleko naprzód - nie zdaje sobie sprawy, że 
zaczynając naukę japońskiego od hiragany i 
opanowawszy 46 podstawowych symboli, 
czeka je jeszcze drugie tyle symboli katakany 
(kolejnego alfabetu), a następnie blisko dwa 
tysiące znaków kanji. Sam ten fakt wystarczy, by 
postrzegać język japoński za trudny do nauki, 
ale dziecko opanowuje go "po kawałku", nie 
martwiąc się na zapas tym, czego jeszcze nie 
zna. Rzecz jasna, gdy uczymy się języka 

stosującego inną formę zapisu, z reguły później 
ośmielamy się sięgać po książki w tym języku. 
Namiko wspomina, iż trudno było jej z początku 

rozróżnić litery "r" i "1", między którymi w 
japońskim nie ma różnicy. Gdy jest się dodat
kowo przyzwyczajonym do estetycznego 
efektu, jaki daje alfabet, może być dziwnie 
czytać tekst w języku, w którym poza znacze
niem słów w alfabecie nic się nie kryje. Żadna 
litera alfabetu łacińskiego nie przypomina 
wyglądem i nie oznacza oka czy drzewa, przez 
co czytanie poezji jest z pewnością pozbawione 
głębszego odczuwania języka, jakie mają 

Chińczycy, zachwycający się na równi znacze
niem tekstu, brzmieniem słów ORAZ ich 
wyglądem. Wyobrażam sobie, iż chiński 

czytelnik może czuć się pozbawiony pewnej 
przyjemności, gdy czyta książki w języku angiels
kim czy francuskim, ale dla Europejczyka, 
którego język ojczysty wykorzystuje alfabet 
łaciński, lektura chińskich książek zapewne z 
początku jest nie lada wysiłkiem i dużym wyz
waniem. 

Gdy podczas lektury mamy zamiar poprawić 
także naszą wymowę, znakomitym pomysłem 
jest słuchanie jednocześnie książki na płycie, 

czytanej przez profesjonalistę, posługującego 

się językiem w sposób nie budzący zastrzeżeń. 
Chcąc nauczyć się poprawnie wymawiać słowa z 
angielskim akcentem należy więc zwrócić 

uwagę, by aktor czy profesjonalny lektor 
czytający książkę na audiobaoku miał akcent an
gielski, a nie indyjski, szkocki czy 
południowoafrykański. W języku angielskim 
sposób wymawiania słów wiele mówi nie tylko 
o miejscu, skąd pochodzi mówca, ale określa też 
przynależność do pewnej grupy społecznej. 

Jeśli chcemy więc nauczyć się posługiwać 

językiem na wysokim poziomie zadbajmy o to, 
by słuchać dużo audiobaoków i dobrych stacji 
radiowych (BBC jest tu dla języka angielskiego 
niedoścignionym wzorcem). Czytając książkę i 
słuchając jej w tym samym czasie nauczymy się 
nie tylko poprawnie wymawiać konkretne 
słowa, ale poznamy też intonację właściwą dla 
danego języka. Z czasem będziemy potrafili 
zupełnie przestawić się na obcojęzyczny tok 
myślenia i brzmienie obcych fraz będzie 

wydawało nam się znacznie bardziej naturalne 
niż na początku. 

Szybkość, z jaką czytelnik będzie mógł przejść 
od prostszych lektur do trudniejszych, jest 
kwestią bardzo indywidualną. Zależy od wielu 
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czynników, m.in. od motywacji, by poznawać 
język, doboru odpowiednich książek i samego 
języka, w jakim się czyta. Zauważyłam na 
własnym przykładzie, jak bardzo pomaga 
znajomosc języków z tej samej rodziny 
językowej. Pierwszym językiem, w którym 
nauczyłam się czytać, był angielski. Niemal 
jednocześnie poznałam niemiecki, ale po książki 
w tym języku sięgnęłam zdecydowanie później. 
Uczyłam się hiszpańskiego, jednak nigdy nie 
czytałam w tym języku. Teraz poznaję francuski 
i zaczynam moją przygodę z lekturami po fran
cusku. Jestem zdania, iż z wiekiem łatwiej jest 
czytać w obcym języku. Łatwiej jest rozumieć 
słowa i frazy, gdy nasz zasób słownictwa, także 
w języku ojczystym, ulega poszerzeniu. Poza 
tym zdecydowanie mniejszą trudność sprawia 
rozumienie treści i tego wszystkiego, co 
wyrażone jest między słowami, co pozostaje 
dane czytelnikowi w domyśle. Wraz z bo
gatszym światopoglądem człowiek uwrażliwia 
się na język, a to z kolei cenna cecha, którą 
można przenosić z jednego kodu na drugi. 

Ktoś mądry powiedział kiedyś, że z każdym 
poznawanym językiem człowiek zyskuje dodat
kowe życie. Bardzo mi ta wizja odpowiada. 
Czuję, że możliwość czytania w kilku językach 
poza moim ojczystym otwiera przede mną 
światy inaczej dla mnie niedostępne. Przenosi 
mnie w krainy nieistniejące w moim języku ojc
zystym. Język ojczysty przestaje stanowić 

bramę zamykającą przed czytelnikiem nieznane 
obszary. Tamarin, Angielka czytająca po fran
cusku, artystka badająca rolę języka w sztuce i 
tekst jako dzieło sztuki, jest szczególnie 
wrażliwa na wszelkie aspekty języka. Silnie odc
zuwa sposób, w jaki jej język ojczysty wpływa na 

PIERWSZY RAZ 

postrzeganie rzeczywistości i wyobraźnię. W 
jednym ze swoich esejów zauważyła, iż czytając 
po francusku człowiek zmuszony jest uwolnić 
się od więzów własnego języka. Zmuszony jest 
widzieć innego rodzaju budynek ukryty pod 
słowem "kamienica" niż ten, który znała z 
rzeczywistości obudowanej językiem angiels
kim. Czym innym jest "most" po angielsku, czym 
innym "most" po francusku, nie mówiąc już o 
"moście" w arabskim czy japońskim. 

Dzięki lekturze w innych językach 

podróżujemy. Zwracamy się inaczej do kota, 
ptaki śpiewają w obcym języku, a nam otwierają 
się oczy na nowe słońca i księżyce (które w niek
tórych językach przechodzą nawet operację 
zmiany płci. .. ). Nie warto więc pozbawiać się bo
gactwa całego szerokiego świata, a uczyć się 
języków. Starannie wybrana pierwsza książka, a 
potem kolejne, sprawią, że nic już nie będzie 
takie jak dawniej, a nasz umysł i serce (bo czy
tamy także sercem) poprowadzą nas ścieżkami, 
na które nigdy byśmy nie trafili ograniczając się 
do naszego języka ojczystego. Jak to pięknie 
określił Patrick z Francji, którego pierwszym 
językiem był język niemiecki, i który na pierwszą 
lekturę po francusku wybrał niełatwą powieść 
L.F. Celine'a "Podróż do kresu nocy": "Czytanie 
tej książki było jak przejażdżka przez francuski 
las późnym, wrzesmowym wieczorem. 
Wszędzie słowa, niczym gałęzie, sięgające mnie 
i oplatające mocno, by już nigdy mnie nie 
puścić ... Po tej książce najtrudniej przyszło mi 
pogodzić się z myślą, jak wiele czasu 
zmarnowałem nie czytając wcześniej po fran
cusku". 
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[Kamila Kun da] 

Mimo iż wydawnictwo Karakter pierwsze 
kroki na polskim rynku wydawniczym postawiło 
stosunkowo niedawno, a dokładnie w Prima 
Aprilis (sic!) 2008 roku, zostało już zauważone 
przez czytelników, poszukujących ciekawych 
lektur. Ich motto "Wydajemy, co się nam 
podoba" wydaje się nie być słowami rzucanymi 
na wiatr. Proza, jaką wydaje Karakter, jest sta
rannie dobierana i zwraca uwagę na rejony 
dotychczas nieco zaniedbywane zarówno przez 
większość domów wydawniczych jak i samych 
czytelników. Szata graficzna publikacji Karakter 
zachwyca starannością projektu i wykonania. 
Miłośnicy książek cenią wydawnictwo, które ich 
dopieszcza, a które nie każe sobie za tę 

pieszczotę słono płacić. Poprzez nowoczesne 
formy interakcji z czytelnikami (m.in. konto na 
Facebooku) troje młodych ludzi, którzy składają 
się na wydawnictwo, wie dokładnie, kto czyta 
wydawane przez nie lektury i może w każdej 
chwili poznać zdanie czytelników, 
poinformować ich o organizowanych spot
kaniach z autorami, a także - co ważne i godne 

uwagi - o promocjach i nowościach. Niskim ko
sztem Karakter dociera prosto do samych zain
teresowanych. 

Wydawnictwo Karakter to: Małgorzata Szczu
rek, redaktor naczelna, Magdalena 
Hajduk-Dębowska, odpowiedzialna za logistykę, 
prawa autorskie, redakcję i biuro, a także 

Przemysław Dębowski, zajmujący się grafiką i 
redakcją. Wszyscy skończyli studia filologiczne, 
wszyscy- zanim zdecydowali się założyć własne 
wydawnictwo - doświadczenie zdobyli pracując 
dla znanego wydawnictwa Znak. Można z całą 
pewnością stwierdzić, że lata nauki i pracy na 
nie swoim gruncie przynoszą teraz dobre 
owoce - założyciele Karakteru poza wydawa
niem prozy, w której moc głęboko wierzą, z 
dużym szacunkiem traktują swoich wiernych i 
potencjalnych czytelników i liczą się z ich 
zdaniem. Zależy im na rozwoju i odciśnięciu 
trwałego piętna na polskim rynku wydawnic
zym. 

Archipelag: Skąd wziął się pomysł na założenie własnego wydawnictwa? 
Karakter: Chyba każdy, kto kiedykolwiek pracował w dużym wydawnictwie, marzył, żeby czasami 
samemu móc podejmować decyzje: nie zastanawiać się, czy książka sprzeda się w tylu a tylu egzem
plarzach, czy nie jest zanadto kontrowersyjna, zbyt ambitna, trudna, niszowa. Jeżeli na serio pod
chodzi się do pracy wydawcy, nie sposób uniknąć tego, co się czasami zwykło z lekceważeniem 
określać mianem "misji". Ale tak właśnie jest: wydawanie literatury jest swego rodzaju misją- odkry
wamy jakiś tekst i chcemy się nim podzielić z innymi. A pełną odpowiedzialność za dokonywane 
wybory można mieć tylko w wydawnictwie prowadzonym osobiście. Każde z nas pracowało w 
branży od lat; w pewnym momencie wszyscy uznaliśmy, że nadszedł czas, żeby zacząć pracować na 
własny rachunek. 

Archipelag: Ile w wydawaniu książek jest konieczności pójścia na kompromis? Na ile efekt 
końcowy- gotowa książa - różni się od pierwotnej wersji projektu? 
Karakter: To zależy, czy mówimy o dużym domu wydawniczym, czy małym - jak Karakter. Wielkie 
wydawnictwa mają pieniądze, ale paradoksalnie- nie mogą sobie na zbyt wiele pozwolić. Miesięczne 
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koszty utrzymania biur, kilkudziesięciu pracowników, sieci dystrybucyjnej itd. potrafią sięgać setek 
tysięcy złotych. Tego typu nacisk finansowy wpływa na kształtowanie oferty wydawniczej: 
pierwszeństwo mają tytuły, które poniekąd muszą stać się bestsellerami: to jest źródło rozdętych 
budżetów promocyjnych i pewnego rodzaju zachowawczości w kształtowaniu tak oferty, jak i samej 
książki. Wydaje się przede wszystkim tytuły bezpieczne, nie zanadto ryzykowne, a oprawa graficzna 
książki powstaje na ogół jeżeli nie pod dyktando, to w ścisłej współpracy z działem promocji. Zdarza 
się nawet, że dział marketingu opiniuje ostateczny kształt tytułu książki: czy nie nazbyt trudny dla 
przeciętnego odbiorcy! Z jednej strony to zrozumiałe, wydawnictwa funkcjonują przecież w 
rynkowej rzeczywistości. Z drugiej- nieuchronnie zubaża ofertę wydawniczą: skoro wydaje się tylko 
potencjalne bestsellery (zwróćmy uwagę na trendy - wielcy wydawcy polują obecnie na skandy
nawskie kryminały), pozostaje mniej miejsca na książki być może wartościowe, lecz rzekomo bez 
bestsellerowego potencjału. 

l tu tkwi siła małych wydawnictw- mogą sobie pozwolić na eksperymenty. Ograniczają nas skromne 
środki finansowe - ale na przykład w Karakterze nigdy nie oszczędzamy na produkcji. Książki wydaje
my na dobrym papierze, z graficznymi drobiazgami, które gdzie indziej uznane byłby za generującą 
koszty fanaberię. Możemy więc powiedzieć, że nie idziemy na żadne kompromisy. Moglibyśmy 
wydawać więcej książek, ale taniej i gorzej. Zdecydowaliśmy się jednak postawić na jakość - tak 
samego tekstu, jak i książki jako obiektu 

Archipelag: Jakimi kryteriami kierują się Państwo przy wyborze książek do publikacji? 
Karakter: Świadomie zdecydowaliśmy, że w pierwszych latach istnienia naszego wydawnictwa w 
obrębie prozy skoncentrujemy się na literaturze z -jak to sobie roboczo określiliśmy- peryferiów za
chodniego świata. A więc Afryka, Azja itp. Kolejnym kryterium jest już sam tekst - i właściwie nic 
więcej. Nie ogranicza nas ani tematyka, ani światopogląd: kluczowe jest tylko to, czy jest to dobra lit-

alena Hajduk-Dębowska 
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eratura. Czy mówi coś ciekawego, czy coś w nas z niej po lekturze zostaje. Jednocześnie rozpoczy
namy właśnie wydawanie esejów Susan Sontag (w listopadzie 2009 ukazało się "O fotografii"), w 
najbliższych latach ukażą się w Karakterze jej kolejne książki. Chcemy, by jej tytuły zapoczątkowały w 
naszym wydawnictwie serię ambitnych esejów, gatunku trochę niestety nieobecnego w 
księgarniach. Na początku 2010 roku wydamy z kolei pionierską publikację "P.GR. Projektowanie 
graficzne w Polsce", autorstwa uznanych teoretyków dizajnu wiązanych z magazynem "2+3D". 
Będzie to początek kolejnej linii, poświęconej kwestiom szeroko pojętej estetyki: dizajnu, typografii, 
grafiki. A zatem: proza egzotyczna, ambitne eseje i prace z dziedziny estetyki. Tyle na razie. 

Archipelag: Na stronie internetowej piszą Państwo, iż to"( •.. ) na peryferiach, na styku kultur: w 
Afryce, na Karaibach, w Azji( ... ) rodzi się najciekawsza literatura, która mówi coś istotnego o 
świecie i ludzkich sprawach". Czy oznacza to, że nie są Państwo zainteresowani literaturą 
europejską czy amerykańską, że postrzegają ją Państwo za nieciekawą? 
Karakter: Ależ skąd! Literatura europejska i amerykańska jest bardzo ciekawa, ale na niej skupia 
swoją uwagę 99% wydawców. My natomiast żywimy przekonanie, że równie - jeżeli nie bardziej -
wartościowe teksty można znaleźć poza tymi dominującymi obecnie obszarami kulturowymi. 

Archipelag: Okładki wydanych przez Karakter książek mają własny styl, są łatwo roz
poznawalne i podziwiane przez czytelników. Czym inspiruje się Pan (Przemek Dębowski- red.) 
przy projektowaniu okładek? Skąd czerpie Pan pomysły? 
Karakter: Ha, mógłbym powiedzieć, że inspiruję się tym wszystkim, czego nie mogłem robić jako pro
jektant dla innych, dużych wydawnictw... Na rynku dominują obecnie okładki wykorzystujące 

zdjęcia. Okładki graficzne (jak nasza seria prozy), a już zwłaszcza typograficzne (jak Sontag) to 
rzadkość. Mnie natomiast zależy na tym, żeby wyróżnić książki Karakteru spośród oferty innych 
wydawców, i, sądząc po reakcjach czytelników, na razie się to udaje. Oczywiście, istnieją również 
bardziej konkretne inspiracje: w naszej serii prozy można odnaleźć echa plakatów Jerzego Skakuna i 
Joanny Górskiej (homework.com.pl), jak i projektantów amerykańskich (m.in. Petera Mendelsunda). 

Archipelag: Na stronie internetowej deklarują Państwo, ze chcą czerpać z tradycji i 
doświadczeń europejskiej sztuki książki. W jaki sposób czynią to Państwo, szczególnie 
zważywszy fakt, że wydają Państwo książki autorów spoza Europy? 
Karakter: Tu chodzi przede wszystkim o książkę jako obiekt, treść ma tutaj drugorzędne znaczenie. 
Dobra typografia i sztuka książki na europejskim poziomie jest w Polsce obecna w minimalnym 
stopniu. Co tu dużo mówić, polskie książki, nawet jeśli wydawane drogo, są na okół paskudne: 
okładki są tandeciarskie, wnętrza niechlujne, druk - często niedbały. Nam zależy, żeby publikacje 
Karakteru były tak dobre pod względem sztuki edytorskiej, jak to możliwe: stąd taki, a nie inny format 
książki, układ marginesów, dobór porządnego papieru, krojów pism najwybitniejszych projektantów, 
stąd współpraca z renomowanymi drukarniami. 

Archipelag: Co w Waszej pracy daje Państwu najwiekszą satysfakcję, a co jest najbardziej 
frustrujące? 

Karakter: Najprzyjemniejsze są chyba dwa momenty: podpisanie umowy na konkretny tytuł - bo 
wtedy zdajemy sobie sprawę, że książka, która z jakichś względów zwróciła naszą uwagę, naprawdę 
się u nas ukaże, i sam odbiór wydrukowanych egzemplarzy z drukarni. Zawsze też cieszymy się, 
słysząc głosy czytelników, na ogół bardzo nam przyjazne. Ciśnienie nam natomiast skacze, gdy - a 
zdarza się to niemal za każdym razem - książki trafiają z opóźnieniem do księgarń i sieci księgarskich, 
kiedy ukazują się kolejne recenzje, a książek nie sposób kupić. Dystrybucja to zdecydowanie 
najsłabsze ogniwo w działalności wydawniczej w Polsce (chociaż nierzadko ponad połowa ceny de
talicznej książki trafia właśnie w ręce dystrybutorów: hurtowników i księgarzy), ta sytuacja dotyczy 
wszystkich wydawców. Na szczęście poradziliśmy sobie z tym kłopotem, uruchamiając księgarnię 
internetową naszego wydawnictwa (www.ksiegarnia.karakter.pl). Co prawda wiąże się to z codzien
nymi pielgrzymkami ze stertami paczek na pocztę, ale dzięki temu mamy pewność że nasze tytuły 
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Archipelag: Jakie są plany rozwoju wydawnictwa? Jakie książki zostaną wydane przez Karakter 
w najbliższej przyszłości? 
Karakter: Już w lutym do księgarń trafiła kolejna książka w serii prozy: "Lunatyczna kraina" Mia 
Couto, pisarza z Mozambiku. To surrealistyczna, niemal psychodeliczna opowieść o wędrówce przez 
spustoszony wojną kraj, pojawiają się w niej sceny godne filmów Davida Lyncha. A jednocześnie to 
kawał świetnej i przejmującej do szpiku kości literatury w doskonałym tłumaczeniu Michała Lipszyca. 
"Lunatyczna kraina" została uznana za jedną z najlepszych książek afrykańskich XX wieku, w pewnym 
sensie jest to więc lektura obowiązkowa. Wkrótce zaś ukaże się wspomniana już książka "P.GR. Pro
jektowanie graficzne w Polsce". Na początku kwietnia do księgarń trafi zbiór opowiadań japońskiej 
autorki Hiromi Kawakarni "Nadepnęłam na węża", która przetransportuje czytelników w świat 

stężonego japońskiego oniryzmu. Pod koniec kwietnia natomiast - swoista część druga 
kultowego"O fotografii" Susan Sontag, czyli nietłumaczony dotąd na język polski arcyważny esej 
"Widok cudzego cierpienia". 

Archipelag: Jakie polskie wydawnictwa cenią Państwo? 
Karakter: W.A.B.- za wartościowe wybory, które potem inni jedynie kopiują (to oni przecież wprow
adzili na polski rynek Mankella). Czarne- za konsekwencję, przywiązanie do autorów i odkrycie pol
skiego reportażu. Słowo/obraz terytoria- za doskonałą formę i wyrafinowaną ofertę. 

Archipelag: Dziękujemy za rozmowę. 

POZYCJE WYDANE PRZEZ WYDAWNICTWO KARAKTER: 

Alain Mabanckou "Kielonek", "African Psycho" 
Tahar Ben Jelloun "To oślepiające nieobecne światło" 

Lyonel Trouillot "Dzieci bohaterów" 
Y okoTawada "Fruwająca dusza" 

Susa n Sontag "0 fotografii" 
Mia Couto "Lunatyczna kraina" 

http://www.karakter.pl/ 
http://www.facebook.com/Wydawnictwo.Karakter 
redakcja@karakter.pl 
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Nie twierdził, że 
czuj e się poetą 
[Justyna Kowalczyk] 

Całe życie znany był jako wnikliwy 
reporter, bezkonkurencyjnie 
ukazujący ważne ludziom problemy 
w formie ponadczasowych 
reportaży. Prócz jednak świata, 

którego granice tyczy człowiek, 

wciąż obcował z tym, którym rządzi 
upływ czasu, cykliczność wschodów 
i zachodów słońca. Wyraz swym odczuciom daje 
w wierszach, jakże różnych od warsztatu dzien
nikarza, z którym dotychczas go kojarzono. 

Wiersz "Prawa natury", sygnujący cały zbiór, 
można potraktować jako myśl wiodącą. 

Wydobywa on przemykający niezauważenie 

współbieg ludzkiego życia i przyrody. Jak wąski 
nurt rzeki zmierza do głębin oceanu, by stać się 
jego częścią, tak człowiek uparcie zmierza do 
końca ziemskiej podróży. "Pożyciu- śmierć/ na 
końcu słonecznej doliny/ Styks i mrok 
lodowaty''. Bo nieraz przecież ocean "pochłonie 
śmiałka szaleńca rozbitka/ zetrze ich z falującej 
ruchliwej powierzchni". 

Żywioł często pozbawia kogoś życia, bez
wolnie płynąc bez szans na przystanek. Jego 
nurt ponosi nas, toniemy. Nie jest ważna nasza 
pozycja, wieszcza, poety, Szekspira czy kon
struktora Eiffela - na końcu naszej drogi czeka 
"śmierć/ w której /jesteśmy skazani na 
równość". 

W przyzwyczajeniu zatracamy naszą 

cielesność. Doświadczamy dopiero przez uszc
zerbek. Wiersz "Odkrycia" mówi: "twoje serce 
zaczyna odczuwać ból:/ zaczynasz odczuwać 

l(. .. ) twoje oczy nagle ślepną;! zac
zynasz odczuwać oczy''. Zaczynamy 
istnieć całością, gdy "odkrywamy 
siebie poprzez/ zaprzeczenie 
siebie", bezpowrotnie tracąc pełnię 
fizycznych władz. Ryszard 
Kapuściński nawołuje do obudzenia 
pozornie uśpionych zmysłów. W 

"*** (to tam -)"wzywa do wsłuchania się we 
własny, wewnętrzny głos - "wsłuchaj się 

(. .. }/nie zagłuszaj go/ własną mową". Trzeba się 
śpieszyć, ucieka nam czas. Dowodem jest wiersz 
"*** (List)'', gdzie nie dochodzi do spotkania 
dwojga bliskich sobie osób, z których ta 
mówiąca w wierszu przyznaje: 
"roztargniony/nie zwróciłem uwagi/ że mówi do 
mnie/ już z innego świata". 

Kapuściński zawiera w swoich wierszach 
przesłanie. l choć nie jest tak ono dramatyc
znym aktem jak to, które wystosował kiedyś 
Zbigniew Herbert, wyłania się ono jednak z wi
erszy czytelnie. Machinalnie nasuwają się na 
myśl słowa Dezyderaty - "przechodź spokojnie 
poprzez hałas i pośpiech/ i pamiętaj, jaki spokój 
można znaleźć w ciszy". Wyczuwa się także 

pokrewieństwo z utworami Wisławy Szymbor
skiej, gdzie za punkt wyjścia w wierszu obrany 
zostaje element nieożywiony. Piękny wiersz 
"***(Korzenie)", mówi o tej części drzewa, za
szytej głęboko w ziemi, o "bycie niewidocznym i 
ciemnym". Życie jest przenikaniem w głąb. Jego 
sens zawiera się w próbach drążenia własnego 
wnętrza, próbach niekoniecznie eks
ponowanych dla świata. Nasze myśli, pytania i 
wątpliwości są podłożem naszego istnienia, z 
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którego czerpiemy siłę do dalszych zmagań z 
losem. 

Każdy w swej wędrówce pozostaje jednak 
sam. Jak w wierszu "***(wszystko jest 
osobno)", gdzie refleksja sprowadza się do st
wierdzenia przepełnionego smutkiem - jak 
"sosny młode osobne/ osobny dąb w polu", tak 
ludzie stają się sobie "nieruchami 
milczący/coraz bardziej zamykamy się w 
sobie/osobno". l choć z natury człowiek potrze
buje drugiego człowieka to "ścieżka Golgoty 
jest wąska/ nie zmieści dwoje ludzi/ każdy musi 
być sam". 

Poszukuje także Kapuściński tego, co nieuch
wytne. Jak ująć senne obrazy, uchwycić ciszę? W 

wierszu "Chwila" wyznaje w jej kierunku: "byłaś 
jedyną/ minęłaś nagle/ pustka wróciła/ ślad nie 
pozostał". Obserwacja upływu czasu wiąże się z 
refleksją na temat śmierci, niosącej odpoczynek. 
Mimo ludzkich obaw, poeta zdaje się być po
godzony z faktem odchodzenia. Urzeka liryk w 
formie poetyckiej miniatury: "Liść/ oderwany od 
gałęzi/ drży/ dygoce/ dopiero kiedy dotknie 
ziemi/ uspokaja się". 

Jak każdy, kogo choć raz dotknął furor poeti
cus, Kapuściński zastanawia się nad rolą osoby 
poety, jego spuścizny, wreszcie nad samą 

naturą poezji. Przyrównuje ją do świątyni, gdzie 
"w chłodzie umysł zaczyna się żarzyc"' a "słowa 

ULOTNIE 

to zastygłe płomienie." W innym liryku stwi
erdza przewrotnie: "to nie ma nic wspólnego z 
niczym." W rozważaniach pojawiają się także 

postacie poetów. W liryku "Dwaj poeci" 
przywołuje postacie Jarosława Iwaszkiewicza 
oraz Adama Ważyka, oddając im swoisty hołd 
słowami: "jakie piękne wiersze pisali l ci dwaj 
starsi panowie". Z nutą nostalgii wspomina: 
"jeszcze ich widzę ulicą Wiejską l pan Jarosław 
podpiera się laską l pan Adam wpół zgięty." 

Tomik "Prawa natury" wydany został w 2006 

roku. Nie osiągnął statusu bestsellera, nie 
przyniósł też Kapuścińskiemu literackiej nobilit
acji, ale można było usłyszeć w literackim 
światku szmery o marnym warsztacie. Nie jest 
to bowiem liryka budząca skrajne emocje. Są to 
delikatnie dobrane słowa, wyważone i 
przemyślane. Najbardziej uchwytną w myśli 

Kapuścińskiego zawsze była mądrość, perspe
ktywa doświadczonego, dojrzałego człowieka. 
Brak tu kwiecistometaforycznej ornamentacji, 
kunsztownych porównań, wyszukanych wyr
azów. Jest spokojnie, lapidarnie, ale szczerze, w 
zgodzie z myślą przewodnią przesłania 

Kapuścińskiego - ukazania świata rzeczy proza
icznych, tak błahych i niepozornych, jak wielce 
jednak istotnych. Chociaż autor nigdy nie 
twierdził, że czuje się poetą, bez zadęcia i splen
doru Ryszard Kapuściński trwale zapisuje się na 
kartach poezji. 
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Rondo słów miedzy 
przeszłością, a 
teraźniejszością 

- o poezji Eugeniusza Tkaczyszyna
Dyckiego 
[Danuta Rojek] 

Liryka jest grą myśli, uczuć, czasami ekshibic
jonizmu duszy i ciała, także potrzebą przej
mowania słów na własność, by z nich utkać 
zapis tego, co wydaje się poecie ważne, łapania 
chwili, momentu, który wydaje się być nieuchw
ytny lub wymyka się ze świata własnej 

wyobraźni. Jaka jest poezja laureata Nagrody 
Nike i Gdynia z 2009 roku? Sięgnęłam po na
grodzony tomik Piosenka o zależnościach i 
uzależnieniach. Od razu nasuwa się pytanie: Od 
kogo się jest zależnym? Od czego staje się 

uzależniony? Czy otrzymamy odpowiedź? 

Piosenka zawarta w tytule tomiku zakłada 
formę lżejszą z powtarzalnością wersów w refr
enach, wyrazów w zwrotkach. Nie zawiedziemy 
się. Kolejne utwory jak muzyczne rondo wracają 
do fraz, słów, a tym samym miejsc, osób, sytu
acji, przyglądają się im na nowo, by ponownie 
przemyśleć oceny zdarzeń, czynności jak ks. 
Skorodeckiego (11 i III). Poeta zmienia akcenty 
poprzez wprowadzanie i wycofywanie słów, 

kreując nawet inną ocenę zdarzeń, patrzy się z 
dystansu lub niepokojąco zbliża się do 
interesujących go obiektów. Kolejne warianty 
tych samych natarczywych tematów jak choro
ba, śmierć, przemijanie, parantele rodzinne, 
kresowość, ale też cielesność, przyjaźń łączą się 
z ludzkim obsesyjnym myśleniem, rozważaniem 
tych samych tematów w samotności lub przy 
biesiadnym stole, bo: 

pobudza mnie natomiast absolwent 
premium i zielonogórski pan tadeusz 
po balsie pewnego razu machnąłem 
utwór polityczny ale mi wyszedł paw* 

Niemalże reklama polskich zakładów spirytu
sowych. Zresztą materia językowych 

możliwości jest bogata. Obok języka informacyj
nego, zakładającego kronikarską precyzję w 
wyrażaniu tematu, namiastki gawędy, pojawiają 
się nieliczne wulgaryzmy (wypierdalaj), archaiz
my, neologizmy, zasoby języka potocznego 
(przechlapane), aluzje, do utartych powiedzeń, 
np. o ślimaku, który ma wystawić rogi, także pio
senek, np."a mury runą runą ... ".Obok powagi 
istnieje ironia i humor. 

W formie dostrzega się zafascynowanie nek
rologami, dyskurs z pisarzami, którzy go 
kształtowali, skłonność do poszukiwań 

wzniosłości w apostrofach, by w końcu 

sprowadzić ją na ziemię. 

daj mi słowa abym kres 
nazwał umiejętnie kresem 
i w nim zatańczył ... 

Tak zaczyna, a tak kończy: 

Panie Boże ukrywający twarz w twarzy 
Maryi przed każdym kto żądał cię widzieć 
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i wzywał do wstawiennictwa najpóźniej 
dzisiejszej nocy uczyń mnie poetą 
(. .. )światu uczyń mnie poetą EUGENIUSZ TKACZYSZYN-DYCKI 
choć ja po dziś dzień wypatruję ich przyjścia** 

Dystans czasowy i przestrzenny, połączenie 

tego co dawniej i teraz jest kontynuacją 

rodzinnej silva rerum, bo przecież "żyjemy tak 
płytko" . *** 

Cytaty pochodzą z: 
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, "Piosenka o zależnościach i 
uzależnieniach", wydanie drugie, skorygowane, s. 6o, 
Biuro Literackie, Wrocław 2009. 

*s. 46, wiersz XLII 
**Pierwszy cytat to pierwszy wiersz, a drugi to L., czyli os
tatni. Końcowa aluzja dotyczy oczekiwania powrotu 
znanych z dzieciństwa ciotek "Hryniawskich 
Argasińskich liniekich i Kwilińskich . " 

***Fragment pierwszego wersu z wiersza XXIV 

PJO F. KA O ZALEŻ O CIACH l ZALEŻ ' IF. ' lACH 

CIEKAWOSTKI LITERACKIE 

Perfumy o zapachu biblioteki 

Jedną z eksperymentalnych serii perfum wprowadził na rynek nowojorski 
właściciel firmy CB, Christopher Brosius. Perfumy produkowane przez 
niego nie mają w swoim składzie ani odrobiny alkoholu i nie są testowane 
na zwierzętach. Posiadają za to zagadkowe nazwy, jak np. seria "In The Li
brary" (czyli "w Bibliotece"). W opisie umieszczonym na stronie inter
netowej, ich autor napisał, że perfumy przywodzą na myśl powieść 
angielską, pierwsze, sygnowane wydanie jednej z ulubionych powieści 
autora, rosyjską i marokańską skórzaną oprawę i zniszczony materiał z 
nutką preparatu do polerowania drewna. 

Tadzio istniał naprawdę 

Niemiecki pisarz Tomasz Mann opisał w noweli "Śmierć w Wenecji" zgubną 
fascynację literata Gustava von Aschenbacha 11-letnim polskim chłopcem o 
imieniu Tadzio. Jak się okazało w wiele lat po wydaniu książki, Tadzio istniał 
naprawdę. Był nim Władysław Moes. Zmiana imienia mogła być przypadkową 
(lub celową) pomyłką Manna, który błędnie zrozumiał skrót imienia Władzio jako 
Adzio. 

Spotkanie tego młodzieńca tak silnie wstrząsnęło pisarzem, iż w niecały rok 
później napisał on pokaźną nowelę, inspirowaną tamtymi dniami spędzonymi w 
Lido w pobliżu Tadzia. Dzięki tej pomyłce Władysław Moes stał się nieświadomie 
jednym z najsłynniejszych bohaterów literatury XX wieku. 
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[Kamila Kun da] 

Rybacka wioska Cannery Row oraz ubogie, lecz dobrze rokujące Salinas i Monterey
miasteczka kalifornijskie, które ukochał i opisywał w swych książkach amerykański 
noblista John Steinbeck- zmieniły swe oblicze w ciągu kilku dekad. Bujna przyroda i 
czyste morze jednak zachwycają jak dawniej i sprawiają, że okolica należy do 
najpiękniejszych rejonów Kalifornii. 

Otwierając "Tortilla Fiat", powieść z 1935 roku, 
która przyniosła Johnowi Steinbeckowi pier
wsze sukcesy, czytamy: "Monterey osiadło na 
zboczu wzgórza, przed nim ściele się niebieska 
zatoka, a za nim wznosi ciemny las wysokich 
sosen. W niższych dzielnicach miasta mieszkają 
Włosi i Amerykanie, rybacy i pakowacze ryb.". 
Dziś w Monterey niewielu jest Włochów, ich 
miejsce bezpowrotnie zapewne zajęte zostało 
przez Meksykanów. Monterey nie jest już 

biedną, obskurną mieściną, przypomina bardziej 
spokojne letnisko dla turystów, przede wszyst
kim amerykańskich. Tylko morze pozostało 

czyste, a przyroda urzekająca jak dawniej. 

Zatoka Monterey od dawna przyciąga artystów, 
filmowców i pisarzy. Nakręcono tu ponad 40 
filmów, w tym tak znane jak "Star Trek IV" czy 
"Nagi instynkt", jednak okolica najbardziej 
znana jest z licznych powieści Steinbecka, z 
którego postacią jest jednoznacznie kojarzona. 

Wybrałam się w te rejony Kalifornii z moim 
ukochanym podczas naszej dwumiesięcznej 

podróży po Stanach Zjednoczonych. 
Spędziliśmy w Monterey dwie noce, w ciągu 

dnia zwiedzając porządnie okolicę. Dwa dni to 
niewiele, ale wystarczyło, by zapoznać się z 
miejscami znanymi mi z książek amerykańskiego 
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pisarza, którymi zaczytywałam się w liceum. 
Pochłonęłam wtedy wszystkie powieści i opowi
adania, jakie zostały przetłumaczone na język 
polski, a do niektórych, m.in. do "Podróży z 
Charley'em", wracałam od tamtej pory wielok
rotnie. 

John Steinbeck, urodzony w 1902 roku, 
dorastał w kremowym, wiktoriańskim, 

piętrowym domu w Salinas, nieopodal Mon
terey, przy ulicy 132 Central Avenue. Okazały 
dom zbudowany został zaledwie pięć lat przed 
narodzeniem pisarza. W 1973 został odrestau
rowany i dziś można tam zjeść kilkudaniewy 
obiad w eleganckiej jadalni (trzeba jedynie 
zarezerwować stolik odpowiednio wcześniej). 
Latem dom udostępniany jest zwiedzającym, 
lecz my byliśmy w Salinas wiosną, kiedy zwiedj 
zanie nie było możliwe. Jednak nawet patrząc 
na rezydencję z zewnątrz, nie sposób ni~ 

zgodzić się z samym pisarzem, który w powieści 
"Na wschód od Edenu" tak napisał o domJ 
rodzinnym: "( ... ) to był nieskazitelny i przyjazny: 
dom, wystarczająco wielki, ale nie pretensjonat 
lny''. ! 

Steinbeck był trzecim z czworga dzieci i je
dynym chłopcem w rodzinie. Matka pisarza, 
Olive Harnilton Steinbeck, córka irlandzkich imiJ 
grantów, pracowała jako nauczycielka. Stein 
beck wspominał ją jako energetyczną, wesołą 
pełną życia. Ojciec zaś był spokojny i cichy 
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National Steinbeck Centrew Salinas 

Jeden ze sklepików w porcie Monterey 
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pracował jako księgowy, pózniej otworzył sklep z ziarnem 
i paszą - dziś w miejscu sklepu znajduje się kawiarnia, w 
której można nawet kupić kawę zwaną "mieszanką Stein
becka". Gdy interes upadł, dostał pracę jako skarbnik dla 
Gminy Monterey (pracował na tej pozycji do końca życia). 
Poza domem w Salinas rodzina Steinbeck posiadała mały 
domek w Pacific Grove, na kamienistym wybrzeżu Zatoki 
Monterey. Latem dzieci biegały po klifach i zbierały kwiaty, 
John zasadził też kiedyś obok domu małą sosnę. Miastec
zko Pacific Grove jest obecnie równie sielskie jak kiedyś, je
dynie mieszkańcy zdają się być zamożniejsi. Rzędy słodkich 
domków wyglądających jak chatki z piernika sprawiają, że 
można poczuć się tam jak w bajce. 

Jak doszło do tego, że John Steinbeck zaczął pisać i 
rozsławił ten rejon Kalifornii? Nauczycielka w szkole, 
panna Cupp, jako pierwsza dostrzegła talent małego 
Johna. Chwaliła jego wypracowania i zachęcała do pisania, 
jednak dopiero profesor Edith Mirrielees, ucząca kreaty
wnego pisania na uniwersytecie Stanford, spowodowała, 
że obiecujący student zaczął poważnie myśleć o pisaniu. 
Pani Mirrielees kazała Johnowi pisać 'prawdziwe' historie. Pacific Grove 
Historie miały według niej odzwierciedlać prawdziwe ludz
kie konflikty, a postacie miały mieć ludzkie cechy. 
Zadaniem pisarza było pomóc czytelnikom zrozumieć 

ludzką naturę i poznać prawdy o świecie. Te poglądy 

bardzo silnie wpłynęły na styl pisania Steinbecka. 

Salinas w czasie dzieciństwa noblisty liczyło sobie 2500 

mieszkańców, dziś natomiast jest ich tam aż ok. 150 

tysięcy. Za czasów Steinbecka każdego lata mieszkańcy or
ganizowali rodeo. W okolicy osiedlało się wielu imi
grantów z Europy, którzy pracę znajdowali na roli. 
Szukając tematów do 'życiowych' historii Steinbeck 
zaprzyjaźnił się z imigrantami z Meksyku, Filipin i Japonii, 
pracującymi w polu albo w fabrykach sardynek w Cannery 
Row. Wiedli oni ciężkie życie- spali po ośmiu w pokojach, 
na łóżkach piętrowych, a swój dobytek trzymali w 
skrzynkach po jabłkach. Steinbeck rozmawiał z tymi 
mężczyznami, łaknąc opow1eso, które mógłby 

wykorzystać w swoich dziełach i płacił im za opowiadania. 
Dobrze poznał rzeczywistość Cannery Row, rejon Mon
terey tuż nad samym morzem. Pisarz zapewne nie 
rozpoznałby okolicy dzisiaj. Tam gdzie mieściły się 

podrzędne spelunki i domy publiczne, uwiecznione na w środku National Steinbeck Centre 
zawsze w jego powieści pt. "Cannery Row", dziś znaleźć 
można niewielkie hotele, porządne restauracje i sklepiki z 
pamiątkami. A w miejscu wielkich fabryk sardynek zbu-
dowano jedno z największych w Stanach Zjednoczonych 
Monterey Aquarium, zachwycające bogactwem morskiej 
fauny. 
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Miasteczko, w którym Steinbeck się urodził, 
tak opisywane jest przez pisarza w "Na wschód 
od Edenu": "Salinas było siedzibą władz okręgu 
i miastem, które szybko się rozwijało. Jego 
ludność miała w najbliższym czasie przekroczyć 
dwa tysiące. Było to największe miasto między 
San Jose a San Luis Obispo i wszyscy uważali, że 
czeka je świetna przyszłość". Zasypiając, mały 
John przysłuchiwał się kumkaniu żab, jako że 
miasto otoczone było polami i bagnami, z 
których tylko część była wysuszona. Salinas 
sprawia dziś wrażenie bardzo niedzisiejszego. 
Poza obejrzeniem domu pisarza wystarczy 
przejść się główna ulicą, zwaną Main Road, by 
poznać miejsca opisywane przez niego w wielu 
książkach czy miejsca, w których bywał. Mijamy 
więc Rodeo Cafe (dziś Sang's Cafe), gdzie Stein
beck często stołował się z rodzicami, kino Fox 
California Theater z 1921 roku, w którym pokazy
wano film nakręcony w 1939 roku na podstawie 
powieści "Myszy i ludzie". Elks Club/Farmer's 
Mecantile to klub sąsiadujący z kinem, który 
pisarz wspomina w "Na wschód od Edenu" i 
gdzie czasem rozgrywały się mecze bokserskie. 
W budynku z początku XX wieku, w którym dziś 
mieści się sklep Weststaff dawniej znajdowała 
się kaplica rodziny Muller (Muller Family 
Chapel), o której Steinbeck również napomknął 
w powieści "Na wschód od Edenu". Natomiast 
w rzeczywistości w tej kaplicy miała miejsce 
msza pogrzebowa po śmierci matki pisarza. 

Jednym z bardziej znanych budynków w Sali
nas był Forester's Hall, obecnie biuro organizacji 
YMCA. Tutaj mieściła się główna biblioteka 
miasta, w której mieszkańcy miasteczka public
znie palili książki znanego pisarza, m.in. "In Du
bious Battle" i "Grona gniewu"- dwie powieści, 
które wywołały wśród mieszkańców wiele kon
trowersji, przede wszystkim z powodu ich poli
tycznego tła. W sklepie, w którym teraz panie z 
Salinas kupują kapelusze, dawniej kupowało się 
domowej roboty lody i cukierki. Stary właściciel 
wspominał jeszcze kilka lat temu, że "mały John 
zwykł przychodzić do sklepu i obserwować, jak 
wyrabiane są cukierki i chociaż nie był złym 
chłopcem, trzeba było mieć na niego oko". Bo
haterka "Na wschód od Edenu" Kate często 
zatrzymywała się w sklepie, by kupić tam czeko
ladki. Drugim sklepem, w którym robiła zakupy, 
było Porter & lrvine's, pełniący dawniej rolę 

sklepu 'ze wszystkim', a gdzie obecnie mieści się 
kawiarnia internetowa. To był najstarszy dom 
handlowy w Salina s, otwarty został w 1888 roku 
i szkoda, że dziś nie kryje już tych dóbr, co 
dawniej. Z powieści "Kasztanek" znany jest 
istniejący do dziś budynek poczty. Fenchel's 
Tailor Shop zaś był zakładem krawieckim, w 
którym przez ponad 20 lat ubierała sie rodzina 
Steinbeck. Po pierwszej wojnie światowej 

napięcie w mieście było duże, Niemcy nie byli 
mile widziani w Stanach Zjednoczonych i także 
owy zakład niemieckiego krawca ucierpiał, gdy 
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agresywni obywatele miasteczka zdecydowali 
się bezpodstawnie podłożyć ogień pod dom i 
miejsce pracy pana Fenchela. 

Miłośnicy książek Johna Steinbecka nie 
omieszkają zapewne zwiedzić przede wszyst
kim National Steinbeck Centre, muzeum 
poświęconego pisarzowi. Liczne sale z interak
tywnymi ekspozycjami skierowane są raczej dla 
młodzieży niż dorosłych, ale i tak z zaintereso
waniem obejrzałam eskponaty pamiętające 

jeszcze czasy młodości noblisty i podziwiałam 
działające na wyobraźnię odtworzone sypialnie 
biednych imigrantów czy sklepik Lee Chonga z 
"Cannery Row", u którego kupić można było 
ubrania i jedzenie, alkohol i tabakę, sprzęt do 
łowienia ryb i jedwab. Ucieszyłam się, 

dostrzegając w gablocie wśród wielu wydań 
powieści Steinbecka w różnych językach także 
polskie - publikację mojej ukochanej powieści 
"Na wschód od Edenu" wydawnictwa Muza z 
serii Biblioteka Bestsellerów. Największe 

wrażenie zrobił na mnie jednak stojący w 
muzeum autentyczny samochód z przyczepą 
Rocinante, którym Steinbeck wybrał się w 
trzymiesięczną podróż po Stanach Zjednoc
zonych w latach 1960-tych ze swoim czarnym 
pudlem Charley'em (co fantastycznie opisał w 
zabawnej i pełnej celnych spostrzeżeń powieści 
podróżniczej pt. "Podróże z Charley'em"). W 
Rocinante na miejscu dla pasażera siedzi nawet 
kopia psa. 

Pisarz kochał Kalifornię, a szczególnie swoje 
strony rodzinne. W "Myszach i ludziach" natra
fiamy na fragment: "Parę mil na południe od 
Soledad głęboki i zielony nurt rzeki Salinas 
zbliża sie do wzgórz. Woda jest ciepła jak 
wszystko dokoła, gdyż płynęła migocząc w 
blasku słońca po żółtych piaskach zanim dotarła 
do wąskiego jeziorka". W "Gronach gniewu" 
autor pisze o wzgórzach Salinas, jak pokrywają 
się w czerwcu złotem, szafranem i czerwienią. 
W "Na wschód od Edenu" o zwykłym kolorze 
maków pisze: "Te znowu mają barwę 

płomienną - nie pomarańczową, nie złotą, ale 
taką, że gdyby czyste złoto było płynne i mogła 
zbierać się na nim piana, ta złocista piana 
miałaby może kolor owych maków''. Po makach 
pojawiała się żółta gorczyca, na wyżynach rosły 
jaskry, stokrotki i żółte bratki, a potem czer
wony i żółty jastrzębiec. Zresztą powieść nosiła 
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roboczy tytuł "The Salinas Valley" ("Dolina Sali
nas") i sam autor opisywał ją jako autobiografię 
doliny. Pełna jest lirycznych opisów przyrody, 
nostalgicznych wspomnień widoków i za
pachów z dzieciństwa ("Pamiętam, że góry 
Gabilany, na wschód od doliny, były jasne, 
wesołe, pełne słońca i uroku, i jakieś 

pociągające, tak że miałeś ochotę wspiąć się na 
ich rozgrzane stoki nieomal tak samo, jak prag
niesz wdrapać sie na kolana ukochanej matki. Te 
góry przyzywały cię, obiecując pieszczotę 

brunatnych traw."). Natura odgrywa w 
pow1esc1 nie mmeJszą rolę niż bohaterowie, 
stanowi niejako symboliczną arenę walki dobra 
ze złem. 

Smutne, że Salinas i dziś pełni rolę poletka, na 
którym rozgrywają się walki dobra ze złem. 

Najpoważniejszym problemem, z jakim dziś 

boryka się miasto to walki gangów 
meksykańskich. W 2008 roku miały tam miejsce 
22 morderstwa, a gdy odwiedzialiśmy Salinas 
wyczytałam w lokalnej gazecie, że tylko w ciągu 
trzech pierwszych miesięcy 2009 roku z 
powodu ran postrzałowych zmarło sześć osób. 
Przestrzegano nas, byśmy nie kierowali się poza 
historyczne centrum miasteczka, które sprawiło 
na nas wrażenie sennego i żyjącego raczej 
duchem pisarza niż żądnych krwi Meksykanów. 

Monterey natomiast, poza byciem sympatyc
znym miasteczkiem, jest dziś też przystanią dla 
fok i wydr, których całe stadka można 

zaobserwować przy brzegu. Można wybrać się 
na krótką wycieczkę statkiem i próbować 

wypatrzeć wieloryby- my niestety nie mieliśmy 
szczęścia. Cannery Row to turystyczna pułapka, 
bogato oświetlona wieczorami i nie oferująca ni
estety za wielu atrakcji. Mimo że za czasów 
młodości Steinbecka był to ubogi rejon miasta, 
zapewne wówczas miał więcej kolorytu niż dziś, 
był autentyczny i nie przypominał tekturowych 
elementów scenografii skonstruowanych na 
potrzeby filmu. To, co sprawia zdecydowanie 
największe wrażenie to fakt, że gmina miasta 
dba o budynki pamiętające jeszcze młodość 
noblisty - mimo że przeznaczenie ich zmieniło 
się w ogromnej większości przypadków, to 
fasady zachowane są w świetnym stanie. 
Najbardziej zachwyca jednak wspaniała jak 
dawniej przyroda. Ten rejon Kalifornii z dość 
ubogiego stał się bardzo zamożny właśnie 
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dzięki glebie, o którą z takim uporem dbali kilka dekad temu przybysze z 
różnych stron świata. Obecnie ziemia jest żyzna, bogate plony pozwalają 
jej właścicielom na stosunkowo dostatnie życie. Oczy nadal cieszy czyste 
morze, przepiękne wzgórza i pagórki, porośnięte trawą i kwiatami. Praw
dopodobnie Steinbeck poruszałby inne problemy społeczne gdyby dziś 
pisał swe książki, ale natura w dalszym ciągu byłaby obiektem jego miłości 
i bohaterką lirycznych opisów. 

Korzystałam z powieści Johna Steinbecka i biografii pisarza pt. "John 
Steinbeck, Writer: A Biography" Jacksona J. Bensona (Penguin 1990 ). 

[autorką zdjęć do artykułu jest Kamila KundaJ 
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Nien Cheng- "Life and Death 
in Shanghai" 
Penguin 1988 

Książek opisujących ciężkie życie w czasach 
chińskiej Rewolucji Kulturalnej napisano już 

wiele. Co więc wyróżnia te wspomnienia? 
Przede wszystkim fakt, iż opisana historia nie 
jest fikcyjna. Poza tym autorka nie relacjonuje 
całego swojego życia, a skupia się na konkret
nym epizodzie. Znamienne jest też, że Nien 
Cheng jest autorką tylko tej jednej książki- "Life 
and Death in Shanghai", wydanej po raz pier
wszy w Wielkiej Brytanii w 1988 roku. 

Nien Cheng pracowała w Chinach dla firmy 
Shell i to było jej jedynym przewinieniem. Stała 
się obiektem ataków Czerwonej Gwardii, która 
uważała, że Cheng jest brytyjskim szpiegiem. 
Autorka znalazła się w więzieniu, w którym w 
nieludzkim warunkach spędziła sześć i pół roku. 
Cały ten okres opisuje w swojej książce. Niewi
arygodna jest jej siła i godność, jaką do końca 
zachowała. Nigdy nie wyraziła zgody na 
fałszywe zeznania, mogące pozwolić jej wyjść z 
więzienia, nigdy nie przyznała się do 'winy'. Jej 
córka, wybijająca się aktorka, nie chciała 

zeznawać przeciwko matce, za co została 

zamordowana. Z braku dowodów Cheng w 
końcu wypuszczono z więzienia. Oficjalnie 
przyznano, iż w sprawie jej aresztowania 
popełniona została pomyłka. W 1980 roku au
torka wyjechała do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie mieszka do dziś. Jej wstrząsające wspom
nienia to jedna z najlepszych książek opisujących 
czasy Rewolucji Kulturalnej. Nie jestem w tej 
opinii odosobniona; podobnie uważają Arthur 
Miller i Colin Thubron, Paul Theroux i J.M. Coe-

tzee. Nien Cheng walczyła z systemem jego 
własną bronią. Cytowała ze znawstwem Mao 
Zedonga, z godnością znosiła upokorzenia, ból i 
cierpienie. Jej determinacja i optymizm zdający 
się nie mieć granic robią wielkie wrażenie i 
sprawiają, że wprawdzie problematyka książki 
może przygnębiać, lekturę kończy się będąc 

podniesionym na duchu. Cheng to żywy dowód 
na triumf siły charakteru, wzruszający i dający 
nadzieję. 

Mimo że "Life and Death in Shanghai" ma 
niemal soo stron, czyta się ją zaskakująco łatwo 
i szybko. Autorka operuje przepięknym stylem i 
żałuję, że napisała tylko jedną książkę. Jest ona 
jednak dziełem jej życia. Cheng pozostając przez 
tyle lat w ciemności więzienia, systemu, 
chińskiej opresji zawsze widziała na końcu swej 
drogi światło. Wiedziała, że musi zwyciężyć i 
zwyciężyła. Jej książka to więcej niż tylko opis 
Rewolucji Kulturalnej i najlepsza z możliwych 
lekcja historii Chin. To zarówno doskonała litera
tura, jak i studium działania systemu totalitar
nego i jednostki stojącej w opozycji. Dzięki lek
turze nabieramy dystansu do własnych prob
lemów i zmartwień, które w obliczu dramatu, 
jaki spotkał Cheng zdają się blednąć. Walory 
książki sprawiają, iż ukazanie się jej na polskim 
rynku z pewnością spotkałoby się z ciepłym 
przyjęciem. 

Kamila Kunda 
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Raj Kamal Jha- "The Blue Bedspread" 
Picador 1999 

Tak jak delikatna tytułowa niebieska narzuta 
kryła bohaterów pow1esc1, jako dzieci 
chowających się przed znęcającym się nad nimi 
ojcem, tak niektóre kontrowersyjne kwestie w 
indyjskim społeczeństwie wciąż okryte są 

zasłoną milczenia. Między innymi kwestie ka
zirodztwa, seksualności, przemocy domowej. 
Raj Kamal Jha porusza je wszystkie w swojej 
powieści, aczkolwiek lektura nie w pełni satys
fakcjonuje i przekonuje. 

Narratorem jest mężczyzna, którego imienia 
nie znamy. Wiemy jedynie, że spędza całą noc 
opowiadając nam historię swojego dzieciństwa, 
zwierzając się swoim czytelnikom ze spraw, o 
których nikomu dotychczas nie mówił. Pojawie
nie się dziecka swojej zmarłej siostry staje się 
pretekstem do wspomnień. Narrator snuje fan
tasmagorie na wpół realne, na wpół oniryczne. 
Kluczową postacią jest osoba ojca, bijącego 

matkę i molestującego dzieci, które schronienia 
szukają pod tytułową narzutą. Związek narrato
ra-bohatera i jego siostry przepełniony jest 
czułością, ale też czymś, co je odrzuca, bo ko
jarzy się z cierpieniem, jakie zadaje im ojciec. 
Autor nie wnika zbyt głęboko w opisywane his
torie. Lektura jego krótkich, urywanych 
opowieści, myśli i impresji jest niczym oglądanie 
polaroidowych zdjęć, które ujmują tylko 
szczątkowy element rzeczywistości i na których 
kolory już poblakły ze starości. Narrator przed
stawia malowniczą wizję swojego zniewolenia, 
porównując siebie i siostrę do martwych ro
baków złapanych w pułapkę pod przykrywką ze 

szkła pleksi bądź do gołębi latających w kółko w 
klatce. Zapiski autora to poezja prozą, w której 
uderzają kolory, ale są one jedynie pojedync
zymi barwnymi plamami na tle szarych ob
razów. 

To, czego zabrakło w powieści, to głębia psy
chologiczna. Czytelnik dostaje obraz bez 
dźwięku, krótkie migawki, zbyt mocno okro
jone. Nie ma podanych przyczyn zaistniałych sy
tuacji, meJasne są reakcje, nie ma 
wytłumaczenia właściwie dla niczego. lm 
bardziej zagłębiamy się w lekturę, tym więcej w 
niebieskiej narzucie pojawia się dziur, po
zostawionych na pastwę losu, bez możliwości 
załatania ich. Pozostaje pewien niedosyt, ale 
wierzę, że autor postąpił celowo, szczędząc 
czytelnikom detali. Ma się wrażenie, że narrator 
spisując wspomnienia wciąż patrzy oczami 
dziecka, które wiele widzi, ale niewiele rozumie. 
Czytelnik sam musi pokonać trud odróżniania 
ludzi od cieni, prawdy od fikcji, a przede wszyst
kim musi pojąć, że nie wszystko trzeba 
rozumieć. Czasem wystarczy czuć. 

Kamila Kunda 
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Y oko Ogawa- "The Diving Pool" 
tłum. Stephen Snyder 
Harvill Secker 2008 

Wielbiciele powieści Harukiego Murakamiego 
z pewnością będą z przyjemnością obcowali z 
wydanym zaledwie rok temu w Wielkiej Brytanii 
(w Japonii książka ukazała się już na początku 
lat 1990-tych) zbiorkiem trzech opowiadań 
japońskiej pisarki Yoko agawa. Jednak tych, 
którzy nie przepadają za mieszaniem fantazji z 
rzeczywistością, niech nie zraża porównanie do 
bestsellerowego pisarza. U autorki nie ma 
bowiem mówiących kotów i innych wymiarów. 
Jest za to przejmujący klimat tajemnicy i 
napięcia. 

W pierwszym opowiadaniu zatytułowanym 

"The Diving Pool" nastoletnia Aya podkochuje 
się w Jun, nieco młodszym od siebie chłopcu, 
mieszkającemu razem z nią w rodzinnym 
sierocińcu, prowadzonym przez religijnych 
rodziców Ayi. Codziennie po lekcjach Aya w 
sekrecie przypatruje się Jun, ćwiczącemu 

nurkowanie na basenie. Najszczęśliwsza jest 
mogąc chłonąć "chłodną elegancję" jego mięśni 
i mniej lub bardziej udanych skoków do wody. W 
domu Aya świadomie zadaje ból półtorarocznej 
Rie, zamykając ją w ciemnej urnie, czym przy
prawia dziewczynkę o spazmy. Jednak Aya roz
koszuje się płaczem małej i smakuje każdą jej 
łzę. Ekscytacja niezmierną dobrocią i perfekcją 
Jun, a także własnym okrucieństwem jest tym, 
co przede wszystkim określa Ayę. 

W "Pregnancy Diary", opowiadaniu, za które 
agawa zdobyła w Japonii prestiżową nagrodę 
Akutagawa, bohaterką także jest młoda dziewc
zyna. Ze szczegółami opisuje w pamiętniku ciążę 

swojej starszej siostry, jej stan emocjonalny i 
szczątkowe relacje z mężem. Jednakże nacisk 
nie jest położony na mające się narodzić 

dziecko, które jest tak abstrakcyjną istotą, że 
nikt zdaje się nie wierzyć w jego istnienie, a na 
związek siostry z jedzeniem. Z początku siostra, 
ogarnięta mdłościami, niemal się głodzi. Pózniej 
zaś dokucza jej tak wielki apetyt, że bohaterka 
dzień w dzień gotuje dla siostry garnki dżemu 
grejpfrutowego, zdając sobie sprawę, iż ten 
może być dla dziecka toksyczny. 

"Dormitory" nie odbiega klimatem od 
pozostałych dwóch historii. Bohaterka zajmuje 
się całymi dniami szyciem patchworkowej 
kołdry, czekając aż pracujący w Szwecji mąż 
będzie mógł sprowadzić ją do siebie. W 
międzyczasie jej młodszy kuzyn zaczyna naukę 
na uniwersytecie w Tokio i prosi o pomoc w 
znalezieniu zakwaterowania. Bohaterka prow
adzi go do swojego dawnego akademika, prow
adzonego przez sympatycznego właściciela, 

który stracił kiedyś w wypadku obie ręce i nogę. 
Kuzyn zostaje jedynym lokatorem 
podupadającej noclegowni. Bohaterka odwied
za go niekiedy, nigdy go jednak nie zastając, w 
związku z czym spędza dużo czasu z 
właścicielem. Ten opowiada jej o tajemniczym 
zniknięciu dawnego studenta, co przyczyniło się 
do obecnego upadku budynku i braku loka
torów. W pewnym momencie bohaterka sama 
zaczyna się zastanawiać, czy z jej kuzynem 
wszystko jest w porządku. 

We wszystkich historiach wyraźnie wyczuwa 
się chłód i dystans emocjonalny bohaterek do 
opisywanych wydarzeń. Patrzą na świat niczym 
przez szybę, wyobcowane, oderwane od 
toczącego się wokół nich życia. Skupione na 
własnych uczuciach, które obserwują, jakby 
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owe uczucia były bezkształtnymi eksponatami 
w wielkim słoju, zatopionymi w formalinie. 
Pociąga je kuszenie losu, eksperymentowanie 
ze sprawianiem bólu, zarówno fizycznego jak i 
psychicznego. Podczas lektury bywały chwile, 
gdy przechodził mnie dreszcz niepokoju, jednak 
nie ma w opowiadaniach agawy tanich chw
ytów w postaci pojawiających się duchów 
zmarłych czy jasno określonego zagrożenia. 

Wielką rolę w opowiadaniach pełnią budynki. 
Podobnie jak bohaterki oderwane od otoczenia, 
bardzo niejapońskie w swojej wyjątkowości. 
Kościół i sierociniec z pierwszego opowiadania 
są starymi, drewnianymi budowlami w stylu za
chodnim, z wielkimi holami i licznymi schodami 
w środku prowadzącymi na wyższe piętra i do 
piwnicy, gdzie mieściła się kuchnia. Szpital z dru
giego opowiadania to także staroświecki bu
dynek, do którego pokoju badań bohaterki 
zaglądały przez okno z zewnątrz jeszcze jako 

Z OBCEGO 
PODWÓRKA 

małe dziewczynki. Zaskakiwała je dobiegająca 

ze środka cisza, pustka i spokój kryształowych, 
kolorowych buteleczek ze szklanymi korkami na 
stoliku. W trzecim opowiadaniu akademik to 
pusty, pozbawiony życia budynek, w którym dzi
wnie często napięcie wywołane jest przez 
brzęczące pszczoły i rosnące w ogrodzie tulip
any o specyficznych, niespotykanych kolorach. 

Trudno określić, co przeraża w opowiadaniach 
agawy. w jej historiach niewiele się dzieje, ale 
właśnie ten spokój sprawia wrażenie ciszy przed 
burzą. Emocjonalne kalectwo bohaterek, 
niemożność uczestniczenia w 'prawdziwym' 
życiu fascynowały mnie. Miałam wręcz 

wrażenie uczestniczenia w historiach, naocz
nego obserwowania kobiet przypatrujących się 
światu wokół siebie. Pełen napięcia klimat, zna
komicie stworzony prze japońską autorkę 

sprawił, że z wielką przyjemnością poddałam się 
rytmowi spokojnej, a jednak mrocznej prozy. 

Kamila Kunda 

Adam Foulds "T he Quickening 
Maze" 
Jonathan Cape 2009 

Doktor Matthew Allen jest lekarzem dusz i 
umysłów, charyzmatycznym pastorem, który 
na skraju angielskiego Epping Forrest prowadzi 
zakład dla obłąkanych. Są lata 40-ste XIX wieku. 
Allen ma ambicję nie tylko uzdrawiać z ambony 
pacjentów własnego ośrodka, ale również 

ocalić własne finanse. Ta próba doprowadzi go 
do katastrofy. Doktor Matthew Allen nie 
dostrzeże żadnych pierwszych oznak tego sro
motnego upadku. Jego ambicja, popychająca 
go w górę ponad małą plebanię, na której 
mieszka z żoną i z dziećmi, ponad zakład dla 
umysłowo chorych, zaciemni jego pole widze
nia. 

W High Beach Private Asylum u boku doktora 
Allena w tym samym roku prowadzącym do 
jego finansowej katastrofy, pojawi się dwóch 
poetów. Pierwszy z nich to John Clare, ludowy 
poeta romantyczny, dla którego pobyt w 
ośrodku jest fatalnym zwieńczeniem jego liter
ackiej kariery. Clare, wyczerpany przez alkohol, 
trafia do Epping Forrest, gdzie z miesiąca na 
miesiąc coraz bardziej zatapia się we własnym 
świecie halucynacji, ataków, rozdwojonej jaźni. 
Z zakładu ucieka do lasu, do nomadycznej grupy 
Cyganów. U nich, wśród ludzi wolnych, wśród 
bliskiej mu przyrody, znajduje jedynie chwilowe 
ukojenie. Clare przybiera różne postacie. Jed
nego dnia jest Byronem, którego talent wielbi. 
Następnego - agresywnym bokserem. 

Przeciwieństwem Clare'a jest postać Alfreda 
Tennysona, wycofanego, zamkniętego w sobie 
poety, który stoi dopiero na początku swojej 
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kariery. W High Beach Private Asylum bynajm
niej się nie leczy. Do zakładu przyjeżdża w 
odwiedziny swojego brata melancholika. Na 
swoje nieszczęse1e zainwestuje rodzinną 

fortunę w przedsięwzięcie doktora Allena, które 
doprowadzi go do bankructwa. 

Ta trójka to centralne postacie pow1ese1 
młodego brytyjskiego pisarza Adama Fouldsa 
zatytułowanej "The Quickening Maze", która w 
2009 roku znalazła się w szóstce finalistów 
prestiżowej nagrody Bookera. To ci trzej 
mężczyźni tworzą szkielet powieści, choć innym 
postaciom - córkom pastora i pozostałym 

pacjentom - Foulds daje równie mocne i wyra
ziste głosy. Część wydarzeń z życia ośrodka poz
namy dzięki Hannie, córce Al Iena, która stara się 
bezskutecznie zdobyć względy zimnego Tenny
sona. Atmosfera miejsca, rytm codziennych 
rytuałów związanych z prowadzeniem ośrodka 
zbudowane są w formie krótkich skeczy 
ułożonych chronologicznie na przestrzeni kilku 
pór roku. Jesienią doktor Allen wygłasza kaza
nie o spokoju duszy. Kiedy kończy, jego żona 
zasiada do organów: "Wszyscy zaczęli śpiewać, 
wszyscy wyprostowani. John Clare stał, a jego 
głos dołączył bez większej żarliwości do śpiewu 
innych szaleńców. Siedział blisko ognia i 
przeszkadzał mu bijący od niego żar. Obecni na 
mszy śpiewali równo, uważnie. Jeden z war
iatów śpiewał bardzo głośno, a Simon obok 
niego śpiewał, nie wydając z siebie żadnego 
dźwięku, po prostu otwierał i zamykał usta, 
jednocześnie pocierając oko palcem. C/ara, 
czarownica, nigdy nie śpiewała. Gapiła się 

dookoła i próbowała, kiedy ludzie zwracali ku 
niej oczy, zaśmiać się do siebie." (str. 57, tłum. 
autorki) 

Foulds jest niezwykle sugestywny. Do tworze
nia swej prozy używa poetyckiego języka, 

zresztą bardzo mu bliskiego, bo autor rok 
wcześniej odniósł sukces na scenie literackiej 
właśnie jako poeta. Pisarz jest oszczędny w 
słowach. Używa ich z precyzją. Zimową scenę 
samotności jednej z pacjentów opisuje 
następująco: "Margaret stała w samym środku 
tego świata i patrzyła w dół na ryby zastygłe 
pod brudną szybą lodu. Na widlastych czubkach 
drzew twarde czapy śniegu podziobał deszcz. 
Wrony, ściśnięte obok siebie, trzymały się kurc
zowo gałęzi, które tarmosił wiatr. Głosy pac jen-

pacjentów docierały do meJ, choć były 

stłumione w tej zimowej przestrzeni jak brzmie
nie rąk uderzających jedna o drugą w 
rękawiczkach. Lubiła ten moment nieobecności, 
to puste powietrze, przypominające o prawdzi
wej próżni. Chciała pozostać tam, zawiesić się 
na własnej na tym świecie gałęzi aż do momen
tu, kiedy zimno przeniknie jej kości." (str. 65, 
tłumaczenie autorki) 

"The Quickening Maze" jest znakomicie od
malowanym, poetyckim zapisem wydarzeń z 
Epping Forrest. Powieść jest szalenie atmosfery
czna, a Foulds dołożył starań, by z wrażliwością 
Clare'a, patrzeć na otaczającą zakład przyrodę. 
Książka jest też bez wątpienia bolesnym za
pisem choroby psychicznej, tytułowym 

zacieśniającym się, pulsującym labiryntem ludz
kiego umysłu, z którego nie można się 

wydostać. A może też Foulds starał się pokazać, 
jak cienka jest granica między kreatywnością a 
szaleństwem? 

Ania Ready 
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Steinunn Siguroardóttir
"Sonnenscheinpferd" 
tłum. Coletła BOrling 
rawohit 2009 

S on einpferd 
Roman 

Steinunn Siguroardóttir jest chyba najbardziej 
znaną i cenioną pisarką islandzką. Niestety jej 
książki nie zostały jeszcze przetłumaczone na 
język polski. W 2009 roku ukazała się na rynku 
niemieckim jej najnowsza powieść "Sólskinshes
tur" ("Słoneczny koń"). 

Lilia i jej brat Mummi są dziećmi Ragnhild i 
Haralda - dwojga wybitnych lekarzy, którzy nie 
mają dla dzieci czasu. Ośmioletnia Lilia opisuje 
lakonicznie swój świat: matkę, która ciągle myśli 
o umierających dzieciach w szpitalu i nad post-
awieniem trafnej diagnozy, ojca, 
podporządkowanego matce i 
przypominającego sobie o własnych dzieciach 
od przypadku do przypadku, mamę Magdę czyli 
wspaniałą opiekunkę, która niestety opuszcza 
rodzeństwo, Nelli - byłą pijaczkę, która straciła 
córkę oraz Hallę - sprzedawczynię, mającą 

zawsze dla dziewczynki dobre słowo. Po 
odejściu Magdy Lilia obserwuje zachowanie 
rodziców. Gdy nadal wydają się oni nie zwracać 
uwagi na pozostawione sobie samym dzieci i na 
rosnący bałagan w domu, Lilia przejmuje 
obowiązki i opiekę nad bratem. Rodzeństwo 
odnajduje miłość i ciepło tylko przy sobie. Dni 
spędzają dzieci na wymyślaniu makabrycznych 
zabaw, w których odgrywają role swoich 
rodziców. 

Lilia dorasta i wiąże się z mężczyzną. Uko
chany jest pierwszą osobą od lat, która się o nią 
troszczy. Po rozstaniu z nim Lilia wychodzi za 
mąż, rodzi dwie córki, przeprowadza się do Ko
penhagi. Jest pogodną i wesołą osobą. Poznaje
my ją w momencie, gdy wraca do Islandii, gdzie 

spotyka znów swojego Ukochanego i zamiesz
kuje z despotyczną matką. 

Autorka stworzyła powieść przede wszystkm 
o miłości. Udało jej się to, mimo że próżno 
szukać tu wielkich słów, wzniosłości, eksplozji 
uczuć. Siguroardóttir obserwuje i opisuje - jej 
spostrzeżenia jednak uderzają czytelnika swoją 
nietypowością, zaskakują nowatorskością, a 
także tajemniczością. 

Styl autorki wydaje się być wręcz surrealistyc
zny, często bardzo poetycki, podkreślający 

bezsilność osób wobec własnych uczuć. 

Czytając tę powieść czytelnik porusza się na 
granicy realizmu i poetyckiej tajemnicy- strona 
po stronie delikatnie bada on historię Lilii. Zach
owanie rodziców bohaterki porusza do głębi, 
wzbudza nawet niekiedy grozę. Tym bardziej 
ciekawi historia dorosłej Lilii. Autorka jednak nie 
podejmuje analizy wpływu dzieciństwa na 
dorosłe życie. Ogranicza się do opisu 
codzienności, bezpośrednich reakcji, uczuć. 

Ukazuje odkrywanie przez Lilię miłości do 
umierającego ojca. Znaczenie wszystkiego po
zostawia jednak czytelnikowi do odkrycia wśród 
licznych niedopowiedzeń. To książka, która 
zmusza do przemyśleń, która nakazuje zatrzy
manie się i nabranie oddechu między jedną a 
drugą kartą książki, prezentującej nietypowe 
ścieżki miłości. Miłości rodzicielskiej, sio
strzanej, miłości do mężczyzny. Warto sięgnąć 
po powieści Siguroardóttir i zatopić się w jej 
świat. 

Anna Bittner 
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Hilary Montel- "Wolt Hall" 
Harper Collins, 2009 
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Październik 2009 roku. Powieść Hilary Mantel zatytułowana "Wolf Hall" zdobywa 
prestiżową nagrodę Bookera. To nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Powieść o 
takim formacie, napisana nowatorskim, świeżym stylem nie miała sobie równych. 
Anglia Henryka VIII, nad której portretem autorka pracowała 20 lat i w który 
włożyła cały swój geniusz narracyjny, to świat wielkich zmian, świat, który jednak 
potrafi być bardzo nam bliski. 

Cofnijmy się teraz w czasie o jakieś 520 lat. 
Thomas Cromwell, główny bohater "Wolf Hall" 
ma ok. 9 lat. W popłochu ucieka do miasta przed 
gniewem ojca - terroryzującego rodzinę i 
znęcającego się nad dziećmi kowala. Thomas 
trafia w sam środek tłumu, jaki zebrał się, by 
obejrzeć spalenie na stosie heretyczki. Cromwell 
zapytuje o jej winę: ona uważa, że chleb 
przemieniający się na ołtarzu w ciało Chrystusa 
jest tylko zwykłym chlebem, a święci to nic 
więcej niż drewniane posążki. On niewiele z 
tego rozumie, ale tłum zachęca go, by 
przystanął bliżej, zaraz przy stosie, bo samo 
oglądanie śmierci bluźniercy oczyści go z 
grzechów. Ten drastyczny widok, a zwłaszcza 
finał, kiedy dwaj strażnicy sprzątają z ziemi 
spalone ciało, a w powietrzu wciąż unosi się 
jego smród, na zawsze pozostanie w pamięci 
chłopca, którego życie będzie nie tylko znakomi
tym przykładem błyskotliwej kariery self-made
mana (od syna zwykłego kowala do 
najważniejszego ministra króla), ale i zapisem 
głębokich, nieodwracalnych przemian epoki. 

Thomas Cromwell pozostaje w brytyjskiej 
pamięci jedną z najbardziej nielubianych postaci 
historycznych. To on umożliwił rozwód Henryka 
z VIII z Katarzyną Aragońską, rozpalając jego 
apetyt na władzę, zwiększający się za sprawą 

rozdziału państwa od kościoła. To on stał za 
kasacją zakonów. Był wykonawcą królewskich 
zachcianek, człowiekiem o niezwykłej ambicji i 
wielkich planach dla swojej rodziny. Hilary 
Mantel w swojej 650-stronicowej powieści po
kazuje jednak zupełnie inną sylwestkę Cromwel
la. Przywraca politykowi jego ludzkie, skom
plikowane oblicze. Jej bohater wychodzi poza 
stereotypowe traktowanie postaci z przeszłości 
w kategoriach twardych praw polityki. Jest 
wdowcem, którego nawiedzają obrazy zmarłej 
podczas epidemii w Londynie żony. Jest ojcem 
popełniającym wiele błędów (Cromwell wyswa
ta jednego z synów w zbyt młodym wieku za 
córkę wpływowej rodziny i to małżeństwo zru
jnuje psychicznie chłopca). Jest poliglotą, z am
basadorem Francji rozmawia w jego ojczystym 
języku, z dworzanami po łacinie, z kupcem po 
włosku, w międzyczasie ucząc się polskiego od 
handlarza skórami ze Szczecina. 

Hilary Mantel ma niezwykły talent do bu
dowania narracji i wielką wyobraźnię, więc w 
"Wolf Hall" dopowiada wszystko to, co historia 
zwykle pomija, i co najważniejsze- robi to w sza
lenie przekonujący sposób. Zamiast historyc
znych sylwetek idei (często w powieściach his
torycznych uproszczonych) czytelnik otrzymuje 
postacie z krwi i kości, potrafiące śnić, marzyć, 
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wątpić, samooceniać i nade wszystko nie dające 
się scharakteryzować w jednym zdaniu. 

Zupełnie nieoczekiwanie wydarzenia tudor
skiej Anglii, od dzieciństwa Cromwella aż do szc
zytu jego kariery, opowiadane są głównie w 
czasie teraźniejszym. W jednym rodziale bo
hater zmaga się z niecierpliwością Anny Boleyn, 
która robi wszystko, by przyspieszyć rozwód 
króla z Katarzyną Aragońską, z kolejnym 
podróżuje do Francji, przygarniając młodego 

rzezimieszka pod swoje skrzydła, by w 
następnym uczestniczyć w zaślubinach Anny i 
Henryka, a potem w długich rozmowach z 
Thomasem Morem, który ostatecznie za sprawą 
Cromwella zostanie stracony- każdy z tych epi
zodów dzieje się tu i teraz. Mantel używa czasu 
teraźniejszego z niezwykłą dyscypliną, nie 
pozwalając sobie na łatwe przejście do tradycyj
nego opowiadania o historii w czasie przeszłym 
(wyjątkiem są wspominane przez bohaterów 
wydarzenia z ich przeszłości). Tym samym 
zupełnie zanika dystans do opowiadanych 
wydarzeń. Historia stwarza się na naszych 
oczach, jawi się w całej swojej skomplikowanej 
naturze, a czytelnik jest jej bezpośrednim uc
zestnikiem. Tym samym "Wolf Hall" nie jest już 
powieścią historyczną o czasach reformacji w 
Anglii, ale współczesną powieścią o tym, czym 
jest historia. 

Nowatorstwo Mantel nie zamyka się tylko w 
sferze gramatyki. Stylistycznie książka utkana 
jest ze zwinnej narracji, która wchłania mono
logi wewnętrzne postaci, ukrywa trzeciaoso
bowego narratora w myślach i wypowiedziach, 
ponownie próbując pozbyć się dystansu, jaki 
wprowadza klasyczny gawędziarz. To podejście 
ma jednak swoje ograniczenia, bo może 

wprowadzać wieloznaczność, której autorka 
stara się potem pozbyć. Dodatkowo w książce 
występuje aż sześciu bohaterów o imieniu 
Thomas: Cromwell, Wolsey, Cranmer, More, 
Howard, Wriothesley, więc są fragmenty, w 
których pisarka musi wspomóc się ingerującym 
w swobodny rytm narracji wyjaśnieniem "on, 
Thomas Cromwell", czy "on, Wolsey ... " 

Imponująca swoją tematyczną i dosłownie 
fizyczną objętością powieść Mantel pełna jest 
też symboli, w których zamykają się losy posta
ci. Cromwell jest biblijnym wężem, kusicielem z 
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drzewa wiadomości, który podpowiada królowi 
możliwości zwiększenia swojej politycznej 
władzy. Anna jest prawdziwą żmiją, której jadu 
boją się wszyscy, łącznie z jej rodziną. Biblia 
zresztą pojawia się w powieści często, bo to jej 
tłumaczenia na języki narodowe pociągają 

śmiałków na stos. Palone są księgi, palone są 
ciała. Wśród politycznych zawirowań kształtuje 
się jednak zupełnie nowa rzeczywistość. 

Jest rok 1535. W lipcu Cromwell zmierza do 
siedziby rodziny Seymourów, do Wolf Hall 
(tytułowa nazwa pojawia się dziwacznie dop
iero na końcu powieści). To tutaj nagle urywa się 
akcja książki. Powieść Mantel to w zamyśle dop
iero część pierwsza. Pisarka zapowiedziała, że 
już pracuje nad drugim tomem zatytułowanym 
"The Mirror and the Light" ("Lustro i światło"). 

Fragment powieści po polsku (tłumaczenie: 
Ania Ready) 

W domu w Austin Friars [ 1 J Li z leży w łóżku, ale 
porusza się przez sen. Lekko wybudzona 
wypowiada jego imię i przesuwa się w jego ra
miona. Cromwell całuje jej włosy i mówi: dzi
adek naszego króla ożenił się ze żmiją. 

Liz szepcze: czy ja śpię czy nie? Po chwili 
odsuwa się od niego, odwraca, wysuwając 

ramię, a on zastanawia się, co jej się przyśni. 

Cromwell leży i rozmyśla. Wszystkie 
osiągnięcia Edwarda [ 2 ], jego bitwy, jego pod
boje możliwe były wyłącznie za pomocą 

pieniędzy rodziny Medyceuszy. Ich pożyczki 

były o wiele ważniejsze niż jakiekolwiek znaki 
czy cuda. Jeżeli król Edward nie był, jak wielu 
uważa, wcale synem swojego ojca, nie był 

synem księcia Yorku, jeżeli matka króla Edwarda 
[3], jak twierdzą niektórzy, poczęła go z uczci
wym, angielskim żołnierzem, łucznikiem 

zwanym Blaybourne; ponadto jeżeli Edward 
ożenił się z kobietą wężem [4], to jego dzieci 
byłyby... niepewne. To właśnie słowo przy
chodzi mu na myśl. Jeżeli te wszystkie stare his
torie są wiarygodne, a niektórzy ludzie, 
pamiętajmy o tym, wierzą w nie, wtedy nasz król 
jest w jednej trzeciej bękartem łucznika, w kole
jnej - ukrytym wężem, w następnej Walijc
zykiem, a w całości dłużnikiem włoskich 

banków.. . Cromwell przesuwa się, dryfuje w 
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krainę snu. Jego wyliczanka urywa się, świat 

widm pojawia się tam, gdzie przed chwilą Crom
well śledził wzrokiem liczby na rachunku 
księgowym. Spróbuj zawsze, powiada kardynał 
[5], dowiedzieć się, co ludzie noszą pod swoimi 
ubraniami, ale nie chodzi tylko o samą skórę. 
Przewróć króla ma drugą stronę, a znajdziesz w 
nim przodków pokrytych łuskami, jego ciepłe, 
zbite, wężowe ciało. 

Kiedy we Włoszech wziął do ręki węża w 
ramach zakładu, trzymał go w uścisku aż polic
zono do dziesięciu. Liczyli raczej powoli w 
wolniejszych od angielskiego językach: eins, 
zwei, drei ... Przy cyfrze cztery, przerażony wąż 
obrócił głowę i ukąsił go. Między cyfrą cztery a 
pięć Cromwell wzmocnił uścisk. Wtedy ktoś 
krzyknął "Na Boga, wypuść go!" Niektórzy się 
modlili, inni przeklinali, pozostali po prostu lic
zyli dalej. Wąż wyglądał na słabego, kiedy dobili 
dziesięciu, nie wcześniej niż właśnie w tym mo
mencie, Cromwell zwolnił uścisk, wypuścił 

zwinęte ciało gada powoli na ziemię i pozwolił, 
by wąż prześliznął się dalej w swoją przyszłość. 
Ukąszenie nie bolało go, ale rana była widoczna. 
Instynktownie Cromwell possał ją, niemalże 

gryząc swój nadgarstek. Spojrzał z zaskoczniem 
na swoją białą, angielską skórę wewnętrznej 

częsct ramienia. Zobaczył wąskie niebiesko
zielone żyły, do których dostała się trucizna 
węża. 

Zebrał od oglądających swoją należność za 
wygrany zakład. Czekał na śmierć, ale nie 
przyszła. Co więcej, ukąszenie uczyniło go sil
niejszym, szybciej potrafił się ukryć, szybciej 
zaatakować. Nie było żadnego mediolańskiego 
podoficera, który potrafiłby go przekrzyczeć, 
żadnego opłaconego kapitana z Brna, który nie 
ugiąłby się pod jego złym imieniem osoby, która 
na;pterw walczy, a potem pertraktuje. 
Dzisiejsza, lipcowa noc jest gorąca, Cromwell śpi 
i śni. 

Gdzieś we Włoszech wąż rodzi małe. Nazywa 
je imieniem Thomas; małe węże mają w swojej 
głowie obrazy Tamizy, jej błotnistych płytkich 
nabrzeży, które są poza zasięgiem przypływów, 
poza zasięgiem pluskającej wody. 

Następnego ranka kiedy Cromwell budzi się, 
Liz wciąż śpi. Prześcieradło jest mokre. Na jej 

ciepłej, delikatnej twarzy jak u małej dziewc
zynki pojawiają się rumieńce. Całuje jej skoń. 
Jest słona. Liz szepcze:- Powiedz, kiedy wrócisz 
do domu. 

- Liz, nie jadę - mówi - nie jadę z Wosley'em. 
Cromwell zostawia ją w pokoju. Jego fryzjer 
przychodzi, by go ogolić. Widzi swoje oczy w 
wypolerowanym lustrze. Są pełne życia, oczy 
węża. Co za dziwny sen mi się przyśnił- mówi do 
siebie. 

Hilary Mantel, Wolf Hall, wyd. Harper Collins, 
2009, s. 99-100. 

PRZYPISY: 
[1] Nazwa miejsca, gdzie niegdyś mieścił się 

zakon augustianów i gdzie w XVI wieku Thomas 
Cromwell zbudował swój dom (przez niek
tórych zwanym pałacem). To była kosmopolityc
zna część Londynu. Dziś są to okolice City, nie
daleko Liverpool Station. 
[2] Chodzi o syna Ryszarda Plantageneta Ed
warda IV, króla Anglii, który rządził w latach 
1461- 1483 (z przerwą w 1470-71). 
[3] Mowa o Cecily Neville, księżnej Yorku. Spe
kulacje o tym, jakoby Edward był synem z nie
prawego łoża, są jednak odrzucane przez 
współczesnych historyków. 
[ 4] Chodzi o Elizabeth Woodvillewas, która choć 
miała bardzo ciężkie powieki, takie jak u smoka, 
nazywana była najpiękniejszą kobietą na Wys
pach Bytyjskich. Jej "wężowy" przydomek 
wywodzi się jednak od innego wydarzenia. Pod
czas jej koronacji, na uroczystości zjawili się 

przedstawiciele luksemburskiego dworu jej 
matki, którzy uzbrojeni byli tarcze z 
namalowaną figurką "wodnej czarownicy", opi
sywanej przez niektórych jako syrena, przez 
innych jako węża (postać miała wyraźnie twarz 
przyszłej królowej). To wydarzenie 
zapoczątkowało plotki jakoby Elizabeth była 

czarownicą. 

[S] Chodzi o kardynała Wosley. Cromwell był 
jego prawą ręką. 

*** 

ORYGINAŁ 

In the house at Austin Friars, Liz is in bed but 
she stirs in her sleep. She half wakes, says his 
na me and inches into his arms. He kisses her hair 
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and says, 'Our king's grandfather married a ser
pent.' 

Liz murmurs, 'Am l awake, or asleep? A heart
beat, and she slides away from him, and turns 
over, throwing out and arm; he wonders what 
she will dream. He lies awake, thinking. Ali that 
Edward did, his battles, his conquests, he did 
with Medici money behind him; their letters of 
credit were more important than signs and 
wonders. lf Kind Edward was, as many people 
say, not the san of his father at all, not the san 
of Duke of York; if King Edward's mother, as 
same people do believe, had bred him from an 
honest English soldier, an archer called Blay
bourne; then if Edward married a serpent 
woman, his offspring would be ... Unreliable, is 
the word that comes to mind. lf al l the old sto
ried are to be believed, and same people, let us 
remember, do believe them, then aur king is 
one part bastard archer, one part hidden ser
pent, one part Welsh, and all of him is debt to 
the ltalian banks .... He too slides, drifts, to
wards sleep. His accounting fails; the spectrał 
world moves in, where pages of figures used to 
be. Try always, the cardinal says, to learn what 
people wear under their clothes, for it's not just 
their skin. Turn the king inside out, you will find 
scaly ancestors: his warm, solid, serpentine 
flesh. 

When in ltaly he had picked up a snake for a 
bet, he had to hold it till they counted ten. They 
counted, rather slowly, in the slower languages: 
eins, zwei, d rei... At four, t he startled snake 
flicked his head and bit him. Between four and 
five he tightened his grip. Naw same cried, 
'Biood of Christ, drop it!' Same played and same 
swore, same just kept on counting. The snake 
looked sick; when they had all reached ten, and 
not before, he eased its coiled body gently to 
the ground, and let it slip away into its future. 
There was no pain, but one could see clearly the 
puncture wound. On instinct, he tasted it, 
almost bit his own wrist. He noticed, surprised 
by it, the private, white, English flesh of his in ner 
arm; he saw the narrow blue-green veins into 
which the snake had slipped the poison. He col
lected his winnings. He waited to die, but he 
never did die. lf anything, he got stronger, quick 
to hide and quick to strike. There was no Mila
nese quartermaster could out-bawi him, no 

Z OBCEGO 
PODWÓRKA 

bought-in Bernese capitaine who would not fali 
back before his grim reputation for blood first 
and bargaining later. Tonight is not, it is July; he 
is asleep, he dreams. Somewhere in ltaly, a 
snake has children. He calls his children Thomas; 
they carry in their heads pictures of the Thames, 
of muddy shallow banks beyond the reach of 
the tide, beyond the wash of the water. 

Next morning when he wakes, Liz is stil l sleep
ing. The sheets are damp. She is warm and 
flushed, her face smooth like a young girl's. He 
kisses her hairline. She tastes of salt. She mur
murs, 'Tell mewhen you are coming home.' 

'Liz, l'm not going,' he says. 'l'm not going with 
Wolsey.' He leaves her. His barber comes to 
shave him. He sees his own eyes in a polished 
mirror. They look alive; serpent eyes. What a 
strange dream, he says to himself. 
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[Liska] 

Są książki ambitne. Naukowe. Pouczające. Mądre. 
Dostojne. 

Są książki zachwycające, budujące chwilę, 

inspirujące. 

Takie, których nie chce się odkładać na półkę, w 
których właściwie nie liczy się historia, a język, jakim 
są pisane. Czasem wystarczy kilka prostych słów. 
Krótkie zdania. Jak zima za oknem. 

Ale czasem potrzebne są słowa, kroczące jedno za 
drugim, kolorowe i smakowite, ciepłe i pachnące 
pieczonymi kasztanami. Albo parującą z filiżanki 

czekoladą. 

Siedziałam w biurze. Kolega przysłał mi mailem frag
ment. Potem kolejny i jeszcze jeden. Nim wróciłam 
do domu, wstąpiłam do księgarni i kupiłam książkę. 
Żeby mieć całość na nadchodzącą noc, która mogła 
nie mieć końca. 

Świat kulinariów nie ogranicza się dla mnie do 
garnka z parującą zupą. Do niekończących się zak
upów w hipermarkecie. Stania nad patelnią. Zmy
wania. Wynoszenia śmieci. Ten świat jest pretekstem 
do przyjaźni, do miłości. Jest zachętą do spotkania. 

Joanne Harris najpierw napisała "Czekoladę", 

później dopełniła ją książką kucharską "The French 
Kitchen", w której zawarła przepisy na smakołyki z 
powieści, choć nie tylko. Z tej książki uczyłam się 
podstaw kuchni francuskiej -jej prostej, bezpretens
jonalnej strony. Odkrywałam przepis na tarte tatin, z 
nosem przy piekarniku czekałam na to, aż gratin dau
phinois wreszcie się upiecze. 

"Czekolada" była początkiem poszukiwań powieści, 

w których radość jedzenia buduje nastrój, jest 
nieodłącznym elementem akcji, a nie tylko jej tłem 
lub dodatkiem. Zrozumiałam, jak wielkie znaczenie 
ma to, co jemy, jak jemy i z kim. 

Żadna inna książka tej autorki nie miała już dla mnie 
tego czaru. 
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Czekoladowe brawnie z filiżanki* 

Bo g gorzkiej czekolady 
40 g masła 
1 jajko 
1 żółtko 
40 g drobnego cukru 
1/2 opakowania cukru waniliowego 
50 g mielonych migdałów 
1-2 łyżeczki do obsypania foremek do pieczenia 

W niedużym garnku należy zagotować wodę. Szklaną 
lub plastikową miskę ustawiamy na garnku, wrzucamy 
połamaną na kawałki czekoladę, dodajemy masło i de
likatnie mieszamy do czasu roztopienia czekolady. 
Odstawiamy na ok.1o minut, by masa lekko przestygła. 

Jajko i żółtko ucieramy z cukrem i wanilią do białości. 
Dodajemy czekoladę, dokładnie mieszamy. Na końcu 
wsypujemy migdały i łączymy z masą. 

2 miseczki lub żaroodporne filiżanki o średnicy g cm sma
rujemy masłem, obsypujemy kakao. Wlewamy masę, 
która powinna wypełnić miseczki max do 2/3 ich 
wysokości. 

Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 160 st C i piec
zemy 15-20 minut. Masa musi się ściąć, ale nie powinna 
być sucha. 
Jemy jeszcze ciepłe. Wspaniale smakuje z lodami wanilio
wymi. 

Smacznego! 

STOLICZKU 
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*ten przepis był efektem moich poszukiwań na idealne ciepłe ciastko czekoladowe, które w swojej najbardziej znanej 
formie jest lekko zapieczoną babeczką z płynącym, gorącym środkiem. W wersji, którą prezentuję, jest dobre zarówno na 
ciepło, jak i zimno. Delikatna czekoladowa skorupka przykrywa wilgotne, czekoladowe brownie. 

Czekolada - Joanne Harris -------------

Do małej mieściny na francuskiej prowincji, gdzie czas się zatrzymał, przyjeżdża tajemnicza młoda 
i piękna kobieta z córeczką. Mieszkańcy Lansquenet ze zdumieniem obserwują, jak Vianne z 
Anouk odnawiają starą piekarnię na rynku, by urządzić tam sklep z czekoladą. W dniu otwarcia 
właścicielka ofiarowuje zaglądającym do niej ciekawskim takie słodycze, jakie każdy z nich lubi 
najbardziej, jak gdyby znała ich najskrytsze myśli i pragnienia. Czyżby ta dziwna kobieta była 
czarownicą? 

Dla wielu mieszkańców miasteczka przyjazd Vianne jest prawdziwym darem losu, ale są i tacy, 
którzy zrobią wszystko, by opuściła Lansquenet. Zbliża się Wielkanoc i Vianne zamierza urządzić dla 
dzieci "festiwal czekolady", leczjej wrogowie za wszelką ceną chcą jej w tym przeszkodzić ... 

[Prószyński i S-ka, 2004] 

Archipelag O l /20 l O WIOSNA 98 



 
99 

W KRAINIE 
DZIECIŃSTWA 

Geert De Kockere
"Nie bajki" 
tłum. Alicja Oczko 
Nasza Księgarnia 2006 

Tytuł przewrotny podwójnie. Po pierwsze tak 
naprawdę są to bajki, choć opowiadają o życiu, 
więc wydawać by się mogło, że są prawdziwe. A 
jednak nie są. Po wtóre zaś nasuwa się sugestia, 
że adresatem może być dziecko. Nic bardziej 
mylnego, bo baśni czy bajek wcale nie muszą 
czytać tylko najmłodsi. Niemniej jednak uniwer
salny i ponadczasowy charakter tej formy liter
ackiej przemawia również, a może przede 
wszystkim, do dorosłych. Mimo osiągniętej 

dojrzałości wiele z nas ciągle poszukuje sensu 
życia i dystansu do siebie. Z nim łatwiej żyć. l tu 
właśnie wkraczają bajki ze swoją krótką, ale 
wymowną i inteligentną puentą, którą inaczej 
zrozumie i odbierze dziecko, a inaczej człowiek 
dojrzały. Te bajki szczególnie nie nadają się dla 
dzieci, bo wymagają więcej od bardziej 
"doświadczonego" odbiorcy. Bohaterowie to 
zwierzęta i tak jest chyba zręczniej, bo istota 
ludzka nie zniosłaby przypisywania jej, w tak 
bezpośredni sposób, tylu wad i niedoskonałości. 
Dlatego też to krowa jest leniwa, pies tchór
zliwy, zając głuchy na złe nowiny, a kret widzi i 
słyszy tylko to co chce. Kot to ignorant i samo
lub, gęś i złota rybka boją się prawdziwego 
życia, zaś kura za to szuka dziury w całym. 

Przykłady można by mnożyć. Wypisz, wymaluj -
wady człowieka. Wytykanie tych cech czasem 
może rozśmieszyć, czasem rozłościć, ale pow
inno również mądrego czytelnika zastanowić i 
choć trochę zmienić. Zajrzyjcie do tej ksiązki, a 
zapewniam, że odnajdziecie w niej siebie. To 
robi wrażenie, bo człowiek uczy się całe życie i 
nigdy nie jest za późno na bajkę o . . . samym 
sobie. 

Martin Widmark, Helena 
Willis- "Tajemnica cyrku" 
tłum. Barbara Gawryluk 
Wydawnictwo Zakamarki 2009 
Świetna zaprawa dla najmłodszych z żyłką 

detektywistyczną, by potem móc zmierzyć się z 
przygodami Sherlocka Holmesa czy Arsena 
Lupina. A pozmeJ w dorosłym życiu 

zainteresować się prawdziwymi, rasowymi 
kryminałami. Jak każda książka tego typu i ta 
również wciąga w "akcję" i nie pozwala się 

oderwać, dopóki nie poznamy przestępcy, w 
tym przypadku akurat złodzieja. Biuro Detekty
wistyczne Lassego i Mai pomaga Komisarzowi 
Policji rozwikłać zagadkę tajemniczych 
kradzieży w cyrku. Nie jest to łatwe zadanie, ale 
rezolutnym dzieciakiem i tym razem udaje się 
znaleźć sprawcę. Piszę "tym razem", bo to nie 
pierwsza i nie ostatnia część całej serii o małych 
detektywach. Ich naturalna, dziecięca 

ciekawość, spryt i upór doprowadzają policjanta 
do rozwiązania sprawy. Jeszcze jedną zaletą tej 
Iekturki to duże, wyraźne litery, co sprawia, że 
nawet dopiero zaczynający samodzielną 

przygodę z książką mogą spokojnie po nią 

sięgnąć. Zwięzłe opisy, krótkie dialogi i prosta 
fabuła każdemu dziecku przypadnie do gustu. 
Tym, którzy odczują jednak niedosyt i zapragną 
więcej, polecam również literaturę "produkcji 
rodzimej", a mianowicie ksiązki o detektywie 
Pozytywka, autorstwa Grzegorza Kasdepke. 
Tam może nie ma tak wymyślnych przygód, za 
to są zagadki z własnego podwórka, na miarę 
każdej głowy, i małej i dużej. A na końcu pisarz 
umieszcza nawet rozwiązania wraz w 
wyczerpującymi wyjaśnieniami. Dla pewności 

wszelkiej. 
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Eliza Piotrowska - "Bajka o 
czasie" 
Ilustracje- Marcin Ciseł 
Literatura 2009 

"Czas to pieniądz" -to bardzo popularne stwi
erdzenie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, ale 
czy na pewno słuszne? Oczywiście, że jest w tym 
coś z prawdy, bo przecież to najwartościowsze 
co posiada nowoczesny człowiek, ale chyba nie 
do końca można się z tym zgodzić. Jeśli bowiem 
czas całkowicie zdominuje i zawładnie światem 
ludzkim, niczego innego nie będzie miał już do 
zaoferowania prócz ciągłego biegu i stresu. A 
taki obraz współczesności jest nie do przyjęcia. 
Choć nie chcemy się do tego przyznać, 

większość z nas zna to z autopsji. Proszę, oto 
przykład, może on nas skłoni do przemyśleń. 
Zwłaszcza po zapoznaniu się z "Bajką o czasie". 
Ciężko bowiem nie zgodzić się z opisem życia 
mieszkańców w Zegarewie Górnym, do 
złudzenia przypominającym nasze własne. Aż 
dziw bierze jak wiele wspólnego ma książkowa 
rodzina z niejedną prawdziwą. Rodzice Hani i 
Kuby są ciągle zabiegani i nie mają czasu dla 
dzieci. Poza tym niczego nikomu nie brakuje. 
Stąd ciągłe kłótnie i sprzeczki 
międzypokoleniowe, ponieważ dzieci nie mogą 
tego docenić. Dla porównania ta sama rodzina, 
ale w Zegarewie Dolnym, ma czasu pod dostat
kiem, który wykorzystują na miłe rozmowy, 
zabawy i ciągły kontakt dzieci z rodzicami. W 
przeciwieństwie do poprzedniego miasteczka 
ludzie są tu spokojni i bardzo szczęśliwi. Ale czy 
tu tak naprawdę chodzi o ilość czasu? Zestawie
nie tych dwóch światów i przedstawienie tej 
samej rodziny w różnych sytuacjach daje wiele 
do myślenia. To rzecz pewna, że czasu nie da się 
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rozciągnąć czy zatrzymać, nie pomoże 

znajomość praw fizyki czy wehikuł czasu. Więc 
co tak naprawdę powoduje, że jedni mają go tak 
wiele, a inni wręcz odwrotnie? l tu odpowiedź 
daje ta książeczka. Szczerze zachęcam, 

zwłaszcza dorosłych, do jej poznania, bo to 
przede wszystkim od nas zależy jak wykorzys
tamy sekundy, minuty i godziny każdego dnia i 
każdej nocy. 

Babette Cole "Mama 
zniosła jajko" 
tłum. Hanna Baltyn 
Nasza Księgarnia 2004 

O nie, dzieci w dzisiejszych czasach nie dadzą 
się tak łatwo nabić w butelkę, jak nam się 

wydaje. Nawet nie próbujcie ich uświadamiać w 
temacie powszechnie wszystkim znanym, ale 
równie konsekwentnie omijanym szerokim 
łukiem. Mówiąc bowiem o tym, skąd się biorą 
dzieci wymyślamy niestworzone bajeczki o 
kapuście, bocianie czy pszczółkach. Co prawda 
w tej książce nie mamy takich przykładów, ale 
rodzice stworzyli własne, wręcz niedorzeczne, 
wersje wydarzeń związane z pojawieniem się 
na świecie ich dzieci. Pewnego dnia postanowili 
się tym podzielić z pociechami, co spotkało się z 
.... totalnym wyśmianiem fantazji rodzicieli. 
Maluchy postanowiły więc dać dorosłym 

prawdziwą lekcję życia. Na swój dziecięcy 

sposób, prosty, ale rzetelny i zgodny z prawdą, 
wyjaśnili zawstydzonym rodzicom czym jest 
poczęcie i narodziny. Bystre kilkulatki stworzyły 
nawet całą serię rysunków ułatwiających zro
zumienie tego co tak trudno przechodziło 

mamie i tacie przez gardło. Nic więc dziwnego, 
że tak mądrzy i pewni siebie rodzice oblali się na 
końcu historyjki płomiennym rumieńcem. W 
pełni na to zasłużyli, niestety. 
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Zaskakujące spostrzeżenia i trafne określenia 
dziecięce mogą śmieszyć i onieśmielać, ale co tu 
dużo mówić - nie kłamią i nie wprowadzają w 
błąd. Wręcz przeciwnie! Warto sięgnąć po tę 
lekturę, kiedy pociecha zada kłopotliwe pytanie. 
Śmieszne ilustracje i nietuzinkowe słowa pow
inny trafić do wyobraźni ciekawskich małych 
czytelników i w pełni zaspokoić głód wiedzy. 
Przynajmniej na jakiś czas. 

Ritta Jalonen -
"Dziewczynka i drzewo 
kawek" 
Ilustracje - Kristiino Louhi 
tłum. Iwono Kosmowsko 
Totorok 2009 

Ta książka jest zupełnie wyjątkowa. Urzekła 
mnie i oczarowała. Mała dziewczynka w 
sposób bardzo spontaniczny i naturalnie czysty 
opisuje swojego zmarłego Tatę . Nie ma tu łez, 
żalu, smutku czy dramatu. Są przepiękne 

wspomnienia, delikatne, a zarazem bardzo 
żywe i wyraziste. Ta książka wywarła na mnie 
niesamowite wrażenie. Nie jest poradnikiem ani 
psychologicznym wykładem objaśniającym, jak 
poradzić sobie po stracie bliskiej osoby, ale najz
wyklejszym pamiętniczkiem dziecka, które na 
swój sposób przeżywa odejście rodzica, lecz 
ciągle ma go w sobie i odnajduje w otoczeniu. W 
drzewach, ptakach, obłokach, znajomym 
sąsiedzie czy nauczycielu. Dotyka go, przytula, a 
nawet rozmawia z nim i całuje go. Tylko 

najmłodsi mogliby stworzyć taki uroczy i 
niepowtarzalny wizerunek swojego Ojca. 
Bardzo poetycki i niezwykle malowniczy. Warto 
zapoznać się z tą pozycją, by choć spróbować 
zrozumieć, co czują małe dzieci i jak sobie radzą 
w tak dramatycznych sytuacjach. 

Wielkim atutem są spokojne, jakby trochę mg
liste, ale przepełnione nadzieją ilustracje Kristi
iny Louhi. Całość emanuje ciepłem i opty
mizmem, pomimo tematu tak ciężkiego kalibru, 
jakim jest śmierć. Nawet młodziutka narratorka 
widzi dalsze swe życie w jasnych kolorach, bo 
zaczyna się nowe życie, bez Taty, ale nadal z 
Mamą, w nowym domu, szkole i mieście. Tak 
papowinno wyglądać uświadamianie naszym 
najmłodszym, tego czego nie da się, za skarby 
świata tak do końca wytłumaczyć i zrozumieć. 
Dziecku jednak wystarczają na pozór bardzo 
proste rzeczy: wyobraźnia i czuła dłoń bliskiej 
osoby. Dzięki temu wyjdzie z największej 
nawet opresji, w dodatku wzmocnione i sil
niejsze. Nie muszę chyba już dodawać, by 
również dorośli, sami dla siebie, sięgnęli po tę 
pozycję, jeśli chcą pomóc właśnie sobie i 
spróbować czasem spojrzeć na świat oczami 
dziecka, a trudnym sprawom umieć nadać 

pocieszający ton oraz blask nadziei. Tego 
przecież potrzebują nie tylko najmłodsi. 

[recenzje autorstwa: Iwony Piątek] 
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KSIĄŻKA NA 
WSZYSTKIE STRONY 

czyli własny l<awałel< wirtualnej 
przestrzeni 
[Emilia S z myt] 

poniedzjałek, 08 marca 201 O 

Nadchodzi nowy McEwan! 

Ostatnie notki: 
Na d c h o d:ri n owy Mc Ewan ! 

Widzę c ie mn oSC 

h mara.blox. l 

szukaj 

Wyróżnienie 

Kreative Blogger Award 

Zdębi eli śmy, kiedy zobaczyli śmy reklamę . Po 
raz pierwszy w Żyd u widziaŁam w Wielkiej 

The La.s t St a ti o n reż. Mic h ae l . .. 
Oksfo rdzki Fes tiwal Literacki 

Taka jes t Smierć! Zapraszam ... 
Sie d e m skalistych siós tr 

W świecie polskiej blagosfery już od kilku lat 
funkcjonują blagi książkowe. Czym one 
właściwie są? Najprościej byłoby napisać, że to 
takie blagi, w których autorzy zamieszczają 
opisy lub recenzje czy subiektywne opinie na 
temat przeczytanych książek. Jednak 
przyglądając się tego typu stronom można 
zauważyć dużą różnorodność zarówno w treści 
czy podejmowanej tematyce, jak i w formie 
oraz sposobie pisania. Blagi te mogą zawierać 
analizę książki, wnikliwą recenzję, streszczenie, 
luźne subiektywne opm1e czy własne 

przemyślenia i odczucia wywołane lekturą. 

Czasami dana powieść staje się pretekstem do 
poruszania różnych tematów czy napisania 
czegoś na swój temat. Niektórzy zamieszczają 
również ocenę książki w jakiejś konkretnej skali. 
Są też strony, na których znaleźć można cytaty 
czy fragmenty książek, na przykład u Temprany 
(zaczytanie.blox.p0. Formę blogu uzupełniają 
również elementy wizualne, chociażby zdjęcia 
okładek przeczytanych lektur. 

Blagi książkowe to zjawisko, które ma zaled
wie kilka lat i ciągle się rozwija. Wydaje się, że 
dla wielu autorów polskich blogów tego typu 

- . 

inspiracją były strony anglojęzyczne, zwłaszcza 
"Wark in Progress", blog tworzony przez Dani
elle Torres od 2005 roku. 
( danitorres. typepad.com/workinprogress/). 

Powstawanie coraz liczniejszych blogów 
książkowych związane jest z rozwojem zjawisk 
web 2.0. W ramach tej idei zanika podział na 
twórców i odbiorców, gdyż każdy może mieć 
swój udział w tworzeniu zasobów internetu. 
Pierwszym krokiem do pojawienia się oso
bistych stron podejmujących tematykę literacką 
stanowić mogły serwisy społecznościowe, 

pozwalające zamieszczać własne opinie na 
temat przeczytanych książek, takie jak Biblio
netka czy Na Kanapie, a także fora internetowe, 
których użytkownicy mogą dzielić się 

wrażeniami z przeczytanych książek oraz 
dyskutować na ten temat. Od jakiegoś czasu 
również księgarnie internetowe pozwalają 

czytelnikom na zamieszczanie własnych recen
zji, a także dodawanie ocen pod danym tytułem. 
Wszystkie te formy aktywności internetowej 
oczywiście wciąż istnieją i nie wykluczają posia
dania blogu. Sami blogerzy nierzadko 
podkreślają swoją obecność w tego typu serwi-
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sach, na przykład poprzez zamieszczanie linków 
do własnego profilu na Biblionetce. Jednak 
wydaje się, że blagi to pójście o krok dalej -
umożliwiają one stworzenie indywidualnej, 
spersonalizowanej przestrzeni. Odpowiadają na 
potrzebę autoprezentacji, dają dodatkową 

szansę samorealizacji oraz pozwalają na 
wykształcenie internetowej tożsamości. To sami 
autorzy ustalają zasady, decydują, jakie treści i w 
jakiej formie będą zawarte na blogu, jednak ist
nieje możliwość komunikacji między autorem a 
czytelnikami za pomocą komentarzy. Kształtuje 
to temat zamieszczonych tekstów, oraz 

o. 
dyskusję, która niekiedy schodzi na inne tematy. x 

o 
Dzięki temu czytelnicy również mogą wpływać .o 

na treść blogów. 'f2._ 
~ 
.~ 
..c 
u 

::;:;: 
o. 

-1-' 
-1-' 

Chiara76 

Subi ektyv.~n e myśli o śvli ecie i moj ej najvliększej pasj i czyli ksi ążkach . 

jaki jest jego gust literacki i na ile możemy 
kierować się jego opinią. Wszystko to powodu
je, że blagi książkowe zaczęły mieć wpływ na 
wybór lektur przez ich czytelników - często 

można znaleźć na nich komentarze, które 
świadczą o tym, że dany tekst zniechęcił lub 
zachęcił do danej pozycji. Działa to też w 
odwrotną stronę - sami autorzy blogów 
niekiedy zwracają się do swoich czytelników z 
pytaniami, co jest godne polecenia, którą 

książkę zabrać w podróż, czy też jaką pozycję ze 
stosiku przeczytać jako pierwszą. 

Niektórzy jednak zarzucają blagom 
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LITERATURA NA PERYFERIACH 

http:/ /peryferia. blox.pl 

Blagi opiSUJące wrażenia z lektury są 

odpowiedzią na potrzebę subiektywnych, ale 
wiarygodnych opinii na temat książek, a 
niekiedy mogą stanowić nawet wyraz niezado
wolenia z recenzji mało rzetelnych, nie 
oddających rzeczywistego obrazu książki, nier
zadko pisanych na zamówienie wydawnictw. In
ternet tworzy środowisko, w którym, zgodnie z 
koncepcją kultury uczestnictwa Henry'ego Jen
kinsa, każdy może publikować dowolne treści, 
być publicystą, zabierającym głos na łamach 
swojego blogu. W przypadku blogów 
książkowych jest to dzielenie się własnymi opin
iami bądź przemyśleniami dotyczącymi lektury. 
Efektem tego jest wykształcenie nowego 
modelu dziennikarstwa oraz zmiana na stanow
isku ekspertów. Pisanie o książkach nie jest już 
bowiem zarezerwowane wyłącznie dla za
wodowych recenzentów, chociaż warto 
podkreślić, że istnieją również blagi prowad
zone przez osoby, które w życiu zawodowym 
zajmują się krytyką literacką, np. blag Berna
detty Darski ej ( bernadettadarska.blog.onet.pl). 
Jak słusznie zauważa Jenkins, obecnie nie 
trzeba być specjalistą, żeby stać się autorytetem 
w internecie, a popularność oraz opiniotwórczy 
charakter autorów blogów książkowych może 
stanowić potwierdzenie tej opinii. Jest to po
zytywne z tego względu, że internet umożliwia 
zaistnienie osobom, które chociaż nie mają 

wykształcenia kierunkowego, to ze względu na 
swoje zainteresowania potrafią pisać w sposób 
ciekawy i wartościowy. 

..CL_ ____________________________________ _J 

książkowym nieprofesjonalizm i niski poziom, 
porównywalny do wypracowań szkolnych, albo 
wpisywanie nic nie wnoszących opinii, bez uza
sadniania ich. Zresztą krytyka ta jest zgodna z 
zarzutami, które wysnuwa Andrew Keen pod 
adresem zjawiska web 2.0 w ogóle. Twierdzi on, 
że strony tego typu promują amatorszczyznę, 
niszcząc w ten sposób dorobek kulturalny, bo 
nikt przecież nie weryfikuje treści zamieszcza
nych winternecie i nie dba o ich wysoki poziom. 
Blag książkowy może bowiem być założony 
przez każdego i tak też się dzieje. Z tego 
względu są one prowadzone na bardzo różnym 
poziomie, ale na pewno wśród nich znajdzie się 
co najmniej kilka tych wartościowych i 
interesujących. Zaletą internetujest to, że każdy 
może wybrać sobie te strony, które mu 
odpowiadają, pomijając inne. Można też 

powiedzieć, że nawet subiektywnie mniej 
ciekawe blagi czytelnicze są przejawem czegoś 
pozytywnego: wzrastającego i nie zanikającego 
czytelnictwa, zwłaszcza w obliczu 
niepokojących doniesień na temat spadku 
popularności słowa pisanego i książek. 

worzenie blagowej społeczności miłośników lit
eratury. Umożliwia to kontakt z innymi osobami 
o podobnych literackich zainteresowaniach, 
dzielenie się wrażeniami i wymianę opinii. 
Bardzo ciekawą formą charakterystyczną dla tej 
grupy blogerów są wyzwania czytelnicze, 
polegające na tym, że ich uczestnicy deklarują 
kilka pozycji do przeczytania z określonej tema
tyki (np. "Portrety kobiet", "Książki z sześciu 
kontynentów" czy "Miejskie czytanie"), a 
potem umieszczają recenzje na wspólnym 
blogu, specjalnie stworzonym do tego celu. Co 
prawda, żeby brać udział w wyzwaniu, nie 
trzeba posiadać własnego blaga, ale niekiedy 
zdarza się, że osoby właśnie pod wpływem pro
jektu zakładają własne strony. Pismo "Archi
pelag" również jest przejawem współdziałania 
autorów blogów i to właśnie na jednej z tego 
typu stron narodził się jego pomysł, wzbudzając 
entuzjazm i zainteresowanie innych. 
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Czytając komentarze zawarte na blagach 

książkowych można odnieść wrażenie, że 

czytelnicy mają większe zaufanie do swoich ulu
bionych blogerów niż do profesjonalnych kry
tyków literackich. Siłą blogów jest ich subiekty
wizm - każdy może podejmować tematy, które 
chce, opisać czy ocenić książkę tak jak 
naprawdę uważa i czuje, nie kryjąc się ani z 
pozytywną, ani z negatywną opinią. Dlatego re
cenzje zamieszczane na nich dla wielu osób są 
bardziej wiarygodne niż te oficjalne umieszc
zane na tylnej stronie okładki czy pisane na za
mówienie dla czasopism. Przeprowadzone w 
Polsce badania blagosfery dowodzą, że 

czytelnicy oczekują od blogów jednocześnie 
wiarygodności, jak i osobistego spojrzenia. 
Bardziej więc cenione są strony zawierające in
dywidualne opinie czy przemyślenia niż te, na 
których znaleźć można jedynie treści informa
cyjne. Wydaje się, że można to odnieść do 
blogów poświęconych literaturze- bardziej ceni 
się te, które oprócz suchych streszczeń i nie po
partych niczym ocen zawierają również własny 
punkt widzenia na daną lekturę, subiektywne 
uzasadnienie oceny książki czy osobiste 
wrażenia z lektury. Ponadto łatwiej zaufać 

osobom, które nie są dla nas całkiem anoni
mowe. Za pomocą blogów ich autorzy 
przedstawiają swoją tożsamość, dostępną dla 
odbiorców. A czytając dany blag regularnie, 
mamy przecież możliwość poznać autora 
chociażby wirtualnie i tym samym zorientować 
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Możliwość komentowania wpisów, a także 
linkowanie innych blogów, pozwoliło na st-

http://koloroweczytanie.blox.pl 

Interesujące jest, gdy ta sama książka zaczyna 
być czytana przez coraz to szersze grono au
torów blogów i recenzowana. Można wówczas 
porównać opinie- niekiedy skrajne, a niekiedy 
zbliżone (od zachwytów, do rozczarowań). Jeśli 
książka wzbudza pozytywne recenzje na bla
gach, zostaje poszukiwana i czytana przez wiele 
osób i w ten sposób bardzo wyraźnie widać 
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http:/ l czytulanki.blogspot.com 

TO ZACZAROWANY ŚWIAT KSIĄŻKOWYCH BOHATERÓW, UROKLIWYCH MIEJSC, 

PIĘKNYCH BRZMIEŃ ODKRYWANYCH Z DZIECKIEM W ZAKĄTKACH KOLEJNYCH 

ROZDZIAŁÓW, MIĘDZY PAUZĄ A DŻWIĘKIEM, W CIEPŁYM GŁOSIE MAMY ... 

opiniotwórczą siłę blogów. Chiara 
( chiara76.blox.pl), autorka popularnego b logu 
poruszającego między innymi zagadnienia 
związane z literaturą, zauważyła w jednym 
ze swoich wpisów, że tak właśnie zaczęło dziać 
się z książką "Sztuka bycia Elą" Johanny Nillson. 
Faktycznie, książka pod wpływem pozytywnych 
opinii zaczęła być czytana i recenzowana przez 
coraz więcej osób. Niewątpliwie zauważyło to 
wydawnictwo Replika, które zdecydowało się 
przekazać następną książkę Nillson do recenzji 
niektórym blagowiczkam oraz umieścić ich 
opinie na okładce. Wydaje się, że coraz częściej 
wydawcy dostrzegają blagi książkowe, 

organizując skierowane do ich autorów lub 
czytelników roznego rodzaju akcje czy 
konkursy, mające na celu promocję książek. 

Nawet jeśli nie zawsze książki te wzbudzają 
zachwyty, bo przecież blogerzy nie muszą 

wyrażać się o nich w samych superlatywach. Tak 
było na przykład z "Margot" Witkowskiego, 
która przyjęta została bardzo różnie, 

wzbudzając - poza pozytywnymi - również 

wiele negatywnych opinii. 

Z udziałem kilku autorek blogów został prz
eprowadzony Plebiscyt "Książka na lato", a 
obecnie Wydawnictwo Dwie Siostry razem z ser
wisem Allegro proponują zabawę związaną z 
wyborem ulubionej książki z dzieciństwa i 
zwracają się także do blogerów o poparcie akcji 
i umieszczenie wpisu na ten temat. Ostatnio au
torki blogów można usłyszeć również w radio -
Chihiro ( chihiro.blox.pl) oraz Maga-Mara 

(magamara.blox.pl) występują gościnnie w au
dycjach Maxa Cegielskiego ze stacji Roxy Fm, 
opowiadając o różnych wydarzeniach kultural
nych, między innymi o nagrodzie Bookera. 
Twórcy blogów książkowych podejmują 

również kontakty z pisarzami - jako przykład 
można podać wywiady przeprowadzane 
przez Prowincjonalną Nauczycielkę 

(prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com) 
lub objęcie patronatów nad książkami przez 
Annę Kutrzubę, której strona "Dziennik Liter
acki", przerodziła się z blogu w serwis na temat 
książek ( dziennik-literacki.pl). 

Nie trzeba mieć jednak strony poruszającej 
treści tylko związane z książkami i literaturą, 

żeby należeć do tej społeczności. Niektórzy 
posiadają dwa blagi - jeden książkowy, inny 
bardziej osobisty. Jednak wiele osób w ramach 
jednego blogu podejmuje bardzo różnorodne 
tematy - oprócz literatury znajduje się w nich 
miejsce na recenzje filmowe czy teksty na temat 
innych form kultury i sztuki, relacje z podróży 
czy po prostu zdarzenia i przemyślenia z codzi
ennego życia. Blagi te cieszą się dużą 

popularnością nie tylko wśród osób zaintereso
wanych literaturą. 

Blagi książkowe to nie tylko recenzje, ale 
również inne informacje dotyczące świata liter
atury. Jest na nich miejsce na wszelkie nowości 
i zapowiedzi, relacje z targów książek i 
spotkań autorskich, a także wiadomości 

dotyczące aktualnych nagród literackich, szc
zególnie widoczne u Padmy, autorki blogu 
Miasto Książek (miastoksiazek.blox.pl). Ciekaw
ym akcentem są również recenzje książek nie 
wydanych do tej pory w Polsce, które 
umieszczają niektóre blogerki, szczególnie te 
mieszkające za granicą. Na przykład Anna 
(przeczytalam ksiazke.blogspot.com) często za-
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(przeczytalamksiazke.blogspot.com) często za
mieszcza opisy książek z niemieckiego podwór
ka. 

Niektórzy opisują każdą przeczytaną książkę, 
inni tylko wybrane - te które pozostawiły 

większe wrażenie. Najczęściej są to bardzo 
różnorodne lektury, jednak niekiedy znaleźć 

można blagi podejmujące ściśle określoną 

tematykę. Jako przykład można podać blogi 
o fantanstyce, np. o fantastyce, np. blag 
Eurany (zasadniczoofantastyce.blox.pl) i "Le
gendum est" Ninedin (ninedin.blox.pl). Ist
nieje również blag poświęcony książkom 

zapomnianym "Habent Sua Fata 
Libelli"(fata-libelli.blogspot.com), czy też 

"Litera Tour", koncentrujący się głównie liter
aturze dalekowschodniej (literatour2. 
wordpress.com). Najliczniejszą tematyczną 

grupą są blagi poświęcone literaturze dziecięcej 
i młodzieżowej, Są to między innymi: 
poleczkazksiazkamibeel2.blox.pl, stara-szafa. 
blogspot.com lub poczytajmi.blox.pl. Niekiedy 
jeden taki tematyczny blag prowadzony jest 
przez kilka osób, np. Czytulanki: 
czytulanki.blogspot.com. 

Charakterystycznym elementem większości 

blogów są stosiki, czyli fotografie książek do 
przeczytania lub tych niedawno zdobytych. W 
blagosferze książkowej istnieją również el
ementy typowe dla innych społeczności tego 
typu, na przykład łańcuszki - od tych służących 
poleceniu blogów, do tych, gdzie trzeba 
odpowiedzieć na zadane pytania. Przykładem 
może być łańcuszek dotyczący zwyczajów 
czytelniczych, ale też pytania na temat 
związków literatury i podróży, wymyślone i roz
propagowane przez jedną z blagerek- Chihiro. 

Do określenia danych dotyczących wieku, 

KSIĄŻKA NA 
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wykształcenia czy statusu zawodowego au
torów blogów książkowych konieczne byłoby 
przeprowadzenie badań, bez których ciężko 

wyciągać jakiekolwiek wnioski. To, co da się 

stwierdzić "gołym okiem" to fakt, że tego typu 
strony tworzą przede wszystkim kobiety. 
Jednak istnieją też popularne blogi na 
tematy literackie pisane przez męską 

część internautów, np. blog Jarosława 

Czechowicza (krytycznymokiem.blogspot. 
com), czy Quaferry'ego (http://mojelektury. 
blogspot.com ). 

Manuel Castells wprowadził rozróżnienie na 
użytkowników-twórców oraz użytkowników

konsumentów, natomiast w polskim badaniu Di
agnoza Internetu 2009 wyróżnione zostały trzy 
grupy osób intensywnie korzystających z sieci: 
Twórcy, Obserwatorzy i Konsumenci. Nie ma 
wątpliwości, że blogerzy, w tym książkowi, są 
twórcami - użytkownikami aktywnymi, którzy 
uzupełniają zasoby w internecie. Są to osoby, 
które przenoszą część swojej rzeczywistej 
aktywności w sferę wirtualną i realizują zain
teresowania również za pomocą internetu. 
Dzięki temu, że piszą na tematy literackie z pasji 
i własnych chęci, mole książkowe zyskują dodat
kowe, bardzo ciekawe źródło czytania i dysku
towania na tematy literackie. 
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[Karolina Kunda-Kuwieckij] 

Nieograniczona wyobraźnia słynnego brytyjskiego rysownika dostarcza niezliczonych 
bodźców zarówno najmłodszym jak i dorosłym odbiorcom. Wysmakowane i utrzy
mane w bajecznej kolorystyce ilustracje Arthura Rackhama uzupełniają i wzbogacają 
możliwości interpretacji wielu klasycznych dzieł literatury dziecięcej, udowadniając 
tym samym, jak wielką i niedocenianą często rolę stanowią rysunki zamieszczane w 
książkach dla dzieci. 

Obrazy i ilustracje w swoisty sposób modelują 
i kształtują naszą wyobraźnię. Ponadto 
wzbogacają i uzupełniają czytany tekst. Wszelk
iego rodzaju ryciny zarysowują się jednak najsil
niej w świeżej i plastycznej jeszcze wyobraźni 
dziecka. To właśnie obejrzane i zapamiętane 
wizje, kompozycje i kolory zaciążą w przyszłości 
na dziecięcej wyobraźni i w większej lub 
mniejszej mierze utrwalą się lub permanentnie 
wręcz zapiszą w postrzeganie rzeczywistości i 
wyobrażenie o otaczającym je świecie. Praw
dopodobnie uwarunkują także ich zmysł estety
czny i wyczucie smaku. Dlatego też nie powinno 
być zaskoczeniem, iż ilustracje pojawiające się w 
książeczkach dla młodszych i starszych dzieci 
posiadają potężną siłę, która ukształtuje je 
społecznie, estetycznie i kulturalnie. Z istnienia 

tego faktu powinni zdawać sobie sprawę 

wszyscy rysownicy i ilustratorzy książek dla 
dzieci. Jednak niektórzy z nich, jak pokazuje 
choćby dzisiejszy rynek wydawniczy - zdaje się 
tym nie przejmować. Arthur Rackham należy do 
grona najwybitniejszych brytyjskich 
rysowników, dźwigających Clęzar 

odpowiedzialności i starających się przemawiać 
do dziecięcej wyobraźni za pomocą wielości 
symboli, nawiązań kulturalnych i poetyckich 
subtelności. 

Najwięcej ilustracji stworzył dla "Baśni" braci 
Grimm, ilustrował także Szekspira, "Przygody 
Alicji w Krainie Czarów" Lewisa Carrolla, a 
nawet libretta operowe do dzieł Ryszarda Wag
nera. Wszystkie prace Rackhama charakteryzuje 
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niezwykła dbałość o detale tworzonych postaci 
oraz wyjątkowo bujna wyobraźnia w kompozy
cji ilustracji. Uderza precyzyjność w 
wykończeniu każdego poszczególnego obrazu, 
feeria barw i subtelna, magnetyzująca kolo
rystyka. Jego twórczość jest spójna i wyklucza 
jakiekolwiek najmniejsze niedociągnięcia warsz
tatu. 

Arthur Rackham tworzył w okresie dojrzałej 
secesji. Jego prace przepełnione są duchem 
mody i tendencji, jakie wówczas opanowały 
świat. Spojrzenie na twórczość rysownika pod 
kątem secesji powinno usatysfakcjonować wy
trawnych znawców i amatorów tego prądu w 
sztuce, gdyż faliste i płynne linie, bogata orna
mentyka i dekoracyjność to cechy doskonale 
charakteryzujące znaczną część jego prac ilus
tratorskich. Stroje wielu stworzonych przez 
niego postaci pokrywają liczne kwiaty i arabeski, 
tło stanowią splecione gałęzie i korony drzew, 
wszechobecne są także zwierzęta i bujna 
roślinność. Ilustracje Rackhama przywodzą na 
myśl obrazy najwybitniejszych malarzy i 
grafików secesji, takich jak choćby Aubrey'a 
Beardsley'a, Józefa Mehoffera, czy Alfonsa 
Muchy. 

Rackham zasłynął jako wyjątkowy interpreta
tor i malarz postaci legendarnych, mitologic
znych, wróżek, wiedźm, a także innych 
baśniowych kreacji fantastycznych. Wyjątkowo 
trafnie nadawał postaciom cechy i wygląd, 

które trwale zakorzeniły się w brytyjskim 
wyobrażeniu ich. Wróżki i czarodziejki leśne 

przedstawiał jako zwiewne postacie-ważki, z 
półprzezroczystymi skrzydłami i misternie 
wykończonymi odzieniami. 

NIE SAMYM SŁOWEM 

Fascynująca jest w pracach Rackhama wielok
rotnie podkreślana nierozerwalność świata 

przyrody i ludzi. Często też personifikował on 
faunę i florę. Zwierzęta ubrane są w typowy dla 
ludzi sposób, drzewa posiadają twarze o ludz
kich oczach i dłoniach. Wielość postaci i 
mnogość symboli za każdym razem zadziwia, 
pociągając za sobą tym samym chęć 

dokładniejszego przyjrzenia się ilustracjom 
Rackhama a także zbadania nieprzypadkowości 
w pojawianiu się każdego najdrobniejszego 
szczegółu na rysunkach artysty. Ponadto bajec
znie i humorystycznie przejaskrawiał on ludzi i 
ich przywary, co widoczne jest choćby na ry
sunku ilustrującym staroangielski wierszyk
rymowankę pt. "Jack Sprat". 

Opis postaci w książce bywa bardzo sug
estywny i dokładny. Zadaniem ilustratora jest 
umiejętne odwzorowanie nie tylko wyglądu 
postaci i jej cech charakteru czy nawet tempera
mentu, ale również samego klimatu i nastroju, 
jaki panuje w powieści. "Przygody Alicji w Krain
ie Czarów" Lewisa Carrolla jest utworem o cha
rakterze onirycznym, a więc dziwnym, nieprze
widywalnym i absurdalnym, przywołującym na 
myśl majaczenia i marzenia senne. Arthur Rack
ham doskonale oddał atmosferę książki, 

komponując ilustracje zgodnie z duchem carrol-
lowskiej wyobraźni. Postacie miejsca 
zachowują swoją satyryczną lekko 
przerysowaną naturę, a klimat owianej 
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tajemnicą zagadki i grozy widoczny jest niemal 
na pierwszy rzut oka. Zobrazowany tekst zrasta 
się w organiczną, żywą całość i oddziałuje w 
większym lub mniejszym stopniu na podlegającą 
ciągłemu rozwojowi psychikę dzieci. Dobra 
książka w połączeniu z dobrą ilustracją po
zostawia wartości, które będą permanentnie 
istniały i odżywały w wyobraźni dziecka, wielok
rotnie trawione i interpretowane. 

Przy głębszym przestudiowaniu twórczości 

rysownika, natrafia się na jego liczne inspiracje i 
odniesienia z dziedziny sztuki. Do niejednokrot
nie powracającego motywu należy słynna 

"Wielka Fala w Kanagawa" Katsushiki Hokusai, 
która pojawiła się zarówno w ilustracjach do 
"Ondyny" jak i do "Snu nocy letniej". Nietrudno 
także zauważyć inspiracje karykaturzystami, 
takimi jak np. Honore Daumier. Świat zwierząt 
przedstawiał Rackham nieraz podobnie jak ten 
widziany oczyma Beatrix Potter. Na wielu ilus
tracjach pojawiają się znane dzieła sztuki, jak np. 
posąg Venus z Milo w "Aesop Fables", czy wier
nie odwzorowane XVIli-wieczne stroje 
wiktoriańskie, jak np. w ilustracji "Butterflies". 
Rackham potrafił także oddać charakter i urok 
oryginalnych XVIl-wiecznych wnętrz typowych 
dla domostw wiejskich epoki Vermeera i Rem
brandta, co zaobserwować można na 
przykładzie ilustracji do opowiastki "Dick Whit
tington and his cat". 

Rysunki Rackhama cechuje konsekwencja 
stylistyczna i oryginalność, mimo odniesień do 
uznanych już twórców. Spośród ogromu dzieł 
stworzonych przez innych ilustratorów z 
całego świata, to właśnie on pozostaje jednym 
z najciekawszych artystów, których prace har
monijnie uzupełniają tekst i oddają charakter 
danej książki. Tym samym nie pozostawiają 

złudzeń co do geniuszu jego twórczości. Rack
ham był ilustratorem wiernym wypracowane
mu stylowi. Dzięki temu jest łatwo roz
poznawalny i trwale zapisał się w pamięci. 

Stworzył własną, przebogatą mitologię świata i 
postaci w nim żyjących. Ilustracje nie muszą 
zbliżać dzieci do rzeczywistości, ale mogą 

pokazywać alternatywny i fascynujący świat 
baśni i bajek. Dzięki nim mogą rozwijać 

wrażliwość swojej wyobraźni i kształtować 

zmysł estetyczny. Warto zapoznać dzieci z tym 
fantastycznie finezyjnym i oryginalnym 
światem, jaki od ponad 100 lat proponuje nam 
Arthur Rackham, będący prawie całkowicie za
pomnianym w Polsce ilustratorem. 
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czyli o jedynej powieści graficznej 
inspirowanej prozą Brunona Schulza 
[Karolina Kunda-Kuwieckij] 

Niemiecki rysownik zafascynowany prozą Brunona Schulza składa mu hołd i oddaje 
ducha "Sklepów cynamonowych" w barwnym królestwie komiksu. 

Twórczość Brunona Schulza ( 1892-1942 ), pol
skiego prozaika, grafika, malarza, rysownika, in
spiruje i fascynuje ludzi z całego świata już od 
ponad 50 lat. Jego dzieła interpretują znani ba
dacze, naukowcy lub po prostu miłośnicy art
ysty. Nieustannie podejmowane są próby prze
noszenia jego dzieł lub chociażby literackich 
motywów na ekran w postaci rozmaitych 
filmów pełno- lub krótkometrażowych, zwykle 
o charakterze metaforycznym, symbolicznym, a 
także eksperymentalnym. Powstają również 

obrazy, rysunki, wiersze i piosenki o Schulzu. 
Niektóre z nich są całkiem udanymi próbami 
oddania ducha artysty z Drohobycza, inne zaś 
pokazują, jak trudnego zadania się podjęto. 

Trudnego, gdyż działalność artystyczna Bruno
na Schulza jest osobliwa, subtelna, 
przepełniona bogatą symboliką i oniryzmem. 
Jest to twórczość w niezwykły sposób 
przemawiająca do wyobraźni, bardzo malown
icza i zmysłowa. Jednocześnie wszechobecna 
jest u Schulza tajemnica, obsesja i smutna, 
mroczna melancholia, czasem trudna i skom
plikowana w odbiorze. Schulz prezentuje świat, 
który można poczuć i zrozumieć jedynie przy 
pełnym zaangażowaniu i otwarciu na jego 
specyficzną estetykę. Wyjątkowo ciekawą 

próbą zmierzenia się z twórczością pisarską 

Schulza okazała się wydana już 1995 roku 
nakładem niemieckiego wydawnictwa Ehapa 
Verlag powieść graficzna Dietera JUdta pt. 
"Heimsuchung und andere Erzahlungen von 
Bruno Schulz". 

JUdt studiował sztukę ilustracji i projek
towania graficznego, a zawodowo pracuje jako 
niezależny grafik i ilustrator dla niemieckich i 
międzynarodowych wydawców prasy, książek i 
magazynów. Od lat fascynuje go postać Bruno
na Schulza i z tej właśnie pasji zrodziła się 

powieść graficzna inspirowana jego osobą. 

Powieść ilustrowana jest techniką akwareli, 
dzięki czemu każda klatka albumu wygląda jak 
miniaturowy pełnowartościowy obraz. W skład 
dzieła JUdta wchodzi kilka opowiadań 

znajdujących się w tomie "Sklepy cyna
monowe", a są nimi: "Sierpień", "Nawiedze
nie", "Ptaki", "Manekiny", "Sklepy cyna
monowe" i "Karakony". "Sklepy cynamonowe" 
to zbiór opowiadań Brunona Schulza, których 
akcja rozgrywa się w umitycznionym, małym 
galicyjskim miasteczku (zakłada się, że jest nim 
Drohobycz, miasto, w którym urodził się, żył i 
zmarł Schulz). Głównymi postaciami tomu są 
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mały Józef i jego ojciec Jakub (motyw przewod
ni pisarstwa Schulza). W swoim komiksie Judt 
wykorzystał oryginalne fragmenty prozy Schul
za, które uzupełniają poszczególne ilustracje. 
Album utrzymany jest w kolorystyce spójnej z 
wyobrażeniami estetyki pisarstwa Schulza, a 
więc przeważają w nim odcienie żółci, brązów, 
zieleni i szarości. 

Zbiór otwiera opowiadanie "Sierpień", w 
którym młody Józef wspomina wydarzenia z 
dzieciństwa. Wykreowana rzeczywistość przy
pomina błogie marzenia senne, w których 
roślinność bujnie i niekontrolowanie się roz
rasta, panuje atmosfera letniego zmęczenia 

lejącym się z nieba żarem. Ten duszny nastrój i 
oniryczny charakter znakomicie oddają barwne, 
przesycone żółtymi i złotymi barwami ilustracje 
Judta. 

W ilustracjach do opowiadania "Nawiedzenie" 
Judt rysuje portret stopniowego rozwoju choro
by psychicznej ojca Józefa. Przerażające zmiany 
w jego zachowaniu podkreśla ekspresyjna 
kreska i krzywe linie. Gdzieniegdzie na dalszym 
tle pojawiają się aluzje do fascynacji ojca ptaka
mi i ich dzikim usposobieniem. Na planszach 
obrazujących opowiadanie "Ptaki" oddany 
nowemu hobby ojciec próbuje krzyżować różne 
gatunki ptaków. Dieter Judt świetnie oddał sur
realistyczny aspekt i charakter opowiadania 
ukazując ojca na różnych etapach dosłownego 
przeistaczania się w jednego z ptaków. Zdziwac
zeniu ojca kres kładzie Adela, domowa służąca, 

która w przypływie zniesmaczenia i gniewu, 
gromi to absurdalne ptasie królestwo. Ilustrator 
przedstawia ją w tej scenie jako sfeminizowane
go japońskiego wojownika, walczącą postać 

teatru kabuki. 

Cała scena, zarówno ta opisana u Schulza, jak i 
jej kompozycyjny odpowiednik w powieści 

graficznej, kojarzy się z wyjątkowo osobliwym, 
ekspresyjnym przedstawieniem. Nieprzypad
kowo zatem Judt przypisał Adeli czołową 

postać teatru kabuki, gdyż cechami przypisy
wanymi owym spektaklom są awangardowość i 
dziwaczność. 

Interesująca jest część "Manekiny", w której 
ojciec Jakub przedstawia szwaczkom i służącej 
Adeli swoje heretyckie doktryny. Tłumaczy im, iż 
"Demiurgos nie posiadł monopolu na tworze
nie", "zbyt długo żyliśmy pod terrorem 
niedościgłej doskonałości Demiurga", po czym 
dodaje "chcemy stworzyć po raz wtóry 
człowieka, na obraz i podobieństwo manekina". 
Tymi słowami nadaje on sobie prawo tworzenia 
świata od nowa, na innych zasadach i oparłszy 
się o inną materię. Ilustracje Judta do tego 
opowiadania różnią się od pozostałych. Utrzy
mane w chłodnej kolorystyce szarości i srebra, 
postacie kobiece ukazane są z kokieterią, 

wyraźnym dystansem i niedowierzaniem. Kom
pozycje z ojcem natomiast pełne są studiów 
jego twarzy oraz oczu zmieniających wyraz pod 
wpływem wymawianych słów. 
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Najbardziej wnikliwe i ciekawe artystycznie są 
plansze ilustrujące opowiadanie "Sklepy cyna
monowe" - najdłuższe w tomie Schulza i tym 
samym zajmujące najwięcej stron w albumie. 
Jest to opis wyjścia całej rodziny do teatru i 
nocnej eskapady Józefa, który jeszcze przed 
rozpoczęciem się spektaklu wraca do domu po 
portfel, którego roztargniony i coraz bardziej 
nieobecny duchem ojciec zapomniał zabrać. 

Wędrując samotnie do domu, chłopiec traci 
orientację i trafia w okolicę tytułowych sklepów 
cynamonowych. "Słabo oświetlone, ciemne i 
uroczyste ich wnętrza pachniały głębokim za
pachem farb, laku, kadzidła, aromatem dalekich 
krajów i rzadkich materiałów''. Judt znakomicie 
odmalowuje klimat i tajemniczość tego rejonu 
miasteczka. W dalszej części opowiadania 
chłopiec przypadkowo trafia do swojej szkoły, 
ledwie ją rozpoznając. Noc jawi mu się zagad
kowo, niebezpiecznie i lirycznie jednocześnie. 
Tak też i jest w komiksie Judta. Ilustracje do 
tego opowiadania są najbardziej poetyckimi i 
delikatnymi w całym albumie. Przeważającymi 
kolorami są ciepłe odcienie niebieskiego i 
żółtego, a także biel i czerń. Zagubienie chłopca 
i jego imaginacje zobrazowane są przez 
rysownika z wyjątkową subtelnością i czułością. 
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2009 ROKU 
[Justyna Kowalczyk] 
Przyznawaniu nagród literackich towarzyszą w równym stopniu rozczarowania, jak i 
pozytywne zaskoczenia, zarówno wśród czytelników jak i pisarzy. Same konkursy zaś 
bez wątpienia chociaż na chwilę podnoszą zainteresowanie literaturą, a poprzez na
gradzanie tych najlepszych, wskazują pisarzy, których twórczość warto poznać. Warto 
więc przypomnieć sobie najważniejsze wyróżnienia, przyznawane zarówno w Polsce 
jak i na świecie, a także dowiedzieć się do kogo i dlaczego powędrowały literackie laury 
w minionym 2009 roku. 

Najważniejsza z najważniejszych - Literacka 
Nagroda Nobla. 

Nagroda Nobla w dziedzinie literatury 
przyznawana jest od 1901 r. i wciąż uznawana 
jest za najbardziej prestiżowe wyróżnienie liter
ackie na świecie. Zgodnie z testamentem Al
freda Nobla, nagroda powinna być wręczana 
osobie, która stworzy "najbardziej wyróżniające 
się dzieło w kierunku idealistycznym." Aka
demia Szwedzka, która została wskazana przez 
Nobla jako organ przyznający nagrodę, składa 
się z osiemnastu członków. W skład Akademii 
wchodzą szwedzcy pisarze, poeci, historycy i 
filolodzy. Nad wyborem laureata pracuje 
Komitet Noblowski, wybrany na okres trzech 
lat, składający się z czterech lub pięciu członków 
Akademii. Nominacje pisarzy są ściśle tajne i nie 
ujawniane w cyklu pięćdziesiąt lat, co oznacza, 
że wszelkie nazwiska potencjalnych kandy
datów podawane przed ogłoszeniem nagrody 
są jedynie spekulacjami. 

Rok 2009 okazał się szczęśliwy dla niemieckiej 
pisarki Herty Muller, która odebrała medal i 
dyplom zgodnie z tradycją z rąk króla Szwecji 
Gustawa XVI. Zdaniem większości czytelników -
w pełni zasłużenie. Akademia Szwedzka w uza
sadnieniu swojej decyzji podała, że Herta Muller 
"łącząc intensywność poezji i szczerość prozy 

pisarka, urodzona w 1953 r. w rumuńskiej 

wiosce Banat, zamieszkiwanej głównie przez 
Niemców, w swoich powieściach powraca do 
okrutnej, komunistycznej dyktatury, w czasie 
której przyszło jej żyć. Opisy strachu i lęku, poet
yckie obrazy miłości i przyjaźni, w końcu zaś 
ciężka i duszna atmosfera prozy stanowią o jej 
niezwykłym literackim kunszcie . W Polsce do tej 
pory ukazały się przekłady jej siedmiu książek. 
Wśród nich na szczególną uwagę zasługują 

"Sercątko" , "Dziś wolałabym siebie nie 
spotkać" czy "Człowiek jest tylko bażantem na 
tym świecie", ukazujące obrazy życia, któremu 
codziennie jak cień towarzyszy piętno dyktatu
ry. 

przedstawia świat wykorzenionych." Sama L-------k_ 
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Gwarantująca uznanie i popularność 
Wielkiej Brytanii- Nagroda Bookera 

w 

Nagroda Bookera przyznawana jest w Wielkiej 
Brytanii od 1969 r. i stanowi najbardziej 
prestiżowe wyróżnienie literackie na wyspach. 
Przyznawana jest za najlepszą pow1esc 
anglojęzyczną ostatniego roku, napisaną przez 
obywatela Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, Re
publiki Irlandii oraz od 9 września 2009 roku, 
także obywatela Zimbabwe. Wyboru najlepszej 
powieści dokonuje zmieniająca swój skład 

rokrocznie komisja złożona z najwybitniejszych 
krytyków literackich, pisarzy oraz pracowników 
akademickich. 

W 2009 Nagroda Bookera powędrowała w 
ręce Hilary Mantel i jej powieści historycznej 
"Wolf Hall". Bohaterem powieści jest Thomas 
Cromwell, jeden z najbliższych doradców Hen
ryka VIII, dzięki któremu poznajemy życie króla, 
determinację w dążeniach do posiadania 
męskiego potomka oraz konflikty z Kościołem. 
Jak podaje w uzasadnieniu werdyktu 
przewodniczący jury James Naughtie "Nasza 
decyzja opierała się na rozmachu tej książki, 
wyrazistości narracji. Autorka w niesamowity 
sposób stworzyła współczesną powieść, która 
przypadkiem osadzona jest w XVI w." 

Hilary Mantel przyszła na świat w 1952 roku, w 
małym miasteczku Glossap w Anglii. Do tej pory 
wydała dwanaście książek, z czego w polskim 
przekładzie ukazała się do tej pory jedna -
"Zmiana klimatu". Jeszcze przed uhono
rowaniem nagrodą Bookera, książka "Wolf 
Hall" cieszyła się dużym powodzeniem wśród 

czytelników Wysp Brytyjskich. Niestety, 
będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, 

zanim ukaże się jej polski przekład. W numerze 
zamieszczamy tymczasem recenzję powieści i 
fragment tłumaczenia autorki recenzji, Ani 
Ready. 

W tym roku, obok pani Mantel, o nagrodę 
ubiegali się także A.S. Byatt z powieścią "The 
Children's Book", J.M. Coetzee i jego "Summer
time", Adam Foulds wraz z "The Quickening 
Maze", Simon Mawer z powieścią "The Glass 
Room" oraz Sarah Waters i jej "The Little 
Stranger". Wygrana Hilary Mantel, prócz czeku 
na 50 tys. funtów brytyjskich, zagwarantowała 
wzrost popularności i sprzedaży książki, co stało 
się już tradycją wśród zwycięzców nagrody. 

Najbardziej znana Polakom- Literacka Nagro
da Nike 

Nagroda Nike przyznawana jest co roku od 
1997 r. za najlepszą książkę roku poprzedniego. 
Startować mogą wszyscy autorzy, żaden ga
tunek literacki nie jest dyskryminowany. Decyzję 
o przyznaniu nagrody jury podejmuje w dniu jej 
ogłoszenia i wręczenia. Do tego momentu ani 

~:;r;;~~ laureat, ani obecni na sali finaliści, nie znają 

wyniku konkursu. 

W 2009 roku laureatem nagrody został Euge
niusz Tkaczyszyn - Dycki, autor tomu poetyck-
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iego "Piosenka o zależnościach i 
uzależnieniach". W laudacji przewodnicząca 

jury uzasadniła przyznanie nagrody poecie 
słowami: "Jest to poezja autobiograficzna, bo 
nie brak w niej odniesień do faktów potwierd
zonych w biografii autora (choroba, śmierć 

matki, doświadczenie homoerotyczne), ale jest 
to także poezja wyraźnie stylizowana - na 
dawność, barokowość, Villonowską nutę, por
tret trumienny". Wiersze-piosenki Tkaczyszyna
Dyckiego pisane są pod ciemnym słońcem mel
ancholii, "w słońcu ciemnośd', jak powiada sam 
poeta. 

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki urodził się w 1962 
w Wólce Krowickiej k. Lubaczowa. Jest autorem 
dziewięciu tomów poezji oraz zbioru krótkich 
próz drukowanych cyklicznie w czasopiśmie 

"Kresy". Jego twórczość porównywana jest do 
poetyckiego zjawiska tej rangi co wiersze 
Białoszewskiego oraz Różewicza. Werdykt jury 
był jednak dla wielu osób zaskoczeniem. W 
finałowej rywalizacji o Nagrode Nike stanęli 

bowiem także Inga lwasiów z powieścią "Bam
bino", Andrzej Bart i jego "Fabryka 
Muchołapek", Ignacy Karpowicz z "Gestami", 
Tomasz Piątek z "Pałacem Ostrogskich", 
Bohdan Sławiński z "Królową Tiramisu" oraz 
Krzysztof Varga ze zbiorem esejów "Gulasz z 
Turula". 

Nike 2009 dla "Piosenki o zależnościach i 
uzależnieniach" to trzecia, po "Chirurgicznej 
precyzji" Stanisława Barańczaka i "Zachodzie 
słońca w Milanówku" Jarosława Marka Rymkie
wicza, książka poetycka, która została nagrod
zona w konkursie Nike. Poeta odebrał nagrodę 
w postaci statuetki dłuta oraz czeku na 100 tys. 
złotych. 

"Polski Nobel dla pisarzy przed 
czterdziestką" - Nagroda Kościelskich 

Nagroda Kościelskich przyznawana jest od 
1962 r. przez Fundację im. Kościelskich-jedną z 
najstarszych polskich instytucji kulturalnych, 
działającą w Genewie. Powstała ona na mocy 
testamentu zmarłej w lipcu 1959 Moniki 
Kościelskiej, wdowy po Władysławie Auguście 
Kościelskim, wydawcy, poecie i mecenasie 
sztuki. Fundacja "ma za zadanie przyczynianie 
się do rozwoju literatury polskiej drogą 

przyznawania nagród młodym pisarzom 
piszącym w języku polskim (osoba nagradzana 
nie może przekroczyć 40 roku życia), 

zamieszkałym zarówno w Polsce, jak i za 
granicą". Laureatów wybiera Jury, powoływane 
przez Radę Fundacji. W skład Jury wchodzą 
członkowie Rady oraz eksperci, znawcy polskiej 
literatury współczesnej. Kwota nagrody nie jest 
stała i zmienia się w zależności od dochodów 
Fundacji oraz liczby laureatów konkursu. 

W 2009 roku Nagroda Kościelskich trafiła w 
ręce Tadeusza Dąbrowskiego za zbiór wierszy 
"Czarny kwadrat"." Poeta zajmuje się w swoich 
tekstach rzeczami największej elementarnej 
wagi; pisze o Bogu i wierze, o miłości, o erotyc
znym łaknieniu, uczuciach synowskich i 
rodzicielskich, o dobru i złu, o śmiertelnej choro
bie i o samej śmierci. Ale unika skutecznie 
patosu." - powiedział w laudacji członek jury 
Jerzy Jarzębski. Jury doceniło tomik za 
oryginalność poetycką wyrażającą się odwagą 

w traktowaniu trudnych zagadnień artystyc
znych i światopoglądowych. 

Tadeusz Dąbrowski urodził się w 1979 r. w 
Gdańsku. Jest redaktorem dwumiesięcznika lit
erackiego "Topos", publicystą oraz krytykiem 
literackim. Do tej pory jego poezja została 

zauważona dzięki tomikom "E-mail" oraz "Te 
Deum", a jego wiersze przełożone zostały do 
tej pory na blisko czternaście języków. 

Wyróżnienie o naprawdę dużej wadze - Na
groda Wielkiego Kalibru 

Nagroda Wielkiego Kalibru to stosunkowo 
młode wyróżnienie. Przyznawana jest w Polsce 
dopiero od 2004 r. przez Stowarzyszenie 
Miłośników Kryminału i Sensacji "Trup w szafie" 
oraz Instytut Książki. Otrzymuje ją autor najlep
szej powieści kryminalnej lub sensacyjnej, która 
została wydana w roku poprzedzającym przyz
nanie wyrozmenia. W skład kapituły, 

przyznającej nagrodę wchodzą m.in. Marcin 
Baran, Witold Bereś, Piotr Bratkowski, Irek Grin, 
Marcin Świetlicki. 

W 2009 roku Nagrodę Wielkiego Kalibru 
otrzymał Mariusz Czubaj, autor książki "21:37". 
Książka rozpoczyna cykl powieści kryminalnych 
Polski psychopata, których głównym bohat-
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erem jest komisarz Rudolf Hein, zajmujący się 
tropieniem sprawców najbardziej brutalnych i 
tajemniczych przestępstw. W kontekście jed
nego z morderstw pojawiają się dwie tytułowe 
liczby- 21 i 37· 

Mariusz Czub aj jest dziennikarzem "Polityki" a 
także członkiem redakcji kwartalnika "Kultura 
Popularna". W 2008 roku (wraz z Wojciechem J. 
Bursztą i Marcinem Rychlewskim) zredagował 
książkę "Kontrkultura. Co nam z tamtych lat?". 

W tegorocznej edycji do nagrody zostało nom
inowanych siedem powieści: "21:37" Mariusza 
Czubaja, "Wilcza wyspa" Tomasza Konat
kowskiego, "Aleja samobójców" Marka Krajew
skiego i Mariusza Czubaja, "Elektryczne perły" 

Konrada T. Lewandowskiego, "Jedenaście" 

Marcina Świetlickiego, "Zabili mnie we wtorek" 
Piotra Wereśniaka oraz "Komisarz Maciejewski. 
KinoVenus" Marcina Wrońskiego. Wręczenie 

nagrody nastąpiło podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Kryminału Wrocław 2009. Mariusz 
Czubaja odebrał z rąk prezydenta miasta czek w 
wysokości 25 tys. złotych. 

W tym roku organizatorzy festiwalu po raz 
pierwszy przyznali również Nagrodę Małego Ka
libru, którą otrzymują autor lub instytucja szc
zególnie zasłużeni dla promowania literatury 
kryminalnej wśród dzieci i młodzieży. Laurea
tem tego wyróżnienia zostało Wydawnictwo 
W.A.B. 

CIEKAWOSTKI LITERACKIE 

Czekolady Zotter 

Włoska firma Mulino Bianco 
produkuje ciasteczka z 
nadzieniem figowym o 
nazwie Settembrini. Settem
brini to 1m1ę włoskiego 

literata i jednego z kura
cjuszy, bohatera powieści To-

masza Manna pt. 
"Czarodziejska góra". 

Austriacka firma Zotter Schokoladen Manufaktur jest producentem batoników i czekolad o rozmai
tych smakach. Największe zainteresowanie wzbudza 16 literackich czekoladek będących swoistego 
rodzaju hołdem dla pisarzy takich jak: Lord Byron, Johann Wolfgang Goethe, Franz Grillparzer, Hein
rich Heine, Friedrich Hoelderlin, James Joyce'a, D.H. Lawrence, Rainer Maria Rilke, Friedrich Schiller, 
Kurt Tucholsky, William Szekspir, Walther von der Vogelweide, Walt Whitman, Oscar Wilde, czy Vir
ginia Woolf. Czekoladka Goethe ma smak pistacji, Joyce jest o smaku koziego sera i orzechów 
włoskich, Schiller- szkockiej whisky, Shakespeare- czarnych wiśni z dodatkiem wanilii, a Whitman 
smakuje jak pestki dyni z marcepanem. 

Rozwiązanie rebusów ze strony 122: 
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[Emilia Szmyt] 

Sięgamy po książki z wielu powodów, jednak niewiele z nas jest świadomych tego, że 
książka może pomóc wyjść z choroby, wyciszyć rozedrganą psychikę czy pomóc 
przezwyciężyć trudności. Moc literatury jest większa niż nam się wydaje ... 

Na frontach starożytnych bibliotek, na 
przykład w Aleksandrii czy w Tebach, widniały 
słowa: PSYCHES IATREION, co oznacza "Lec
znica duszy". Świadczy to o tym, że od 
najdawniejszych czasów uważano, iż książka ma 
w sobie magiczną moc, wpływającą na jakość 
życia człowieka. W późniejszych wiekach 
panowało przekonanie, że książki, zwłaszcza te 
religijne, mogą przynieść ulgę chorym, a nawet 
być pomocne w leczeniu. W 1272 roku w kairs
kim szpitalu Al - Mansur osobom chorym psy
chicznie czytano Koran. W Europie praw
dopodobnie już od czasów średniowiecza za
lecano pacjentom lekturę Pisma Świętego, 
jednak dopiero w XVIII wieku teksty religijne 
włączono do programów leczenia w szpitalach. 
Natomiast w XIX wieku Benjarnin Rush zaczął 
rozpowszechniać w tym celu teksty świeckie o 
tematyce moralnej i filozoficznej. 

Mimo wczesnych prób biblioterapii dopiero w 
wieku XX w pełni doceniono znaczenie literatury 
w różnych obszarach funkcjonowania 
człowieka. W 1903 roku Lekuer z Wiesbaden 
stworzył pierwszy katalog biblioteczny na potr
zeby szpitala. Podzielił książki na trzy działy: 

odwracające chorego od choroby, uspokajające 
i zwracające uwagę na to, co go otacza. Rok 
później pierwsza wykształcona bibliotekarka, 
Kathleen Jones, zaczęła wykorzystywać książki 
w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Sam termin "biblioterapia" został po raz pier
wszy użyty przez Samuela MeChorda Gothersa 
na łamach dziewiątego numeru czasopisma "At
lantic Month" z 1916 roku. Natomiast w roku 
1919 Mikołaj Rubakin rozpoczął w Lozannie pier
wsze badania nad indywidualnymi reakcjami 

czytelników na teksty literackie. Doszedł do 
wniosku, że książka nie wywiera takiego 
samego wpływu na wszystkie osoby, gdyż 

każdy przetwarza jej treść na własny sposób - i 
tym samym stworzył psychologiczne podstawy 
terapii za pomocą książek. Musiało jednak 
minąć prawie pół wieku zanim w 1966 roku 
ściśle zdefiniowano pojęcie "biblioterapia". 
Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
przyjęło wówczas, że jest to"użycie wyselekc
jonowanych materiałów czytelniczych jako 
pomocy terapeutycznej w medycynie i psychiat
rii, także poradnictwo w rozwiązywaniu prob
lemów osobistych przez ukierunkowane czyta
nie" . Druga połowa lat sześćdziesiątych XX 
wieku to również okres rozpowszechniania się 
biblioterapii w Polsce. Powoli zaczęto 

wprowadzać tę formę oddziaływań wobec 
różnego rodzaju pacjentów w naszym kraju, 
jednak Polskie Stowarzyszenie Biblioterapeu
tyczne powstało dopiero w roku 1997. 

Słowo "biblioterapia" wywodzi się z greki i 
jest połączeniem dwóch wyrazów: biblian - co 
oznacza "książkę" i therapeo - czyli "leczę", 
dosłownie oznacza więc "leczenie książką". 

Oprócz tego terminu używa się niekiedy 
określenia "literaturoterapia". Wykształcone 

zostały również wyrażenia dotyczące konkret
nych form pracy z tekstem- takie jak "poezjote
rapia" czy "bajkoterapia". 

Biblioterapia wykorzystuje właściwości liter
atury w celu wspierania działań terapeutyc
znych. Należy pamiętać, że nigdy nie może 
stanowić samodzielnej formy leczenia. W 
zależności od potrzeb terapia książką spełnia 
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różne funkcje. Według Encyklopedii Bibliotek
arstwa Polskiego jest działem psychologii 
czytelnictwa, ale znajduje zastosowanie 
również w medycynie, socjologii, a także peda
gogice. W swych założeniach i działaniach może 
być zbliżona do psychoterapii, ale również do 
terapii pedagogicznej- jest jedną z metod peda
gogiki specjalnej oraz profilaktyki społecznej. 
Dziedzina ta stanowi jedną z form terapii przez 
sztukę. Co charakterystyczne dla wszystkich 
tego typu oddziaływań, również biblioterapia 
często występuje łącznie z innymi rodzajami ar
teterapii. Wykorzystuje więc sztuki plastyczne 
(np. poprzez ilustrowanie opowiadań), dramę 
(odgrywanie scenek), film (oglądanie ekra
nizacji książek), a nawet muzykę. Biblioterapię 
należy odróżnić od poradnictwa czytelniczego 
stosowanego w bibliotekach, gdyż stanowi ona 
dłuższy proces oraz zakłada silniejsze i głębsze 
oddziaływanie. 

Biblioterapia może wpływać na cztery sfery 
życia człowieka: 

*intelektualną- poprzez zdobywanie wiedzy na 
temat swojego stanu, problemów czy potrzeb, 
a także sposobów ich rozwiązywania 
*społeczną wspomagając otwartość i 
umiejętność nawiązywania więzi interpersonal
nych oraz prowadząc do integracji ze 
społecznością 

*emocjonalną- dając możliwość uświadamiania 

sobie własnych emocji oraz ich wyrażania i bez
piecznego przeżywania 

UKOJENIE KSIĄŻKĄ 

*behawioralną, czyli zachowania - dzięki 

dostarczaniu wzorców pożądanych zachowań i 
postaw. 

Rhei Joyce Rubin, autorka najbardziej pow
szechnej klasyfikacji biblioterapii, podzieliła tę 
dziedzinę na trzy kategorie: instytucjonalną, 

kliniczną oraz wychowawczą. Każdy z tych 
rodzajów pracy z książką zakłada odmienne 
cele, dostosowane do określonych grup odbior
ców. 

Biblioterapia instytucjonalna ma zastosowanie 
w szpitalach, zarówno wobec pacjentów przew
lekle chorych, jak i osób z zaburzeniami psychic
znymi, przebywającymi w otwartych lub 
zamkniętych ośrodkach psychiatrycznych. Praca 
z książką ma tutaj przynieść ulgę w cierpieniu, 
redukować stres towarzyszący chorobie oraz 
dostarczyć zasobów psychicznych 
pozwalających na odnalezienie się w trudnej sy
tuacji. Może również być przydatna w infor
mowaniu chorego na temat jego stanu oraz 
zwiększać świadomość na temat tego, co się z 
nim dzieje. 

Szczególnie istotna jest rola biblioterapii 
wśród osób niepełnosprawnych. Odpowiednie 
lektury mają za zadanie pomóc w akceptacji 
własnej niepełnosprawności, a także 

ukierunkować na działanie i przezwyciężenie 
trudności. Stosuje się biblioterapię zarówno 
wobec osób niesłyszących (z użyciem 
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nych oraz przestrzennych, w tym języka 

migowego), niewidomych (stosując książki 
pisane alfabetem Braille'a oraz zawierające el
ementy dotykowe, przestrzenne i dźwiękowe), 
jak i z zaburzeniami narządu ruchu. Bardzo 
często wykorzystuje się tutaj lektury napisane 
przez inne osoby o podobnych problemach, 
żeby pokazać ich sposoby radzenia sobie w 
życiu. Elementy pracy z tekstem wykorzysty
wane są również w ramach terapii zajęciowej 
prowadzonej z osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

Biblioterapia kliniczna odnosi się do prob
lemów emocjonalnych oraz wynikających z nich 
zaburzeń zachowania. Może łączyć się z proce
sem psychoterapeutycznym, wspomagając 

uzyskanie wglądu w siebie, poczucie 
świadomości własnych emocji i stanów oraz w 
efekcie zmianę sytuacji psychicznej. Stanowi 
wsparcie w regeneracji zasobów psychicznych i 
układu nerwowego. Odpowiednio dobrane 
teksty są pomocą w zaspokajaniu 
wewnętrznych potrzeb oraz eliminacji 
niepożądanych emocji czy nastrojów. Mogą 
między innymi przyczynić się do redukcji lęków, 
wywołania stanu odprężenia i spokoju. 

Biblioterapia wychowawcza, czyli inaczej roz
wojowa, ma bardzo szerokie zastosowanie. 
Praktykowana jest w szkołach i innych 
placówkach edukacyjnych w celu wspierania ro
zwoju psychicznego uczniów. Jej funkcja pro
filaktyczna daje możliwość zapobiegania 
niepożądanym zachowaniom poprzez wskaza
nie i kształtowanie pozytywnych wzorców 
działań i postaw. Jest to szczególnie istotne w 
pracy z młodzieżą z problemami wychowawc-
zymi lub osobami niedostosowanymi 
społecznie, na przykład wychowankami 
ośrodków szkolno-wychowawczych czy 
placówek resocjalizacyjnych. Biblioterapia 
znajduje również zastosowanie w pracy z oso
bami uzależnionymi. Literatura może spełniać 
rolę kompensacyjną, pomocną w zaspokajaniu 
niezrealizowanych potrzeb, na przykład wśród 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zaniedbanych 
wychowawczo, czy ofiar przemocy. Odpowied
nio dobrana zapewnia wsparcie i pomaga 
poradzić sobie z trudną sytuacją. Najczęściej 

chyba jednak praca z książką jest prowadzona 
wobec uczniów nie mających tego typu 

obciążeń i wówczas stanowi stymulację roz
woju. Pozwala radzić sobie z takimi problemami 
jak nieśmiałość, wspierając poczucie własnej 
wartości i pewność siebie, a także budować 
postawy wzajemnej akceptacji i szacunku. Lit
eratura może również pomagać w osiąganiu 

poczucia zadowolenia i szczęścia, a także 

sprzyjać samorealizacji. Wykorzystywane jest to 
nie tylko w pracy z dziećmi i młodzieżą, ale 
również z osobami starszymi. 

W terapii za pomocą literatury stosuje się 

różne formy tekstów pisanych. Mogą to być 
całe opowiadania lub fragmenty powieści oraz 
różnych historii. Wykształciły się oddzielne 
działy biblioterapii, wykorzystujące określone 
gatunki literackie. Na przykład bajkoterapia 
zakłada czytanie baśni czy bajek terapeutyc
znych, często stworzonych na potrzeby 
konkretnych celów. Wyróżnia się też 

poezjoterapię, gdzie podstawowym materiałem 
czytelniczym są wiersze. Oprócz literatury 
pięknej stosuje się niekiedy artykuły lub książki 
popularno-naukowe. 

Anstatt i Poole zaproponowali następujący 
podział tekstów przeznaczonych do bibliotera
pii: 
*literatura popularno-naukowa i poradniki 
zawierające informacje na temat różnych prob
lemów oraz wskazówki jak poradzić sobie z nimi 
(np. choroby, nałogi); 
*literatura faktu - teksty pisane przez osoby, 
które osobiście przeżyły trudne doświadczenia 
lub przedstawiające ich życie (np. biograficzne 
książki o osobach niepełnosprawnych); 
*beletrystyka, czyli fikcja literacka w formie 
powieści, poezji, opowiadań, baśni, która dodat
kowo odwołuje się do emocji. 

Istnieje również podział materiałów biblioter
apeutycznych w zależności od tego, jaki efekt 
pozwalają osiągnąć. Danuta Gostyńska 

wyróżniła trzy rodzaje tekstów i książek, 

mogących spełniać różne funkcje: 
*uspokajające (sedativa) - teksty mające 
działanie relaksujące, wywołujące odprężenie i 
uspokojenie, a jednocześnie pomagające 

wywołać przyjemne i radosne skojarzenia. 
Mogą to być baśnie, poezja, ale też literatura 
obyczajowa, przedstawiająca ciepłe uczucia, 
fantastyczna lub humorystyczna. 
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*pobudzające (stimulativa) teksty 
aktywizujące, pozwalające na wyzwolenie ener
gii, wywołujące poczucie ruchu i motywujące do 
działania. Zaliczyć tu można książki o tematyce 
podróżniczej, przygodowej, awanturniczej, ale 
również niektóre teksty popularno-naukowe. 
*refleksyjne (problematica) - mające wywołać 

refleksję. Najczęściej są to powieści obyczajowe 
i biograficzne, ale też psychologiczne lub socjo
logiczne. Cel ten pomagają również osiągnąć 
różnego rodzaju teksty o tematyce filozoficznej 
czy moralnej. 
Niektórzy autorzy wyróżniają jeszcze kategorię 
sacrum, do której zalicza się materiały 

pozwalające przeżyć poruszenie religijne. 

Każde oddziaływanie biblioterapeutyczne po
winno być poprzedzone diagnozą, dzięki której 
możliwe jest rozpoznanie potrzeb bądź prob
lemów uczestników. Konieczne jest określenie 
celów, planowanych działań oraz kierunków 
postępowania, a także spodziewanych efektów 
pracy. Pozwala to na dobór właściwej literatury, 
dostosowanej do zamierzonych celów oraz 
potrzeb. Wówczas można rozpocząć właściwe 
postępowanie terapeutyczno-wychowawcze z 
wykorzystaniem odpowiednich środków liter
ackich. Celem procesu biblioterapeutycznego 
jest wywołanie odpowiedniego wpływu na 
czytelników. Aby to osiągnąć, powinny zaistnieć 
następujące zjawiska: 
1. Identyfikacja z bohaterem literackim, jego 
przeżyciami lub określoną sytuacją, dzięki 

czemu możliwe jest spojrzenie na swój problem 
z innej perspektywy i nabranie dystansu. 
2. Katharsis - stan psychiczny pozwalający na 
odreagowanie emocji, blokad psychicznych lub 
napięć, a także na doznanie ulgi. 
3· Wgląd w samego siebie, czyli wniknięcie w 
swoje problemy, przemyślenie ich i przepracow
anie samodzielnie lub przy pomocy terapeuty. 
4· Zmiana postaw lub zachowań. 

W zależności od potrzeb, a także wieku i 
możliwości uczestników, terapia za pomocą 
książek może wykorzystywać różne metody 
pracy. Obejmuje głośne oraz ciche czytanie ze 
zrozumieniem. Może odbywać się zarówno in
dywidualnie, jak i podczas zajęć grupowych, na 
których uczestnicy słuchają tekstów czytanych 
przez prowadzącego oraz wykonują różnego 
rodzaju zadania. Biblioterapia nie ogranicza się 
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bowiem do samego czytania lecz towarzyszą jej 
inne formy aktywności i ćwiczenia z wykorzysta
niem tekstu literackiego. Wiele możliwości dają 
zajęcia grupowe, które zawierają w sobie el
ementy integrujące i aktywizujące grupę, dają 
szansę podzielenia się doświadczeniami lub 
przemyśleniami oraz spojrzenia na dane zagad
nienie z różnych perspektyw. Często inicjuje się 
dyskusję o czytanym utworze, co może być 
pretekstem do poruszenia rzeczywistych prob
lemów, bliskich uczestnikom terapii. Powszech
nym działaniem jest również pisanie listu do bo
hatera literackiego lub wymyślenie innego 
zakończenia utworu. Niekiedy wprowadza się 
zadania pobudzające wyobraźnię albo różne 

zabawy czytelnicze, na przykład rozwiązywanie 
krzyżówek, rebusów czy innych zagadek liter
ackich. W pracy z książką wykorzystuje się 

również inne metody terapii przez sztukę, na 
przykład dramę - poprzez wchodzenie w rolę 
bohaterów i odgrywanie scenek, albo elementy 
sztuk plastycznych, między innymi wykony
wanie ilustracji do utworu lub jego fragmentów 
czy oddawanie za pomocą rysunku nastroju 
oraz emocji wywołanych tekstem literackim. W 
pracy z dziećmi wykorzystuje się różnego rodza
ju zabawy plastyczno-literackie, np. lepienie z 
plasteliny postaci z książek, wydzieranki 
ilustrujące opowiadania, projektowanie strojów 
dla bohaterów literackich. Można również 

wspólnie tworzyć kukiełki i pacynki, a później 
wykorzystać je w inscenizacji utworu. W pracy z 
najmłodszymi uczestnikami wykorzystuje się 

często książki atrakcyjne wizualnie, zawierające 
elementy przestrzenne oraz dźwiękowe, które 
pozwalają włączyć do zajęć elementy zabawy. 
Na zajęciach wykorzystuje się również zabawki 
albo maskotki. W procesie biblioterapeutyc
znym ważną rolę mogą odgrywać przedmioty, 
które w jakiś sposób są ważne dla uczestników: 
kojarzą się z czymś lub wywołują wspomnienia 
lub emocje. Mogą to być zdjęcia, widokówki czy 
różnego rodzaju pamiątki. Obecnie coraz 
częściej terapię za pomocą literatury uzupełnia 
się materiałami audiowizualnymi. Mogą to być 
audiobooki, ale też utwory muzyczne, kojarzące 
się z danym tekstem lub nagrania różnych efek
tów akustycznych, ilustrujących dany tekst, 
między innymi odgłosów przyrody. Praca z tek
stem może być uzupełniona oglądaniem ekra
nizacji powieści oraz innych filmów czy nagrań 
wspomagających proces rehabilitacji. Niekiedy 
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wykorzystuje się też różne gry dydaktyczne, 
programy komputerowe czy zabawki eduka
cyjne. 

Mimo iż biblioterapia może mieć tak szerokie 
zastosowania zarówno terapeutyczno-rewalida
cyjne, jak i dydaktyczno-wychowawcze, a przy 
okazji stanowić promocję czytelnictwa, w 
Polsce nie ma zarejestrowanego zawodu bib
lioterapeuty. Nie ma więc odpowiedniego ki
erunku studiów, a wiedzę na ten temat można 
zdobywać przez specjalizację z biblioterapii na 
studiach bibliotekoznawczych oraz na różnego 
rodzaju szkoleniach i kursach. Elementy terapii 
książką w swojej pracy stosują jednak nie tylko 
bibliotekarze, ale również lekarze, pedagodzy 
szkolni oraz specjalni, psychologowie i psy
choterapeuci, nauczyciele i wychowawcy klas 

Na zakończenie warto dodać, że obecnie real
izowane są różne programy mające na celu 
propagowanie czytelnictwa oraz przy okazji 
realizujące cele biblioterapeutyczne. Jako 
przykład można podać akcje: "Bajka-Pomagaj
ka" organizowana w szpitalu, "Cała Polska 
Czyta Dzieciom", propagowana w polskich me
diach oraz kampania "Czytam Polskie Książki", 
skierowana do rodziców polskich dzieci 
mieszkających za granicą 
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CIEKAWOSTKI LITERACKIE 

Latarnia morska z powieści V. Woolf znalazła właściciela 

Virginia Woolf rozsławiła pewną niepozorną latarnię morską w Korn
walii i przeniosła ją w swojej powieści "Do latarni morskiej" na He
brydy. Latarnia zwana Godrevy Lighthouse, stojąca u wybrzeży Korn
walii, w Upton Towans w zatoce St lves, w pobliżu której rodzina Ste
phen (panieńskie nazwisko autorki) spędzała wakacje między 1882 a 
1893 i która posłużyła za wzór latarni w powieści, została w lipcu 2009 
roku sprzedana na aukcji za Bo tys. funtów brytyjskich. Biała, wysoka, 
otoczona skałami, o które rozbijają się fale morskie stanowi piękny 
widok dla osób podziwiających z oddali niezamieszkałą wyspę i jej 
jedyną budowlę. 

[ciekawostki literackie zebrała Karolina Kunda-Kuwieckij] 
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KRZYZOWKA 
[Kamila Kun da] 

Odpowiedzi na wszystkie hasła krzyżówki prosimy przesyłać na adres redakcja@archipelag
magazyn.pl do 1 czerwca 2010 roku. Jako temat prosimy napisać "Krzyżówka nr 1". Spośród autorów 
poprawnych rozwiązań rozlosowane zostaną trzy nagrody książkowe. Laureaci zostaną powiadomi
eni o wygranej drogą emailową. Ich nazwiska ponadto zostaną opublikowane w numerze letnim (nr 
2, 2010)." 

POZIOMO 
1) Ukochana Dantego 
S)Miasto sportretowane przez Pera A. Fogelstroma w 
powieści pt. "Miasto moich marzeń" 
10) Pierwszy człon angielskiej nazwy najlepszych 
amerykańskich uczelni z północno-wschodniej części 
kraju, m.in. tej, w której studiował bohater "Love Story" 
Ericha Segala 
12) Marzenie wielu pisarzy 
13) Nazwa irlandzkiego miasta, od której pochodzi 
rodzaj wiersza o pięciu strofach 

14) Uroczysta i podniosła pieśń pochwalna, często o cha
rakterze patriotycznym 
15) Siedemnasta litera greckiego alfabetu 
16) Imię norweskiej muzy artystów końca XIX wieku, 
pisarki i żony Stanisława Przybyszewskiego 
17) Nazwisko fikcyjnego bohatera powieści Toma 
Clancy'ego 
18) Kraj zamieszkania zdobywcy Nagrody Nobla z 2000 
roku 
19) Jeden z członów frazy, którą określa się najwybit
niejsze dzieło w dorobku artysty 
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20) Nazwisko odkrywcy i kartografa, który pierwszy 
stworzył mapę kanadyjskiej wyspy, na której rozgrywa 
się akcja powieści Annie Proulx pt. "Kroniki portowe" 
22) Bohater powieści dla dzieci Jana Brzechwy, a także 
serii komiksów Szarloty Pawel 
23) Nazwisko jednegoznasłynniejszych teoretyków lit
erackich, krytyków kultury i teoretyków postkolonial
izmu, autora wielu książek, zmarłego w 2003 roku 
24) Imię greckiego króla, któremu Zbigniew Herbert 
poświęcił jeden z wierszy 
25) Nazwisko noblisty, który w wielu swoich dziełach 
poruszał kwestie choroby psychicznej swojego syna 
28) Tytuł pisma literackiego założonego przez reżysera 
Francisa Forda Coppolę 
30) Imię tytułowego bohatera powieści Terry'ego 
Pratchetta 
36) Zakład poligraficzny 
39) Prawdziwe nazwisko znanego japońskiego pisarza, 
który popełnił seppuku 
40) Narrator pierwszoosobowy 
41) Inicjały imion autora "Kubusia Puchatka" 
42) " ... Jeckyll i Mr Hyde" 
43) Często spotykany pierwszy człon nazwy wydawnic
tw uniwersyteckich w Polsce 
44) Książkowy owad 
46) Uniwersyteckie miasto, w którym przez jakiś czas 
mieszkał August Strindberg i Karol Linneusz 
48) Imię tytułowego bohatera powieści, znajdującej się 
na krótkiej liście nominowanych do nagrody Man Booker 
Prize w 2007 roku 
49) Nazwisko słynnego angielskiego filozofa renesan
sowego 
s o) Postrach wszystkich mieszkańców Doliny Muminków 
52) " ... Literacki", cykl spotkań w Teatrze Polskim we 
Wrocławiu, którego jednym z gości był Eduardo Men
doza 
53) Nazwisko jednego z najsłynniejszych pisarzy 
afrykańskich, zdobywca nagrody Booker Prize z 1991 
roku 
54) " ... Logo" Naomi Klein 
55) Nazwisko ukochanego Ferminy Daza 
57) Imię jednego z bohaterów najsłynniejszej powieści 
Jonathana Franzena 
58) Wyrównuje je bohater jednego z opowiadań 
Woody'ego Allena 
59) " ... krwi" Jacka Londona 
6o) Tytuł słynnego polskiego pisma literackiego z 
początku XX wieku, którego redaktorem był Zenon Prz
esmycki 
61) Amerykański pisarz, autor powiedzenia: "Jestem 
katolikiem i nie mogę popełnić samobójstwa, ale planuję 
zapić się na śmierć". 

PIONOWO 

2)Kraj, w którym dzieje się akcja powieści Khaleda Hos
seiniego 
3)Nazwisko pisarki, której imię-pseudonim artystyczny, 
to także nazwa popularnego owocu 
4) Nazwisko amerykańskiego autora słynnych komik
sów ilustrujących historię Nowego Jorku, jego naz
wiskiem nazwano także nagrodę przyznawaną za 
osiągnięcia w sztuce komiksu 
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S)Tę słynną poetkę zagrała w filmie o jej życiu Gwyneth 
Paltrow 
6) Bohater przygodowych powieści Alfreda Szklar
skiego 
7)" ... Nikodema Dyzmy" 
8) Tytuł jednego z dramatów Szekspira i jednocześnie 
roślina lecznicza 
9) Nazwisko pierwszego zdobywcy literackiej Nagrody 
Nobla 
11) Imię męża Virginii Woolf, także pisarza 
21) " ... bez krat", zbiór wierszy Antoniego Słonimskiego 
26) Nazwisko powieściopisarza brytyjskiego, którego 
dwie powieści satyryczne na angielskie społeczeństwo 
wydało w Polsce wyd. Noir Sur Blanc 
27) Jedna z bohaterek dramatu Wyspiańskiego 
29) Cmentarz, na którym pochowani są m.in. literacki 
noblista z 1967 roku i autor "Komedii ludzkiej" 
31) Kraj, z którego pochodzi zdobywca literackiej Na
grody Nobla z 2003 roku 
32) Ulica, przy której mieszkała Mary Poppins 
33) Słynna góra w Japonii, temat wielu wierszy i ob
razów 
34) Tytuł jednej z najsłynniejszej powieści o Indiach 
autora znanego przede wszystkim z innej powieści, na 
podstawie której Disney nakręcił bardzo lubiany film ani
mowany 
35) Imię pięknego bohatera powieści słynnego irlandz
kiego poety, prozaika i dramaturga, który wolał by zami
ast niego starzeniu ulegał jego portret 
36) Miasteczko, dziś leżące na Ukrainie, którego 
najsłynniejszym mieszkańcem był polski pisarz i rysownik 
żydowskiego pochodzenia, który zginął zastrzelony na 
ulicy 19 listopada 1942 roku 
37) Ptak z wierszyka Jana Brzechwy, znany ze swych dzi
wactw 
38) Francuskie ciastko, którego smak wspomina znany 
francuski pisarz na kartach swego siedmiotomowego 
dzieła 

44) Tytuł powieści, której pierwsze zdanie brzmi:" Naz
wijcie mnie lsmael" ("Cali me lshmael"). 
45) Tytuł poematu Tarasa Szewczenki i jednocześnie 
nazwa pasma górskiego w zachodniej Azji 
46) Nazwisko dziewczynki w czerwonym płaszczyku 
48)Angielski skrót na Stowarzyszenie Wydawców 
51) Imię brytyjskiego pisarza i dziennikarza, zmarłego we 
wrześniu 2009 roku, autora wydanej także w Polsce 
powieści "Billy kłamca" 
52) Wspólny człon tytułów powieści nagrodzonych 
Booker Prize w 1978 i 2005 roku 
53) Kraina, z której pochodził słynny czarnoksiężnik 
56) Nigeryjskie plemię, z którego wywodzi się autorka 
"Fioletowego hibiskusa" i autor "Czcigodnego kacyka 
Nanga" 
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