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Buenos Aires ☁ Lizbona ☁ Praga ☁ Londyn ☁

Paryż ☁ Kair ☁ Pekin ☁ Amsterdam ☁ Reykjavík

☁ Kabul ☁ Szanghaj ☁ Tel Awiw ☁ Jaffa ☁ Berlin

☁ Nowy Jork ☁ Wejherowo ☁ Drohobycz ☁
Hawana



Miasto to jedno z największych
osiągnięć człowieka. Jacques Ellul, fran-
cuski filozof i socjolog, w The Meaning of the City (1970)
napisał: „Kain zbudował miasto. Boski Eden zastąpił
własnym.” W swej wydanej w 2005 roku książce pt. The
City. A Global History na temat historii miast świato-
wych, od powstania Mezopotamii aż po czasy współ-
czesne, amerykański naukowiec specjalizujący się w
historii rozwoju urbanistycznego Joel Kotkin, twierdzi,
iż pomimo różnorodności wszystkie miasta służyły od
zawsze zasadniczo trzem celom: duchowemu, politycz-
nemu i ekonomicznemu. Miasta reprezentowały i re-
prezentują także dzisiaj ludzkie ambicje, wierzenia,
wartości. Pisarze adaptowali je każdy na swój sposób.
Opisywali miejskie piękno i brzydotę, nie kryli po-
dziwu i zdegustowania, garnęli do miast i uciekali od
nich. W bieżącym numerze za temat przewodni ob-
rałyśmy właśnie MIASTO. Bierzemy pod lupę kilkanaście
miast świata i próbujemy przyjrzeć się ich związkom z literatami. Wiele z nas mieszka na co
dzień, bądź mieszkało, w miejscach, które opisujemy. Nie wyczerpujemy tematu, bo temat miasta
jest niczym studnia bez dna, nieprzenikniony, wiecznie nieskończony.

Myślę, że wszyscy znajdą też coś dla siebie w reszcie numeru. Mamy przyjemność zaprezentować
sylwetki wielu pisarzy, szczególnie poprzez wywiady i relacje ze spotkań. Bieżący numer jest ob-
szerniejszy niż poprzednie, jestem więc przekonana, że lektury starczy na długie zimowe miesiące,
a jeśli ktoś czyta w błyskawicznym tempie, to jak zawsze podpowiadamy, po jakie pozycje książ-
kowe warto sięgnąć. Może uda nam się również zainspirować kogoś z Was do podróży do jednego
z opisywanych miast?

Czytelnikom oferujemy trzy konkursy, w których nagrodami są jak zwykle książki. Zachęcam
gorąco do wzięcia w nich udziału i wysyłania odpowiedzi na pytania. Nagrody czekają na tych,
którzy mają ochotę wzbogacić swoją biblioteczkę.

Życzę Wam wszystkim przyjemnego czasu spędzonego z Archipelagiem. 
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temat numeru:Spis treści:

6 Panteon: Czeska szkatułka pełna skarbów [Anna Maślanka]

10 Panteon: Jacek Dehnel – Bycie pisarzem nigdy mnie nie pociągało [Kamila Kunda]

16 W przybliżeniu: Zajrzeć za szklany mur. Dwie książki o Romach [Stefania Szostok]

20 Wokół książki: Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej – 

Literatura wspomnieniowa na podstawie kilku utworów [Renata Długołęcka]

28 Spotkanie z autorem: Ciekawość według Amosa Oza [Karolina Kunda-Kuwieckij]

32 Spotkanie z autorem: Sulaiman Addonia. Wolność ponad wszystko [Kamila Kunda]

39 Spotkanie z autorem: No właśnie, co? – Spotkanie z Antonim Liberą [Monika Mellerowska] 

43 Przez obiektyw: Miasta filmowe

48 Subiektywny punkt widzenia: O urokach mitologizacji [Anna Maślanka]

50 Spotkanie z autorem: Marcin Bruczkowski: Chyba muszę zacząć mniej pisać, a więcej czytać!

[Joanna Wonko-Jędryszek]

54 Książki naszymi oczami: recenzje książek wydanych w Polsce

152 Sztukmistrze z drukarni: Smakowite miejsce w zatłoczonym świecie książek – Smak Słowa [Ania Ready]

156 Ulotnie: Daleko wysunięta placówka liryczna. Marcin Świetlicki [Justyna Kowalczyk]

158 Z obcego podwórka: recenzje książek niewydanych w Polsce

164 W krainie dzieciństwa: Kawałek Ziemi [Zuzanna Orlińska]

170 Książka na wszystkie strony: A później był papier [Monika Mellerowska]

176 Nie samym słowem: Leo Lionni – kolorysta wyobraźni [Ewa Godyń-Coco]

180 Słowem i kreską: Czy Mikropolis istnieje naprawdę? [Kamila Kunda]

184 Książka na poważnie: Wśród nagród latem i jesienią [Justyna Kowalczyk]

189 Książka na poważnie: Paris en toutes lettres [Czara]

191 Zabawy w bibliotece: Korzenie miejskie pisarzy [Kamila Kunda]

63 Wyliczanka miejska: Tokio [Agnieszka Tatera]

64 Emil Zola – malarz Paryża [Czara]

70 Wyliczanka miejska: Reykjavík [Anna Bittner]

71 Z książką dookoła świata [Kamila Kunda]

77 Praga, miasto wymyślone [Stefania Szostok]

86 Wyliczanka miejska: Buenos Aires [Kamila Kunda]

88  Krajobrazy miast mitycznych. Inspirowane esejami i wierszami  Adama Zagajewskiego

[Renata Borowiak]

94 Białe miasto. Od Jaffy do Tel Awiwu [Danuta Rojek]

101 Współczesna mapa literacka multikulturowego Londynu [Kamila Kunda]

111 Jasne miasto: Lizbona [Joanna Janowicz]

117 Wyliczanka miejska: Kabul [Joanna Wonko-Jędryszek]

118 Wojciech Górecki: Każde miasto inspiruje [Agnieszka Tatera]

126 Wyliczanka miejska: Amsterdam [Anna Bittner]

127 Berlin, miasto rozkochane w książkach [Anna Bittner]

133 Upadły Drohobycz (bez) Schulza [Karolina Kunda-Kuwieckij]
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Anna Maślanka
Rysunek: Nikitaxe

O czeskiej kinematografii w Polsce mówi się sporo, 
o czeskiej literaturze – niekoniecznie. Tymczasem
również w sferze literackiej nasi sąsiedzi z Południa
poczynają sobie całkiem nieźle. Decyduje o tym łatwy
do rozpoznania klimat czeskich książek, ale co się wła-
ściwie na ten klimat składa? Beztroskie gawędziar-
stwo, które pozwala nam się oderwać od szarej
rzeczywistości, słodkie zakłamanie, humor, dystans
Czechów do samych siebie, jakieś zdziecinnienie, na-
iwność? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie
przedstawiam sylwetki kilku znanych, interesujących
czeskich spisovateli. Jako autorka artykułu, czytel-
niczka czeskich książek z zamiłowania, a nie z wy-
kształcenia, zastrzegam, że przy wyborze postaci
kierowałam się głównie własnymi sympatiami – tych
właśnie autorów czytuję i mogę polecić, tych lubię 
i podziwiam z różnych powodów, o których zaraz bę-
dzie mowa. Oto rzut okiem na życiorysy tej grupki li-
teratów, nierzadko równie ciekawe, co losy bohaterów
ich książek...

Jaroslav Hašek (1883-1923)

Kto miał niewątpliwą przyjemność przeczytać Przy-
gody dobrego wojaka Szwejka zgodzi się zapewne, że
niewiele jest w literaturze postaci tak barwnych i za-
bawnych, jak tytułowy bohater tego dzieła. Tymcza-
sem autor, spod którego pióra wyszedł Szwejk, był
człowiekiem równie niebanalnym. W latach szkolnych
– cicha woda; dopiero po studiach rozpoczął swoją
wielką włóczęgę, podczas której hulaszczył, psocił, ko-
lekcjonował anegdoty i wraz z przyjaciółmi tworzył
własne. Kimże on wówczas nie był... Pierwotnie anar-
chista (niektórzy mówią, że był pierwszym punkiem),
później założyciel Partii Umiarkowanego Postępu 
w Granicach Prawa (już sama nazwa wiele mówi 
o żartobliwym charakterze tego przedsięwzięcia), re-
daktor czasopisma Świat Zwierząt (posada ta miała
przekonać rodziców damy jego serca, że Hašek to go-
dzien rozważenia kandydat na zięcia), skąd wyrzu-
cono go za pisywanie tekstów o wymyślonych

pełna skarbów

Czeska szkatułka

gatunkach zwierząt (dokładnie taką samą przygodę
miał jeden z bohaterów Przygód dobrego wojaka
Szwejka, jednoroczny ochotnik Marek – a więc, choć
trudno w to uwierzyć, epizod ten oparty jest na fak-
tach) oraz... bigamista (kiedy związek z pierwszą żoną,
wywalczoną wyczynami w Świecie Zwierząt, stał
się fikcją, ożenił się powtórnie – nie dba-
jąc jednak o unieważnienie po-
przedniego małżeństwa). Jak
żył, tak pisał – szybko, „na
kolanie”, gdy potrzebo-
wał zastrzyku go-
tówki. Stąd
„gadany” cha-
rakter jego
prozy – pory-
wającej, na-

szpikowanej
rozkosznymi
a n e g d o t a m i .
Sam Szwejk stał
się dla niektórych
reprezentacyjną jed-
nostką czeskiego społe-
czeństwa – cwaniaczkiem,
dla którego nie ma Wielkich
Spraw i Wielkich Idei, a który dba je-
dynie o to, aby cało wyjść z tarapatów. 
W tym kontekście jego osławiony idiotyzm okazałby
się tylko sprytnym popisem aktorskim. Czy głupota,
czy aktorstwo, pewnym jest, że bawi do łez – praw-
dziwa uczta dla wielbicieli rubasznego humoru. 

Jakub Deml (1878-1961)

Jest to – jeden z niewielu w kraju, w którym rolę ko-
ściołów powoli i konsekwentnie sprowadza się do at-

rakcji turystycznej – pisarz katolicki. Ksiądz – ale nie-
szablonowy, bynajmniej nie dobrotliwy pasterz, cie-
szący się szacunkiem i posłuchem wśród swej trzódki.
Nie widząc sensu w celibacie, nie czuł się nim w żaden
sposób związany i wdał się w kilka afer matrymonial-
nych, które przysporzyły mu złej sławy i tymczaso-
wego pozbawienia praw do wykonywania kapłańskiej
posługi. Kolejną wpadką była książka na temat Oto-
kara Březiny, który był dobrym znajomym Demla, 
a zarazem powszechnie w Czechach hołubionym
poetą, wręcz narodowym bohaterem. Za szczere, nie
zawsze pochlebne słowa, Deml uznany został za bluź-
niercę. Przyjaciół nie przysporzył mu też krótki ro-
mans z antysemityzmem i nazizmem zaraz przed

wojną, za co zresztą został mu
potem wytoczony proces.

Wreszcie kojarzony był
zawsze jako czło-

wiek bezkom-
p ro m i s ow y,

bez umiaru
manipu-

l u j ą c y

ostrzem
ironii, bez-

litośnie kry-
tykujący swych

przeciwników – 
i rzeczywiście, w trak-

cie lektury jego książki, 
w niektórych momentach sama

miałam wrażenie, że pisanie jest dla niego głównie na-
rzędziem do wylewania kubłów pomyj na głowy swo-
ich wrogów. Bardziej wnikliwe studia pokazują
jednak, że pod tą skorupką skandalisty kryje się wraż-
liwa i cierpiąca dusza poety oraz człowieka gorliwie
wierzącego, rozkochanego w prostym ludzie i wiej-
skiej rzeczywistości, w której z własnej woli spędził
większość życia. Warto odkryć tę drugą twarz Demla,
czytając na przykład Zapomniane światło – pierwszą 

i póki co jedyną wydaną po polsku jego książkę, która
– uważana za najlepszą i najważniejszą – jest z pew-
nością reprezentacyjną próbką jego twórczości.

Ota Pavel (1930-1973)

Człowiek, który ujrzał Diabła. Doświadczenie to przy-
wiodło go w mury szpitala psychiatrycznego, a w ra-
mach terapii zalecono mu pisanie. Od wyniszczającej
choroby Pavel uciekł w świat wspomnień z dzieciń-
stwa – i tak, od niechcenia, stworzył arcydzieło. 
W piekle schizofrenii zrodziła się powieść, powiastka
właściwie, o której Mariusz Szczygieł napisał: „najbar-
dziej antydepresyjna książka świata” – Śmierć pięk-
nych saren (wydawana w Polsce także ze zbiorem Jak
spotkałem się z rybami). Na kartach tego dzieła ożyły
przygody z chłopięcych lat, wyprawy wędkarskie oraz
zabawne perypetie ojca głównego bohatera, który
jako akwizytor sprzedał rekordową liczbę odkurzaczy
Electrolux, by zyskać przychylność żony dyrektora.
Kulminacyjny punkt opowieści to ostatnie desperac-
kie polowanie tatusia – bohatersko zdobytą dziczyzną
posilił on swych dwóch starszych synów i siebie przed
wywózką do Oświęcimia, skąd wszyscy troje wrócili
po wojnie do domu, co jest przypadkiem w historii
niezwykle rzadkim, jeśli nie jedynym. Wszystko to
ubrane w płaszczyk dziecięcej ufności i niewinności,
bez stylistycznych fajerwerków i filozoficznych rozwa-
żań. Choroba ostatecznie z Pavlem wygrała, ale –
szczęście w nieszczęściu – to ona właśnie uczyniła 
z tego niewykształconego literacko komentatora spor-
towego jednego z najsłynniejszych czeskich pisarzy.

Ota Filip (ur. 1930)

Historia tego pisarza jest smutna. W latach 70. ubieg-
łego wieku, podczas przesłuchania przez bezpiekę,
został złamany i doniósł na kilku znajomych z wojska,
którzy trafili z tego powodu do więzienia. Jego syn –
Pavel Filip, profesor matematyki – popełnił samobój-
stwo, kiedy dowiedział się o tym dwadzieścia lat póź-
niej z niemieckiej telewizji i prasy. Literatura stała się
dla Oty Filipa częściowo narzędziem rozrachunku ze
swoim życiem, spowiedzią z własnych przewinień. Na
przykład we Wniebowstąpieniu Lojzka Lapaczka ze
Śląskiej Ostrawy głównemu bohaterowi (tytułowemu
Lojzkowi Lapaczkowi, który urodził się i wychował,
podobnie jak autor powieści, w wielokulturowej Ślą-
skiej Ostrawie) bezustannie towarzyszy poczucie
winy i zagubienia – zmieniają się tylko konkretne
osoby, które budzą te uczucia – a także tęsknota za
błogimi czasami dzieciństwa. Ci, którzy dawniej uras-

panteon
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panteon

partii i przez pewien czas fascynat komunizmu, póź-
niej stał się wrogiem panującego ustroju i aktywnym
uczestnikiem Praskiej Wiosny), nie mieszka w ojczyź-
nie, lecz w Paryżu. Od dłuższego czasu nie pisze już po
czesku, a po francusku. Jego alienacja jednak właści-
wie nie dotyczy tylko ojczystego kraju. Choć książki
Kundery czytane są na całym świecie i na całym świe-
cie jest znany, wiedzie żywot samotnika, nie wypo-
wiada się dla mediów, dba o swoją prywatność.
Równie zażarcie broni swej twórczości przed znie-
kształceniami – przekłady ściśle kontroluje, na ekra-
nizacje i adaptacje teatralne swych dzieł się nie
zgadza. W swojej twórczości od początkowo przewa-
żającej tematyki politycznej (między innymi jako
pierwszy użył sformułowania „Europa Środkowa”,
zwracając uwagę Zachodu na problemy państw z tego
obszaru), z czasem przeszedł do rozważań filozoficz-
nych i psychologicznych, gdzie tło często wciąż stano-
wią wydarzenia polityczne – tak, jak w jego
najsłynniejszej powieści Nieznośna lekkość bytu. 

Michal Viewegh (ur. 1962)

Na koniec powiew świeżości – najbardziej uwielbiany
i krytykowany zarazem czeski pisarz młodego poko-
lenia. Pan ten, o niespecjalnie czesko brzmiącym na-
zwisku, zasłynął na początku lat dziewięćdziesiątych
powieścią Cudowne lata pod psem, w której obnażał
absurdy życia w reżimie komunistycznym. Od tamtej
pory z każdą kolejną książką ocena krytyków jego
twórczości spada, zaś sympatia czytelników – odwrot-
nie proporcjonalnie – rośnie. Krytyka zarzuca mu, że
jego twórczość jest płytka, schlebiająca niskim gus-
tom, pisana głównie dla kobiet (złośliwie nazywa się
go nawet „najpopularniejszą czeską pisarką”). On sam
odpiera te zarzuty, skarżąc się, że Czesi zwykli książki
zabawne z miejsca klasyfikować jako literaturę
„niską”. Mówi, że „prosto i przystępnie” nie znaczy
„bez głębi”. W swych powieściach często pokazuje gro-
teskę w życiu człowieka współczesnego, w naszych

zwyczajach i zachowaniach. Ale nie tylko, bo każda
jego książka jest w zasadzie inna. Autor lubi bawić się
gatunkami i stylistyką (na przykład Zapisywacze oj-
cowskiej miłości to sentymentalny poemat – choć
prozą – o ojcostwie), przyrównując samego siebie do
śpiewaka o szerokiej skali głosu. Czy słusznie, warto
przekonać się samemu – a nietrudno, bowiem sporo
jego tytułów można znaleźć na polskich półkach.

O czeskich pisarzach długo dałoby się rozprawiać. Jest
przecież jeszcze Václav Havel – który był nie tylko
działaczem politycznym, sygnatariuszem Karty 77 
i prezydentem Czech, ale i utalentowanym eseistą 
i dramaturgiem. Jest Josef Škvorecký, Ludvík Vaculík,
jest też filozof z przełomu XIX i XX wieku, wzór i prze-
wodnik samego Hrabala – Ladislav Klíma. Jest wielu,
wielu innych, z pewnością również zasługujących na
uwagę. Nie przesadzę więc chyba, jeśli porównam li-
teraturę czeską do szkatułki pełnej skarbów, które
tylko czekają na odkrycie. Zresztą, jeśli ktoś raz spró-
buje i połknie haczyk, doskonale to zrozumie.

Wybrane utwory zaprezentowanych pisarzywydane w Polsce:

B. Hrabal: 
Pociągi pod specjalnym nadzorem Obsługiwałem angielskiego królaPostrzyżyny 

Taka piękna żałobaSkarby świata całego Zbyt głośna samotność

M. Viewegh:
Cudowne lata pod psemSpisywacze ojcowskiej miłościPowieść dla kobiet (także pod tytułem Mężczyzna idealny)

Powieść dla mężczyznAniołowie dnia powszedniego
V. Havel:
Audiencja
Tylko krótko, proszę. Rozmowa z Karelem Hvížd’alą, 
zapiski, dokumenty

J. Škvorecký:
Przypadki inżyniera ludzkich duszBatalion czołgów
Fajny sezon
Historia Kukułki i inne opowiadania
L. Vaculík:
Świnki morskie

J. Hašek:
Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej 
Historia Partii Umiarkowanego Postępu w Granicach Prawa

J. Deml: 
Zapomniane światło

O. Pavel: 
Śmierć pięknych saren
Jak spotkałem się z rybami
Jak tata przemierzał Afrykę

O. Filip: 
Wniebowstąpienie Lojzka Lapaczka ze Śląskiej Ostrawy
Sąsiedzi i ci inni

M. Kundera: 
Nieznośna lekkość bytu
Żart
Walc pożegnalny
Księga śmiechu i zapomnienia
Życie jest gdzie indziej

L. Klíma:
Cierpienia księcia Sternenhocha
Jak będzie po śmierci i inne opowiadania
Jestem wolą absolutną

tali w oczach chłopca do rangi herosów, gracze lokal-
nej drużyny piłkarskiej FC Ostrawa, okazują się z cza-
sem zwykłymi kanciarzami, sprzedawczykami
zmieniającymi poglądy zależnie od tego, jak wiatr po-
wieje. Jednak przy całej goryczy, przy całej niezgodzie,
nienawiści i uprzedzeniu, które stanowią tło powieści,
jest ona również piekielnie zabawna – choć często jest
to czarny humor. Ciężkie doświadczenia z czasów re-
żimu komunistycznego zmusiły Otę Filipa do emigra-
cji do Niemiec, gdzie mieszka i tworzy do dziś.

Bohumil Hrabal (1914-1997)

Z czytelnikami podzielił się niemal całym swoim ży-
ciem – od dzieciństwa w cieniu beztroskiej, rozkocha-
nej w aktorstwie matki, zasadniczego i roztropnego
ojczyma (ojca?) oraz jego w gorącej wodzie kąpanego
brata – stryja Pepina, poprzez młodość – pracę na sta-
cji w Kostomlatach (Pociągi pod specjalnym nadzorem,
na podstawie których nakręcono potem nagrodzony
Oscarem film), w hucie Poldi i jako pakowacz maku-
latury, przez okres artystycznych manifestacji w towa-
rzystwie Vladimira Boudnika i Egona Bondy’ego,
a także późne małżeństwo, aż po samotną starość. Py-
tanie jednak, ile w tych opowieściach jest prawdy, a ile
koloryzowania? Próżno dociekać. Taki właśnie był –
wieczny figlarz i bajarz, pół życia spędził na proces-
jach po knajpach, gdzie z piwa uczynił swe podsta-
wowe „paliwo”, a oprócz tego – nieskończony
entuzjasta życia. W pisaniu nie dbał specjalnie o język,
który nie był jego mocną stroną – nie jest tajemnicą,
że w szkole dwukrotnie nie dostał promocji do na-
stępnej klasy między innymi przez dwóje z czeskiego.
Jego metoda polegała na tym, aby pisać, co przyjdzie
do głowy, bez zastanowienia wylewać strugami na pa-
pier myśli, zachwyt, obrazy... Tak powstała niepowta-
rzalna mieszanka rubaszności, dowcipu, prostactwa
rodem z ulic i pubów z liryzmem opisów, czułością,
ciepłem i szczyptą filozoficznych rozważań – 
a wszystko porywające jak rzeka, jak żywa opowieść
znad kufelka pilznera. Moim zdaniem jest to doświad-
czenie czytelnicze nieporównywalne z czymkolwiek
innym w literaturze światowej.

Milan Kundera (ur. 1929)

Jest to – przynajmniej w moim odczuciu – najmniej
czeski z czeskich pisarzy. Jego twórczość nie posiada
tych cech, które tradycyjnie kojarzą się z czeską lite-
raturą: nie jest beztroska, gawędziarska, zabawna. Po-
nadto od roku 1975, kiedy to wyemigrował, gnębiony
przez władze komunistyczne (początkowo członek
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Czy pamięta Pan pierwszą książkę, którą Pan
przeczytał?
Nie, ale pamiętam pierwsze słowo, które przelitero-
wałem, żeby pokazać babci i rodzicom, że nauczyłem
się czytać. Był to tytuł tygodnika Antena, do dziś mam
w oczach okrągły krój liter, długi daszek z „t” i odcie-
nie: zieleń druku na burym tle papieru gazetowego.
Oczywiście rodzice założyli, że po prostu znam tytuł 
i kazali mi przeczytać fragment tekstu poniżej. A ja,
składając mozolnie literę do litery, poradziłem sobie 
i z tym – musiałem mieć pewnie ze cztery lata, bo
mając cztery lata i osiem miesięcy umiałem już pisać.
Książki przyszły bardzo szybko i w dużych ilościach,
pamiętam poszczególne tytuły i wrażenia, ale nie ko-
lejność. 

Kiedy poczuł Pan, że chce zostać pisarzem?
Nie sądzę, żebym miał kiedykolwiek potrzebę bycia
pisarzem, nie przypominam sobie tego. Miałem po-
trzebę bycia malarzem i to akurat przypominam sobie
doskonale, bo było to jedną z najważniejszych treści
mojego dzieciństwa: wstawanie o świcie, żeby pory-
sować sobie jeszcze przed pójściem do szkoły, meto-
dyczne oglądanie albumów pod kątem: „jak to jest
zrobione, jak osiągnąć taki efekt?”, rozmowy z matką
o jej obrazach i moich rysunkach, i tak dalej. Ale prag-
nienie bycia pisarzem? Ja nie wiem nawet, czy chcę

Jacek Dehnel: 
Bycie pisarzem nigdy 
mnie nie pociągało

Jacka Dehnela nie trzeba przedstawiać polskiemu czytelnikowi. Młody, zaledwie trzydziestoletni, pocho-
dzący z Gdańska autor, ma w swoim dorobku już dziesięć książek. Eksperymentuje z formami i nie czuje się przy-
wiązany do jednego gatunku literackiego. Tłumaczy poezję, publikował w licznych magazynach literackich, m.in.
w Toposie i Kwartalniku Artystycznym. W 2005 roku wyróżniony został Nagrodą Kościelskich, a dwa lata później
przyznany mu został Paszport Polityki (2006) za osiągnięcia literackie. Niejednokrotnie nominowany był także do
Nagrody Nike.

Najsłynniejsza powieść Dehnela, Lala, opowiadająca o losach babci autora, przeplatana anegdotami 
i wspomnieniami, okrzyknięta została jednym z najciekawszych debiutów 2006 roku. Od tamtej pory Jacek Dehnel
doczekał się sporej grupy miłośników jego twórczości. Jest bez wątpienia bardzo wyrazistą postacią w polskim
świecie literackim.

Z Jackiem Dehnelem rozmawia Kamila Kunda

„pisać książki” — owszem, często chcę napisać kon-
kretny tekst: wiersz czy powieść, ale jest to, mam wra-
żenie, oderwane od reszty mojego życia, to
jednostkowy zapał, za każdym razem inny. Może dla-
tego moje literackie zainteresowania są takie rozstrze-
lone w różne strony. Wie Pani, jak to czasem bywa,
kiedy się jest w większym towarzystwie i bardzo chce
się opowiedzieć dobrą anegdotę, i nie można się dor-
wać do głosu? To taki rodzaj impetu, zapału. Nie cho-
dzi o to, żeby być zawodowym opowiadaczem historii,
chodzi o tę jedną historię, teraz, tutaj. 

Archipelag: Gdyby Pan nie pisał, czym by się Pan
zajmował? Czy wyobraża Pan sobie siebie w roli
nauczyciela, kształtującego osobowość, niczym
główny bohater minipowieści Miłość korepetytora
z tomu Balzakiana?
Hm, jestem dość gorliwym obserwatorem rzeczywis-
tości i prowadzę, przynajmniej na razie, szczęśliwe
życie, więc miałbym może do tego jakieś predyspozy-
cje; ale bogaci prezesi spółek, którzy są skłonni płacić
za takie edukowanie swoich dzieci, nie rosną na drze-
wach. Nie wydaje mi się, żeby można się było z tego
utrzymywać na stałe. Prędzej już inna działalność, 
z której utrzymuje się Adrian Helsztyński: handel an-
tykami; tu mam pewną wiedzę i dużego farta. Z ma-
rzeń dziecięcych — archeologia, ale taka
dziewiętnastowieczna, awanturnicza.

Wielu pisarzy twierdzi, że aby pisać dobrze, muszą
być samotni, nieszczęśliwi, w depresji. Pan nie
ukrywa w wywiadach, że posiada udane życie oso-
biste. Czy uważa Pan, że poczucie osamotnienia 
i smutku niekoniecznie pomaga w pisaniu?
Pomaga, oczywiście. Na szczęście udane życie osobiste
nie wyklucza poczucia osamotnienia i głębokiego
smutku. W szerszym rozrachunku zawsze stoimy sami
przeciwko całemu wszechświatowi i upływowi czasu.
A każdy z nas zgromadził zapasy traum, z których
może zbudować parę powieści, wystarczy pogrzebać
w głowie.

W jaki sposób „pomaga” Pan sobie w pisaniu? Ma
Pan jakieś szczególne rytuały?
Nie mam, żadnych. Mam przyzwyczajenia, takie jak
picie dużych ilości herbaty, czy pracowanie raczej wie-
czorem niż bladym świtem, ale kiedy nie zajmuję się
książką, tylko czymś innym, jest dokładnie tak samo.
Pisanie jest dziedziną mało widowiskową i nudną – to
nie malarstwo czy taniec, kiedy godzinami można
wpatrywać się w ruchy pędzla na płótnie albo ćwicze-
nia baletnicy czy baletmistrza, co kto lubi. A tu –  sie-
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dzenie przy biurku i stukanie w klawisze. Pracownik
hurtowni piszący maila w sprawie transportu czte-
rystu ton drutu miedzianego jest tyleż widowiskowy
co Thomas Mann piszący Buddenbrooków.

Czy pisanie poezji wpływa na Pańską prozę? Czy
to świadoma decyzja, by z jednej myśli stworzyć
wiersz, opowiadanie, esej czy może powieść? Co
ma wpływ na formę Pańskiej twórczości: nastrój,
temat czy bardziej prozaicznie – umowa z wy-
dawcą?
Może nie jest tak, że napisanie konkretnego wiersza
wpływa na konkretny tekst prozatorski, ale to, że zaj-
muję się również poezją, jest z pewnością widoczne w
języku mojej prozy. I odwrotnie, mam sporo narracyj-
nych wierszy i poematów. Co do decyzji: oczywi-
ście, że jest świadoma, ale bywa, że jej
podjęcie zabiera więcej czasu. Że
się waham. W Lali jest
fragment, który
stał się

o s o b n y m
wierszem, zresztą

cała ta książka wyrosła 
z krótkiej prozy poetyckiej. I formal-

nie trudno ją nazwać powieścią, to raczej
sylwa, zlepieniec różnych gatunków. Kilka moich wier-
szy miało być początkowo opowiadaniami; niektóre
teksty – jak np. prozy poetyckie z ostatniego tomiku
Ekran kontrolny, czy teksty składające się na Fotoplas-
tikon trudno jednoznacznie przypisać do jakiegoś ro-
dzaju literackiego. Natomiast umowy z wydawcami

mają wpływ tylko na terminy, a i to nie do końca, bo 
i W.A.B., gdzie wydaję prozę, i Biuro Literackie, gdzie
wydaję poezję, wiedzą, że termin w umowie jest

orientacyjny; jeśli uda mi się przygotować książkę
wcześniej, to wysyłam wcześniej, jeśli – jak to zazwy-
czaj bywa – później, to później. Dobrze mi robią takie
wiszące nad głową terminy, mobilizują do pracy.

Jak radzi Pan sobie z brakiem natchnienia, ochoty
do pisania? Czy może nie miewa Pan trudności 

Jacek Dehnel rozmawia z Rosie Goldsmith podczas European

Literature Night w Londynie w maju 2010

Fot. Kamila Kunda

z przelaniem myśli na papier? A gdy już jesteśmy
przy papierze – pisze Pan ręcznie, na maszynie czy
na komputerze?
Poza książką, która jest akurat na tapecie, mam za-
wsze dużo zaległych rzeczy do napisania: tłumacze-
nia, felietony, wywiady, listy. Kiedy się zacinam, biorę
się po prostu za te drobniejsze rzeczy. Trudności 
z „przelaniem myśli na papier”, jak to Pani ujęła, mam
zawsze. Jeśli zaś chodzi o narzędzia: wiersze zdarza
mi się jeszcze pisać odręcznie, ale nie dlatego, że są
„nastrojowe”, tylko dlatego, że są krótkie, więc z prze-
pisywaniem będzie mniej zachodu. Komputer jest
optymalnym narzędziem pisarza: pozwala z łatwością
kopiować teksty, redagować, rozsyłać w nieskończo-
nej ilości egzemplarzy, nanosić poprawki, przerabiać,
skreślać bez śladu. Komputer jest absolutnie cudowny,
Balzac i Proust, postrachy zecerów, posikaliby się z ra-
dości gdyby mogli pracować nie na papierze, a na lap-
topie. Laptop Balzaca byłby oczywiście z wtórną
pokrywą w stylu Boulle’a, a właściciel wierzyłby świę-
cie, że to fragment mebla wykonany na zamówienie
Ludwika XIV, laptop Prousta byłby siwo-turkusowy,
malowany przez Whistlera, ustawiony na specjalnym
stoliku z japońskiej laki, żeby było wygodnie pracować
w łóżku.

Mówił Pan niejednokrotnie, iż kocha Pan przed-
mioty „with a human touch”, nadszarpnięte zębem
czasu. Czy lęka się Pan upływu czasu?
Bardzo nierozsądnie byłoby się go nie lękać. Nie sa-
mego upływu, oczywiście, bo widzę wiele uroku 
w zmienności życia, ale ostateczne skutki upływu są
nie do przyjęcia.

W wywiadzie dla Gazety Wyborczej z marca 2010
roku powiedział Pan: „Może (...) wyrzucanie „gra-
tów” oznacza odcinanie kawałków własnej prze-
szłości, przyśpieszone umieranie?”. Był Pan jako
dziecko chory na astmę i sam wspomina, że kilka
razy „wywinął się śmierci”. Jakie ma Pan podejście
do śmierci?
Jestem zdecydowanie przeciw.

Co się składa na Pańską tożsamość?
O, bardzo różne składniki. I bardzo niepewne. Mam te
składniki obiegowe: narodowy (jestem Polakiem, ale
etnicznie bardzo wymieszanym; to język polski jest mi
najbliższy, bo jest moim narzędziem pracy, bardzo
zresztą pięknym i wdzięcznym w obróbce) i ponadna-
rodowy, europejski (ale też problematyczny, bo prze-
cież wschodnioeuropejski, prowincjonalny,
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z moim chłopakiem, który czyta i ocenia wszystko, co
napiszę, i z którym mało kiedy się nie zgadzam) i ci
wypróbowani czytelnicy, w tym paru krytyków, któ-
rych opinie sobie cenię, dobrze się sprawdzają jako
wychwytywacze wpadek i obsuwów.

Jak odnosi się Pan do tego, iż wśród polskich czy-
telników i niektórych krytyków Pański wizerunek
budzi tak duże, niekiedy wręcz niezdrowe, emo-
cje? Dlaczego tak się, Pana zdaniem, dzieje? Czy to
dowód na to, iż Polacy nie oswoili się jeszcze z oso-
bami publicznymi, które zarówno sposobem bycia
jak i wyglądem odstają od ogólnie przyjętej
normy?
Wizerunek ostatecznie nie ma żadnego znaczenia. Po-
dobnie jak reakcje na wizerunek. Liczą się książki. 
A co do przyczyn – nie wiem, czy ma sens takie uogól-
nianie, w każdym przypadku pewnie powody są inne.
A zresztą: czemu ludziom miałoby się podobać co
mówię, jak mówię, jak się ubieram i tak dalej? Niech
im się podoba albo nie podoba, co mi do tego?

Na ile istotne są dla Pana nagrody? Czy na równi
ceni Pan uznanie krytyków co czytelników? Co
zmieniły wyróżnienia w Pańskim podejściu do
literatury, życia, do samego siebie?
Skłamałbym, gdybym powiedział, że nagrody są
nieważne. To nagrody zmieniły zupełnie moje
życie, przyczyniły się do wydania Lali, zdobycia

nowych czytelników, recepcji krytycznej, i tak dalej.
To nagrody – nie ma się co oszukiwać – sprawiły, że
mogę teraz zajmować się wyłącznie pisaniem, zamiast
iść na etat do jakiegoś biura. Nie zmieniły może mo-
jego podejścia do życia i literatury, ale umożliwiły mi
komfort pracy. A równocześnie nagrody nie mogą być
argumentem w żadnym sporze o jakość czy brak jako-
ści książek; nie ma bezdyskusyjnych werdyktów, 
w świecie sądów estetycznych wszystko jest płynne 
i subiektywne. Nike, Booker, Goncourtowie czy Nobel
nie są potwierdzeniem obiektywnej wartości pojedyn-
czej książki czy, szerzej, twórczości danego pisarza,
tylko sumą ocen jakiegoś gremium, grupy jurorów. Nie
cenię czytelników ani krytyków zbiorowo; są czytel-
nicy i krytycy głupi i mądrzy, dobrzy i źli. Cenię kon-
kretne wypowiedzi konkretnych osób, zarówno
pozytywne, jak i negatywne, byle były przemyślane 
i rzetelne.

Jakie książki i jacy pisarze wywarły/wywarli na
Pana największy wpływ?
Zbyt ich było dużo, by wymieniać, ale pamiętam taki
okres, kiedy w wieku 15-16 lat przeczytałem kolejno
Niepokonane Faulknera, Sto lat samotności Garcii Mar-

odrzucony), religijny (przyjąłem chrzest katolicki, na
co nie miałem większego wpływu; pochodzę z rodziny
częściowo również o tradycjach protestanckich, czę-
ściowo prawosławnych, śladowo nawet muzułmań-
skich, bo mam jakichś tatarskich przodków), klasowy
(bo poczuwam się do etosu i dziedzictwa inteligen-
ckiego, w sensie dziedziczenia społecznych obowiąz-
ków, ale równocześnie zdaję sobie sprawę z ich
anachroniczności), genderowy (bo jestem gejem, a to,
zwłaszcza w kraju takim jak Polska, nie pozwala
przejść nad sprawą do porządku dziennego, co jest tak
łatwe w przypadku tej drugiej ewentualności). Ale
mam też cały zespół składników pobocznych, często
nienazwanych, tych, które sprawiają, że jest się nie
zbiorem etykietek, a jednostką niepowtarzalną. Na
przykład baza konkretnych doświadczeń: i życiowych,
i wizualnych. To, co widziałem, czytałem, słyszałem,
ma dla mnie ogromne znaczenie, jest zmieniającą się
nieustannie bazą skojarzeń i jednym z fundamentów
tożsamości.

A czym jest dla Pana własna twórczość? Co ozna-
cza dla Pana bycie pisarzem?
Jak już mówiłem, „bycie pisarzem” samo w sobie nigdy
mnie nie pociągało, widzę to jako sprawę zupełnie
przyziemną, zawód jak każdy inny (jeśli się już przej-
dzie na zawodowstwo, cokolwiek by to miało ozna-
czać): umowy, terminy, cv, osiągnięcia, te sprawy. 
W ogóle nie wydaje mi się to atrakcyjne 
i staram się na tym nie skupiać. Nawet to
słowo „twórczość” jakoś mnie mierzi. Ko-
jarzy się z nieumotywowanym nadęciem.
Nie widzę moich książek jako „twórczo-
ści”, ale jako osobne byty, a do każdego 
z nich mam inny stosunek, przeważnie
niezbyt serdeczny. Kiedy już się je zapisze,
książki są zawsze rozczarowaniem, niedo-
skonałym odbiciem samych siebie z cza-
sów, kiedy były tylko wymyślone,
niesprowadzone jeszcze na papier czy
ekran komputera.

Czy przejmuje się Pan krytyką? Czy bie-
rze Pan do serca zarzuty dotyczącej
Pańskiej literatury?
Cały problem w tym, żeby przejmować się
krytyką dobrą i mądrą, a odrzucać głupią
i szkodliwą. Staram się więc przebierać
uważnie i oddzielać to, co wnikliwe od
tego, co puste; do uwag wnikliwych się
stosować, puste pomijać. Mam grupę wy-
próbowanych czytelników (na czele 

queza, Mistrza i Małgorzatę Bułhakowa, opowiadania
Schulza, opowiadania Borgesa, W poszukiwaniu stra-
conego czasu Prousta – i to rzeczywiście ukształto-
wało mnie literacko. Przynajmniej na jakiś czas.
Kolejne takie mocne uderzenie to dopiero Kwartet ale-
ksandryjski na początku studiów.

Gdyby mógł Pan zaprosić na kolację pięć osób (ży-
wych bądź zmarłych), kogo by Pan zaprosił?
Lista na dziś, nieco przypadkowa: Philip Larkin dla
zgryźliwych uwag, Cate Blanchett dla klasy, Glenn
Gould dla zwichrowanej błyskotliwości (ale chętniej
w wersji młodej, żeby jeszcze ozdabiał obok równie
ozdabiającej Blanchett), Lawrence Sterne, żeby odwle-
kać koniec w nieskończoność i Rossini (zakładam, że
język nie stanowi problemu, skoro nie stanowi go
śmierć?) do kuchni, żeby było smacznie. Wszyscy
razem, rzecz jasna, dla skrzącej się inteligencją dys-
kusji, w której wygra – jak mawiał Rossini – ten, który
będzie miał najmniejszy apetyt.

Jakie rady dałby Pan początkującym pisarzom?
Czytać, czytać, czytać. I podglądać u mistrzów jak
„szyją” swoje książki. To jest podstawowa praca pisa-
rza, nie pisanie, a czytanie właśnie. A druga sprawa –
prowadzić przez jakiś czas, przynajmniej rok-dwa,
dziennik. Pisanie dziennika wyostrza percepcję, spra-
wia, że będąc w środku jakiejś sytuacji od razu auto-
matycznie zaczynamy się zastanawiać, jak ją opisać,
rejestrujemy słowa, kolory, smaki. Dobra szkoła
uwagi.

Czy pracuje Pan obecnie nad kolejną książką?
Mógłby Pan nam powiedzieć o niej kilka słów?
Owszem, pracuję. Nad powieścią Saturn, opowiada-
jącą o Francisco Goyi, jego synu i wnuku, o trudnych
relacjach między mężczyznami w patriarchalnej ro-
dzinie, a także o pewnym słynnym arcydziele, które,
jak się okazuje, wcale nie zostało namalowane przez
słynnego Goyę. Powieść to przeplatające się monologi
trzech głównych bohaterów, rzucające różne światła
na ich wspólną historię. Jeśli wszystko dobrze pójdzie,
Saturn powinien się ukazać  późną jesienią lub
wczesną wiosną.

Dziękuję bardzo.
To ja dziękuję.

Publikacje książek Jacka

Dehnela:
Kolekcja (1999)

Żywoty równoległe (2004)

Wyprawa na południe (2005)

Wiersze (2006)

Lala (2006)

Brzytwa okamgnienia (2007)

Rynek w Smyrnie (2007)

Balzakiana (2008)

Ekran kontrolny (2009)

Fotoplastikon (2009) Jacek Dehnel czyta fragment Lali podczas European Literature

Night, Londyn, maj 2010

F ot. Kamila Kunda
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Zajrzeć za szklany mur

Romowie to imigranci sprzed wieków, fascynujący, lecz także, jak

każda inność, budzący odrazę i lęk. Niewiele do tej pory o nich na-

pisano, jeszcze mniej napisali oni sami. Na polskim rynku wydaw-

niczym pojawiły się jednak ostatnio dwa godne uwagi, świeże 

i różniące się od siebie spojrzenia na ten naród.

Stefania Szostok

Mam przed sobą dwie różne książki opowiada-
jące o Romach* – narodzie, który od wieków żyje 
w naszym sąsiedztwie i który zawsze wzbudzał kon-
trowersje. Pierwsza z nich, napisana przez Polaka,
debiutanta Jacka Milewskiego, jest fikcją literacką,
zbiorem niedługich opowiadań, dla których inspira-
cję stanowiła wieloletnia nauczycielska praca z cy-
gańskimi dziećmi i przyjaźń z ich rodzicami.
Autorem drugiej pozycji jest austriacki reporter 
i eseista Karl-Markus Gauss, a jego książka to z kolei
literatura faktu, zbiór osobistych reportaży z po-
dróży do cygańskich gett na Słowacji. Jednak to nie
gatunek literacki stanowi największa różnicę między
książkami; wiadomo nie od dziś (a na pewno od cza-
sów Kapuścińskiego), jak płynna jest granica między
opowiadaniem a reportażem. Oba teksty różni
przede wszystkim punkt widzenia – Milewski patrzy
i pisze „od wewnątrz”, a Gauss „z zewnątrz”. 

Zacznę od Psożerców ze Svini. Tytułowi „psożercy” to
najniższa kasta w społeczeństwie Romów, pogar-
dzani przez swoich i obcych „niedotykalni”, żyjący 

w wiejskich slumsach w różnych częściach Słowacji.
Austriacki reporter przyjechał do tego kraju, aby ich
odszukać i o nich opowiedzieć, ale Cyganie nie są je-
dynym tematem jego książki. Psożercy ze Svini to ra-
czej próba nakreślenia obrazu współczesnej
wieloetnicznej Słowacji, która niedawno weszła do
Unii Europejskiej razem ze swoim wstydliwie skry-
wanym „trzecim światem”. To książka o Słowakach,
Rusinach, Żydach i wreszcie Cyganach stanowiących
największą mniejszość narodową w tym kraju, a za-
razem jeden z najpoważniejszych problemów spo-
łecznych do rozwiązania. 

Romowie na Słowacji żyją przeważnie stłoczeni 
w gettach miejskich (takich jak zdewastowane bloko-
wisko Lunik IX w Koszycach) albo wiejskich (tytu-
łowa Svinia). Tłoczą się tam na małej przestrzeni
wszystkie warstwy tego społeczeństwa, różnorodne
klany i grupy, często ze sobą skłócone. Bezrobocie
sięga niemal 100%, wszyscy uzależnieni są od zasił-
ków. Te osiedla biedy powstały w wyniku nieprzemy-
ślanej próby wprowadzenia „równości” przez
komunistyczną Czechosłowację, kiedy to urzędnicy
siłą zmusili koczowniczych Cyganów do osiedlenia się
w ponurych blokowiskach, zupełnie nie dostosowa-
nych do ich mentalności i potrzeb. 

Gauss stara się analizować przyczyny tej sytuacji od
korzeni i nie jest poprawny politycznie. Winą za ist-
nienie owych enklaw skrajnej nędzy w naszej nowo-
czesnej Europie obarcza zarówno białą większość,
jej ignorancję i rasizm, jak i samych Romów. Żyją oni
odizolowani od świata Słowaków między innymi 
z powodu własnych uprzedzeń i niechęci do zmian.
Nie zdają sobie sprawy, że zastygnięcie w tradycji
prowadzi tylko do coraz większego odosobnienia 
i degeneracji. Inną sprawą jest krótkowzroczna po-
lityka państwa, nieskuteczne programy pomocy,
obojętność urzędników wobec społeczności, która
sama nie jest w stanie sobie poradzić. 
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Austriacki eseista stara się patrzeć na problem całościowo
i obiektywnie, punktem wyjścia są jednak jego osobiste
doświadczenia. Odwiedza on owe zakazane dzielnice,
stara się nawiązać kontakt z ich mieszkańcami, przyjrzeć
się temu, jak żyją, kim są. Nie jest to jednak dla niego
łatwe. Romowie stanowią dość zamkniętą społeczność 
i nie ufają „gadźom”. Nie mogę jednak oprzeć się wrażeniu,
że i Gauss nie stara się jakoś specjalnie o kontakt z boha-
terami swych reportaży. Jest białym, wykształconym Eu-
ropejczykiem i taki jest też jego punkt widzenia. Romowie
stanowią dla niego zagadkę, rebus nie do rozwiązania.
Mierzy ich wzrokiem, oni patrzą na niego. Nie ma tu po-
rozumienia, prawdziwego otwarcia się na inność. Między
pisarzem a jego bohaterami rozciąga się szklany mur nie
do przebycia. 

Gauss spotyka się przede wszystkim z pracownikami or-
ganizacji pozarządowych i od nich, niejako z drugiej ręki,
zyskuje informacje o mieszkańcach gett. Jeżeli rozmawia
z Cyganami, to tylko z tymi wykształconymi, którzy 
w gruncie rzeczy nie należą już do swego ludu. Dopiero
na koniec, kiedy dociera do tytułowej Svini, ohydnej osady
drewnianych chat kilkakrotnie zniszczonych przez po-
wódź, pojawiają się imiona konkretnych ludzi, których
tam poznał i trochę się z nimi zbliżył. Zwłaszcza dzieci,
bezpośrednie i żywiołowe, bez problemu nawiązują 
z przybyszem kontakt, który zostawia w nim trwały ślad.

Jacek Milewski również odrzuca polityczną poprawność,
jednak w inny sposób. Nie przygląda się cygańskiej inno-
ści z bezpiecznego dystansu, ale z wieloma jej aspektami
się identyfikuje. Narrator większości jego opowiadań
(„pan”, czyli nauczyciel ze szkoły) zawsze trzyma z Cyga-
nami podczas konfrontacji z białymi, którzy rzucają ob-
raźliwe uwagi. Jest Polakiem, ale widać, że wrósł 
w cygańską społeczność i zyskał jej zaufanie. Uważany jest
za „swojego” i jest wobec Romów lojalny, chociaż z wie-
loma ich zwyczajami się nie zgadza, czego nie boi się oka-
zać (np. zwyczaj zawierania związków małżeńskich przez
nieletnie dzieci: kiedy trzynastoletnia uczennica zostaje
wydana za mąż, wściekły „pan” wpada do domu jej ojca 
i niewiele brakuje, by doszło do bójki). Postać narratora
to bezpośrednie alter ego samego Milewskiego, dlatego 
z tekstów Dymu czuć autentyczność przeżycia i to jest
moim zdaniem największa wartość tej książki. 

Praca „pana” nie należy do łatwych, dostarcza mu jednak
wielu emocji, zarówno pozytywnych jak i negatywnych.
Sam pozostaje trochę w tle, a na pierwszy plan wysuwa
swoich bohaterów. Opowiada ich historie, starając się być
przewodnikiem w nieco egzotycznym dla nas cygańskim
świecie. Jakby mimochodem wtajemnicza nas w różne ry-

tuały i obyczaje. Dzięki jego tek-
stom możemy dowiedzieć się,
jakie imiona wybierają sobie Ro-
mowie, jak przebiegają ich po-
grzeby i wesela, co to jest
niepisane cygańskie prawo „ro-
manipen”. Jednak nie o etnogra-
ficzne ciekawostki chodzi
Milewskiemu; główne przesłanie
książki to przedstawienie
Romów nie jako masy o pewnych
stereotypowych właściwościach
(jak lubimy ich widzieć my, biała
większość), ale jako konkretnych
ludzi, którzy tak samo jak
wszyscy marzą, kochają, nienawi-
dzą, płaczą i się śmieją. 

Dla Gaussa Cyganie pozostali
„masą”. Nic w tym złego, jego
książka ma inne walory i w od-
mienny sposób przybliża nam
romski świat. Widzimy tam Cyganów
oczyma polityków, wolontariuszy, pra-
cowników opieki społecznej, różnej
maści wrażliwych ludzi, którzy starają się
ich zrozumieć i im pomóc. W tym sensie
jednak cenniejsze jest spojrzenie Milew-
skiego, jego punkt widzenia „od we-
wnątrz”, że przybliża nam on
przedstawicieli tego narodu bez pośred-
ników. Gauss patrzy, opisuje, fotografuje,
zatyka sobie nos na smród slumsów. Po-
zostaje przybyszem z zewnątrz, boi się
(albo nie potrafi) wejść zbyt głęboko, a
może po prostu nie powinien, bo i tak nie
zostałby dopuszczony. My na jego miej-
scu zachowywalibyśmy się tak samo.

Dopiero dzięki Milewskiemu możemy na-
prawdę strząsnąć z siebie ciężar uprze-
dzeń i na krótką chwilę spotkać się 
z konkretnym człowiekiem. Będzie nim
na przykład złodziejka i żebraczka Iłyca,
wyklęta przez swoich i poniewierana przez męża,
która tak naprawdę pragnie tylko odrobiny czułości 
i akceptacji (opowiadanie Pół dnia na tym świecie). 

Jest też Czarli, utalentowany uczeń, na którego „pan”
czekał od lat (Czarli Godo) i który w mig nadrabia stra-
cone szkolne lata. Tekst opowiadania to pamiętnik,
który Czarli zaczyna pisać straszną polszczyzną, pełną
niepojętych błędów, a jego styl to totalny chaos. Jed-
nak z każdym kolejnym akapitem widać rozwój
chłopca - ostatnie zapiski to już teksty pisane pewną
ręką uzdolnionego, młodego człowieka. Forma opo-
wiadania ewoluuje razem z Czarlim, który odkrywa

książki, ćwiczenia karate, dorosłe emocje i cały wielki,
fascynujący świat. 

Inny bohater Milewskiego, młody Cygan
Darek (Spójrz na mnie) po wielu prze-
stępczych  i więziennych perypetiach
decyduje się zmienić swoje życie. Zdaje
maturę, idzie na studia i coraz bardziej
się asymiluje. Jednak każdy kij ma dwa
końce. Nowe możliwości, otwarcie się na
zmiany i „gadźowską” wiedzę przynosi
mu coraz większe poczucie alienacji we
własnej rodzinie i wśród swoich. 

Słowackie wspomnienia z podróży
Gaussa mają piękną, melancholijną at-
mosferę. Znajdziemy w książce wiele
mądrych zdań, które skłaniają do prze-
myśleń: „Istotą slumsów jest ich niewi-
dzialność. Slumsy są tuż obok, ale ich się
nie widzi”. Książkę czyta się płynnie, nie-
spiesznie. Wiele się z niej dowiadujemy

i mamy wrażenie, że towarzy-
szymy Gaussowi w jego podróży.
Opowiadania Milewskiego są inne
– mają szybsze tempo i nie zawie-
rają żadnych stylistycznych
ozdobników. Nierzadko, tak jak
historia Darka, przedstawiane są
w krótkich, niemal filmowych sce-
nach. Jednak również polski autor
ma swoje momenty melancholii 
i wylewności, jak choćby w pięk-
nej i bardzo osobistej odzie na
cześć cygańskich muzyków pt.
Srebrne palce, gardła srebrne,
serca złote.

W tomie Gaussa nie ma słabszych
momentów, natomiast nie
wszystkie opowiadania Milew-
skiego trzymają taki sam poziom.
Niektóre lekko trącą tendencyj-
nością, jak np. Tropiciel, którego
bohater – dziennikarz jest posta-

cią dość papierową, a jedynym celem opowiadania
jest udowodnienie, że legendy o spożywaniu przez
osiadłych w górach Romów („psożerców”) psiego
tłuszczu są kompletną bzdurą. Również tekst Dwa,
opowiadający o tajemnicy cygańskich wróżb, wydaje
się trochę słabszy. 

Największym walorem zbioru Milewskiego jest auten-
tyczność – literacka prawda tchnie niemal z każdej
stronicy. Jest to książka „przeżyta”, mająca głębokie ko-
rzenie w rzeczywistości, a jednocześnie sprawnie na-
pisana. Również Psożercy ze Svini nie sprzeniewierzają

się autentyczności. Wierzę, że wszystko, co jest w niej
opisane, autor przeżył osobiście podczas podróży na
Słowację. Sami Romowie jednak nadal są zasłonięci
mgłą tajemnicy. Dym się nie rozwiewa. Cyganie pozos-
tają oddaleni od nas, obcy, dziwni. Gauss próbuje nad-
gryźć ich inność tu i tam, ale ponieważ czyni to za
pomocą relacji innych, nie możemy mieć pewności, czy
jego informacje nie są w jakiś sposób zniekształcone.
Milewski tymczasem zaprasza czytelnika do cygań-
skich domów, sadza go przy ich stole, częstuje obia-
dem i wódką, pozwala przysłuchiwać się fascynującym
opowieściom. 

Obie książki są jak najbardziej warte przeczytania 
i bardzo cenne. Tym niemniej, jeśli będziecie chcieli
się dowiedzieć czegoś o Romach prawdziwych, sięg-
nijcie po Milewskiego. Przekonacie się, że są oni
ludźmi, tak jak my, złymi i dobrymi, a wielu z nich mo-
głoby się stać  naszymi przyjaciółmi. Trzeba tylko po-
konać ten szklany mur, ale to obie strony muszą
wyciągnąć do siebie ręce. 

Jacek Milewski, Dym się rozwiewa, Zysk i S-ka 2008.
Karl-Markus Gauss, Psożercy ze Svini, 
Tłum. Alicja Buras, wyd. Czarne

* W artykule używam wymiennie nazw Romowie i Cy-
ganie w stosunku do narodu romskiego, ponieważ
robią tak obaj autorzy. Milewski we wstępie do swej
książki dodatkowo broni zakorzenionej w języku pol-
skim nazwy “Cyganie”, jako głębszej i bogatszej w zna-
czenia, oraz często preferowanej przez członków tego
narodu.

Joakim Eskildsen — duński fotograf, przez wiele lat
mieszkający w Finlandii, obecnie pracujący i żyjący 
w Berlinie. Znany przede wszystkim z cyklu fotografii
Romów w różnych krajach świata. Autor wielu albu-
mów fotograficznych, dokumentujących jego podróże.
Wystawiał swoje prace w licznych galeriach świato-
wych. 
www.joakimeskildsen.com 
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Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej – 
Literatura wspomnieniowa na podstawie kilku utworów

Renata Długołęcka

Kiedy słyszę hasło „literatura wspomnieniowa” na-
tychmiast przychodzi mi na myśl to, co wydarzyło się
lata temu, a szczególnie to wszystko, co trzeba w jakiś
sposób ocalić od zapomnienia i przekazać kolejnym
pokoleniom. W pewien sposób jest to podjęcie próby
rozliczenia się z przeszłością. Z drugiej strony nato-
miast pozostawienie za sobą demonów, które nie-
rzadko biorą we władanie duszę i umysł i nie
pozwalają na powrót do życia w społeczeństwie.
Trauma, jaka ciągnie się za kimś, kto stara się zdusić
w zarodku przeszłość, jest bolesna i jątrzy się niczym
krwawa rana przez długie lata, czasami do końca
życia. Nie dziwi więc zatem fakt, że osoby, które zos-
tały w jakiś sposób naznaczone przez los, starają się
zrzucić z ramion ogromne brzemię i rozłożyć dźwi-
gany ciężar na tych wszystkich, którzy po opowie-
dziane przez nich historie sięgną.  Jest to swoiste
oczyszczenie, które sprawia, że opowiadający zostaje
na powrót przyjęty do społeczności i ma szansę na od-
nalezienie się i zaadoptowanie w nowym środowisku. 

Dużą część literatury wspomnieniowej reprezentują
przeżycia ofiar wojen domowych, które trwały 
i trwają nadal na wszystkich niemal kontynentach.
Często przeciętny czytelnik nie ma o nich zbyt wiel-
kiego pojęcia. Bywa także, iż oddalony o tysiące mil,
nie zdaje sobie sprawy z tego, iż w dalekim Sudanie,
Sierra Leone lub Nikaragui trwają konflikty zbrojne,
które nie dotykają go bezpośrednio, dla innych ludzi
zaś stają się przyczynkiem do rozpętania ich życio-
wego, prywatnego piekła. W wyniku konfliktów zbroj-
nych giną całe rodziny, wsie i miasteczka. W bestialski
sposób mordowane są dzieci, gwałcone młode ko-
biety, mężczyźni zostają poddani torturom, o których
stosowanie nie podejrzewalibyśmy nikogo żyjącego 
w XXI wieku. To wszystko dzieje się przecież tak da-
leko od naszego miejsca zamieszkania, spokojnego,
zwyczajnego, nienaznaczonego przemocą na masową
skalę. Tylko warto pamiętać, że życie każdego z auto-
rów książek z gatunku literatury wspomnieniowej za-
częło się także zupełnie zwyczajnie. Zmieniało się

drastycznie w momencie, kiedy do głosu dochodziły
nowe partie polityczne, kiedy nowi liderzy postana-
wiali zmieniać oblicze świata, ujednolicać społeczeń-
stwo, wykazać, iż jedna narodowość jest bardziej
uprzywilejowana od innej. Przedziwny splot wyda-
rzeń doprowadzał do niespodziewanie trudnych mo-
mentów w życiu tych ludzi, do chwil, których nie
chcieliby pamiętać. Chwil, które wywarły piętno na ich
przyszłości. 

Halima Bashir, autorka książki Tears of the
Desert (2008) w jednym z wywiadów, których udzie-
liła w czasie długoletniej pracy w USA dla ONZ, powie-
działa kiedyś, że swoją książkę dedykuje pamięci tym
wszystkim, którzy są ofiarami wojen domowych i ho-
locaustu na całym świecie. Nadmieniła także, iż nie ma
gorszego wspomnienia niż to, które prześladuje ją już
od wielu lat. Jest to wspomnienie zamordowanego
ojca i braci, którzy zginęli z ręki mieszkańców tego sa-
mego kraju – Sudanu. Ludzi, którzy różnili się od jej
rodziny tylko przynależnością etniczną i odcieniem
skóry. Konflikt w Sudanie ma już kilkuwiekową histo-
rię i jak to w przypadku wojen domowych bywa naj-
częściej, genezy należy doszukiwać się w różnicach
etnicznych i bogactwach naturalnych oraz polityce ko-
lonialnej, która przyczyniła się w największym stop-
niu do podziału kraju. Przez wieki Sudan łączył dwa
oddzielne terytoria, które miały odrębny język urzę-
dowy: południe – angielski, północ – arabski. Poprzez
przekazanie większości władzy części arabskojęzycz-
nej, rząd zapoczątkował proces rozwoju nienawiści,
której eskalacja przypadła na XX wiek. Sudan połu-
dniowy do tego może poszczycić się o wiele urodzaj-
niejszymi ziemiami i zasobami ropy naftowej, których
w północnej części kraju nie ma. Istotnym problemem
był wprowadzony w życie proces islamizacji kraju,
który doprowadził do niezadowolenia mieszkańców
południa i wzmożonej niechęci w stosunku do arab-
skiej części kraju. Od lat 50. XX wieku Sudan przeszedł
gehennę czterech wojen domowych i kilkunastu
mniejszych konfliktów zbrojnych. W ich trakcie około

cztery miliony ludzi zmuszone zostały do ucieczki 
z kraju i szukania azylu na terenie całego świata. 
W bratobójczych walkach zginęło ponad półtora mi-
liona ludzi. W przeważającej większości nie odkryto
nawet ich grobów, nie wiadomo w jaki sposób zginęli. 

W pięknie opowiedzianej historii swego dzieciństwa
i młodości Bashir we wstrząsający sposób opisuje
własne doświadczenia wojenne w rodzinnym Suda-
nie. Urodzona w Darfurze w dobrze sytuowanej rodzi-
nie, otrzymała doskonałą edukację. Dzięki uporowi
swojemu i ojca ukończyła studia medyczne i powró-
ciła do rodzinnej wsi, aby tam pomagać ludziom, któ-
rych znała od dzieciństwa. Niestety wojna domowa
zmieniła jej życie na zawsze i plany, które precyzyjnie
wytyczała rok po roku, musiały ulec całkowitej zmia-
nie. Podczas studiów przekonała się, co stanowi sedno
konfliktu etnicznego w jej ojczyźnie. Widziała jak po-
niżane były czarne studentki i jak smutna była ich co-
dzienna egzystencja w porównaniu z uczennicami,
mogącymi poszczycić się arabskimi korzeniami. Za
pomoc kilku partyzantom i uratowanie im życia zos-
tała przeniesiona do niewielkiej wsi na północy Dar-
furu i tam przeszła drogę przez piekło, która
naznaczyła ją na resztę życia. Po brutalnym zgwałce-
niu przez juntę wojskową kilkudziesięciu dziewczy-
nek w wieku 7-13 lat Halima Bashir napisała: „At no
stage in my years of study had I been taught how to
deal with 8-year-old victims of gang rape in a rural cli-
nic without enough sutures to go around”.1 Po wywia-
dzie udzielonym ONZ i ujawnieniu prawdy kobieta
została porwana i poddana torturom. Przez kilkadzie-
siąt dni przetrzymywana była przez żołnierzy 
w opuszczonym budynku, gwałcona niezliczoną ilość
razy, bita i głodzona. W końcu została uwolniona.
Uważa, że dane jej było przeżyć ten koszmar po to, aby
zaapelować do sumienia ludzi całego świata i błagania
o pomoc wszystkim krzywdzonym w konfliktach
zbrojnych. Jest jedną z niewielu ofiar-kobiet, które
zdecydowały się głośno mówić o przemocy i gwałtach
im zadawanym. „What happened to me happened to
so many other Darfur women. If I didn’t tell, all the
other people don’t get the chance – and I have the

Kobiety-uchodźcy z Darfuru w Czadzie
Fot. Mark Knobil/Wikimedia Commons
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chance. I am a well-educated woman, so I can speak
up and send a message to the world.” 2

Na podobnej tematyce bazuje historia opisana przez
Ishmaela Beaha w jego książce Było minęło.
Wspomnienia dziecka-żołnierza (A Long Way Gone,
2008). Ujawniając swoje traumatyczne przeżycia
związane z wojną domową w Sierra Leone i wciele-
niem w szeregi Zjednoczonego Frontu Rewolucyjnego
autor stara się zwrócić uwagę na los dzieci-żołnierzy,
które siłą zostają werbowane do wojska. Walka
zbrojna jest dla nich jedyną możliwością przetrwania,
szczególnie wtedy, gdy mają zapewnione wyżywienie
i odzież. Uważa się, iż ponad połowa żołnierzy biorą-
cych udział w wojnie domowej w Sierra Leone w 1999
roku nie miała skończonych osiemnastu lat. Więk-
szość z nich stanowiły sieroty, których rodziny zostały
wymordowane lub dzieci, które w chwyceniu za broń
upatrywały szansy odwetu i pomszczenia zabitych
członków rodziny. Arcybiskup Desmond M. Tutu,
wielki autorytet afrykańskiego kościoła katolickiego
powiedział kiedyś, iż: „Jest niemoralne, że dorośli
chcą, aby dzieci walczyły w ich wojnach. Nie ma ża-
dnego wytłumaczenia, żadnego przekonującego po-
wodu, aby dzieci wyposażać w broń”. W krajach, 
w których edukacja jest dobrem, na które nie wszyst-
kich stać, bywa, że dzieci zgłaszają się do wojska jako
ochotnicy. Brak perspektyw, bezrobocie i bezdomność
zmuszają je do wybrania drogi, która w normalnych
warunkach byłaby dla nich opcją życiową nie do przy-
jęcia. Jak twierdzą pracownicy ONZ i UNESCO dziećmi
łatwo manipulować. Posłuszeństwo, którego się od
nich wymaga, uzyskiwane jest bezproblemowo. Wstę-
pując do wojska godzą się na warunki i zapłatę, jaka
na początku jest im proponowana. Najczęściej jest to
tylko pożywienie. Większość z nich zostaje wykorzys-
tana seksualnie, wynaturzona i pozbawiona ludzkich
odruchów do tego stopnia, iż jest w stanie zabijać ko-
legów skazywanych za dezercję. 

Ishmael Beah miał dwanaście lat kiedy opuścił wraz 
z bratem i kolegą rodzinną wioskę. Jak w większości
tego typu przypadków, pochodził z szanowanej ro-
dziny. Jego dziadek był nauczycielem w lokalnej
szkole, babka zaś niezwykle mądrą i piękną kobietą,
do której po rady wszelakie przychodzili niejedno-
krotnie sąsiedzi. Sielskie dzieciństwo przerwały walki,
które powoli dotarły do Mattru Jong, miejsca zamiesz-
kania autora. Wyruszył on w drogę nie mającą końca,
drogę która miała być szansą na normalne życie. Po-
czątkowo przedzierał się przez busz, aby z daleka ob-

serwować przetaczającą się po okolicy wojnę. Widział
jej pierwsze ofiary: kobietę niosącą na plecach za-
strzelone dziecko, mężczyznę naznaczonego przez
żołnierzy RUF, któremu na ciele wypalono inicjały or-
ganizacji i obcięto palce, zwłoki zalegające przy dro-
gach z poobcinanymi kończynami. Wojskowi
atakowali znienacka. Wybiegali pośpiesznie z lasów
w jeszcze większym pośpiechu strzelali do przypad-
kowych ludzi. Ci, którym udało się ukryć, głodowali.
Głód jest jednym z ważniejszych elementów, który
stale przewija się w tego typu literaturze wspomnie-
niowej. „We were so hungry, that it hurt to drink
water”3 – pisze Beah. Pamiętać należy o tym, że Beah
był tylko dwunastoletnim chłopcem. Gdyby miał
szczęście urodzić się w kraju nietkniętym konfliktem
zbrojnym, zapewne cieszyłby się beztroskim dzieciń-
stwem i uganiał z przyjaciółmi za piłką, jak tysiące in-
nych chłopców w setkach miast i wsi. Kiedy inni mogli
cieszyć się sielankowym dzieciństwem, on obserwo-
wał w lasach ptaki jedzące nieznane mu owoce i na
podstawie wniosków wysnutych z tych obserwacji

stwierdzał, że udało mu się odnaleźć pożywienie na
kolejne kilka dni. Pozbawiony opieki dorosłego czło-
wieka, jakiegokolwiek członka rodziny, zmuszony był
liczyć tylko na siebie. Niezwykle gorzka musi być
świadomość tego, że za każdym drzewem może stać
żołnierz chcący go zabić. Stała gotowość do ucieczki i
czujność wykańczały go do tego stopnia, iż bywały
momenty godzenia się z jakąkolwiek ewentualnością,
byle przerwać ten czas życia pozbawiony wizji przy-
szłości, o ile w przypadku dziecka można o niej
mówić. W takich momentach przypominał sobie
słowa ojca : „If you are alive, there is hope for a better
day and something good to happen. If there is nothing
good left in the destiny of a person, she or he will die.”
4

Zmuszony do czynnego udziału w wojnie, w wieku
trzynastu lat został żołnierzem i jak sam twierdzi tego
czasu pamiętać ani nie chce, ani zbytnio nie jest w sta-
nie. Pisze, iż nie może zliczyć ofiar, które zginęły z jego
ręki. Odurzony marihuaną, kokainą i amfetaminą dzia-
łał niczym robot zasilany bateriami, które nigdy się
nie kończyły. Wyzbyty z wszelkich ludzkich odruchów,
dzień po dniu oczekiwał na rozkazy, po czym chwytał
za karabin i szedł zabijać. „I can feel the warmth of my
AK-47`s barnel on my back”5 – napisał po wielu latach.
Wraz z innymi dziećmi uzależnionymi od narkotyków
tworzył doskonały zespół morderców. Dni przeplatały
się z nocami, przecinane kolejnymi kreskami kokainy,
które z biegiem czasu zaczęły zastępować wodę, je-

dzenie i sen. Zabijanie stało się codziennością, nie do-
starczało wrażeń. Po kilku miesiącach przestał odróż-
niać wzniesione w górę ręce, smutne twarze,
zmasakrowane ciała. Zapomniał, jak wyglądało jego
życie sprzed wojny, zapomniał rodziców, brata, ro-
dzinną miejscowość. Nie pamiętał już, jak może cie-
szyć się życiem dziecko, i co kiedyś zastępowało mu
dźwiganą broń, amunicję, odgłosy dochodzących
strzałów. Na jednej z konferencji ONZ stwierdził: „If 
I choose to feel guilty for what I have done, I would
like to be dead.”6 Uratowany przez UNICEF przeszedł
długą drogę „do normalności” rozumianej przez nas.
Dla niego były to realia zapomniane, a dostosowanie
się na powrót do życia w społeczeństwie zabrało mu
wiele czasu. Nie wszyscy mają tak wiele szczęścia jak
Ishmael Beah. Setki tysięcy dzieci wcielonych do woj-
ska nigdy nie powrócą do normalnego życia. Używane
jako żywe tarcze zginą w konfliktach wojennych, bądź
zostaną wyrzucone na ulicę po odbyciu służby woj-
skowej niczym bezdomne psy. Jest to nagminnie prak-
tykowane w wielu krajach afrykańskich. Zaznawszy
po raz kolejny głodu, bezdomności i życia na ulicy
zgłoszą się same po raz kolejny jako ochotnicy. Traf-
nym zdaje się być przysłowie sudańskie: „Use the
slave to kill a slave” 7, które doskonale wpasowuje się
w opisywany problem. Książka Beaha jest jednym 
z nielicznych przykładów literatury wspomnieniowej,
który zwraca uwagę na ogromny problem dzieci-żoł-
nierzy walczących nie tylko w Afryce, ale i Ameryce
Południowej. Obecnie autor współpracuje z Human
Rights Watch, pozarządową organizacją zajmującą się
ochroną praw człowieka i współpracą z mediami. Co
jakiś czas wraca do Sierra Leone, aby z niepokojem
obserwować narastające wśród dzieci nastroje fascy-
nacji organizacjami wojskowymi i działalnością mili-
tarną w kraju.

Większość historii z nurtu literatury wspomnieniowej
opisana została z punktu widzenia człowieka zagubio-
nego, nie mającego nikogo bliskiego. Człowieka, który
traci wszystkich bliskich jednocześnie lub w kilkuty-
godniowych odstępach czasu. Jeżeli dane mu było
przetrwać i przeżyć postanawia opisać swe wspom-
nienia, aby pokazać ludziom jak wielkim bezsensem
jest holocaust w XX wieku i jak bardzo mylącym jest
obraz jego kraju ukazywany przez media i przewod-
niki w zderzeniu z rzeczywistością. Immaculee
Ilibagiza, autorka książki Left to Tell (2006),
przeżyła jedno z największych ludobójstw współczes-
nej historii, pogrom Tutsi w Rwandzie. W 1994 roku
w ciągu trzech miesięcy zamordowano około milion

Rwandyjska szkoła
Fot. lutheranworld.org

Sierra Leone, droga z Kenema do prowincji Kailahun
Fot. Lindsay Stark/Wikimedia Commons 
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osób. Walki na tle rasowym rozpoczęły się w momen-
cie obalenia rządu Tutsi, kiedy to Hutu po wielowie-
kowym odsunięciu od decydowania w sprawach kraju
powtórnie przejęli stery w rządzie. Niezadowoleni
Tutsi zorganizowali się w Rwandyjski Front Patrio-
tyczny i w 1990 roku wywołali kilkuletnią wojnę do-
mową. Nacjonalistyczne nastroje wśród Hutu
wzrastały, a media pogarszały sytuację, przeprowa-
dzając akcje propagandowe na terenie kraju. Doszło
do wybuchu kolejnego konfliktu, który otwarcie uwa-
żany jest za jedną z największych porażek ONZ w his-
torii istnienia organizacji. Nigdy dotąd w tak krótkim
czasie nie zamordowano tak ogromnej liczby ludzi.
Hutu zorganizowani w regularne oddziały z bronią, 
a nawet bez niej, wyposażeni tylko w maczety, atako-
wali całe wsie, palili kościoły, mordowali rodziny,
gwałcili. Sąsiedzi denuncjowali najlepszych przyjaciół,
nie można było ufać ludziom, którzy wcześniej zda-
wali się być najbliższymi i najserdeczniejszymi znajo-
mymi. Zaczęto bacznie zwracać uwagę na szerokość
nosa, odcień skóry, wzrost i edukację. W środku tego
piekła znajdowała się Immaculee Ilibagiza, która na
progu dorosłości i wkraczania w odpowiedzialne
życie straciła, za wyjątkiem jednego brata, wszystkich
bliskich. Wychowywana przez rodziców w wielkim
poszanowaniu dla religii katolickiej, ale także w głę-
bokim szacunku dla każdego żywego stworzenia i każ-
dej odrębnej nacji, ukrywała się przez prawie sto dni
w niewielkiej łazience pastora Hutu wraz z siedmioma
kobietami. Chwytając łapczywie świeże powietrze
przez maleńkie, zasłonięte okienko w suficie, przez
cały czas tej gehenny ściskała w dłoni różaniec ofia-
rowany jej kiedyś przez ojca. Do dziś uważa, że to re-
ligia pomogła jej przetrwać wojnę i wykańczające
dziewięćdziesiąt dni w maleńkim pomieszczeniu, do
którego wejście zastawione było szafą. „This is the
story of how I discovered God during one of history`s
bloodiest holocaust. I wrote this book hoping that oth-
ers may benefit from my story”8 – napisała po kilku
latach. Historia wojny w Rwandzie, opisana z punktu
widzenia młodej kobiety, jaką wtedy była Ilibagiza,
jest wstrząsającym dokumentem okrucieństwa, na
jakie jest w stanie zdobyć się człowiek; jest też świa-
dectwem siły wiodącej ku przetrwaniu, jaka drzemie
w każdym z nas. Chęć przeżycia zdaje się być celem
motywującym nasze działanie i przy pomocy wielu
czynników nierzadko udaje się przetrwać.  Dziś auto-
rka współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczo-
nych w USA, wygłasza także odczyty, poprzez które
przestrzega przed bezsensem wojen etnicznych 
i uczula na krzywdę, która dzieje się w krajach trze-
ciego świata.

polach i w społeczno-
ściach wiejskich przyczy-
niali się do ratowania od
głodu i zapaści gospodar-
czej Kambodżę, sami cier-
piąc niewypowiedziany
głód. Taki był też los pię-
cioletniej Loung, która
wraz z szóstką rodzeństwa
i rodzicami została wypę-
dzona z Phnom Penh, w któ-
rym do tej pory żyli
dostatnio i beztrosko, aby co
kilka miesięcy zmieniać
miejsce zamieszkania w ko-
lejnych wioskach. Poprzez
zachowanie mobilności sta-
rali się ochronić ojca, współ-
pracującego z poprzednim
reżimem, którego sympaty-
ków Czerwoni Khmerzy bezli-
tośnie zabijali, eliminując ich

ze społeczeństwa. Zabijali także inteligentów, ludzi
wykształconych i mniejszości narodowe. Szacuje się,
iż w okresie, w którym sprawowali władzę, zamor-
dowali lub wypędzili z kraju około dwa miliony ludzi.
Wietnamczycy, Chińczycy i inne narodowości były
bezwzględnie tępione. Matka Loung Ung pochodziła
z jednej z chińskich prowincji. Przez cały czas ukry-
wała swoją tożsamość, aby nie zostać rozstrzelana 
i pochowana w jednym z setek masowych grobów na
terenie kraju. Autorka wspomina o tym niejedno-
krotnie. Trzeba przyznać, iż wspomnienia z punktu
widzenia dziecka dodają książce tak bardzo potrzeb-
nej radości, beztroski, których powieści dorosłych są
pozbawione. Tylko dzieci potrafią dostrzec w otacza-
jącym świecie fakty i detale, notorycznie pomijane
przez nas. „They`re not nice people. Look at their
shoes – they wear sandals made from car tyres”9 –
pisze autorka o Czerwonych Khmerach, aby za mo-
ment dodać z typowo niewinnym, dziecięcym poczu-
ciem humoru: “(...) people living in the hot country
should eat spicy foods because it makes them drink
more water”10. Opowiadanie nie jest jednak tylko ra-
dosnym zapisem wspomnień. Zamienia się w smutną
kronikę niszczenia narodu i głodu, który z biegiem
czasu ogarnia całą Kambodżę. W miarę zmniejszania
racji żywnościowych rodzina Ung, która musi wyży-
wić pięcioro dzieci, zaczyna polować na wróble. Na
ich krwi gotuje zupę ryżową i ani jeden kawałeczek
jedzenia nie ma prawa się zmarnować. Jeden 
z synów, Kim, dostaje pracę przy gotowaniu poży-
wienia dla mieszkańców wsi. Ma możliwość przyno-
szenia do domu resztek, które przez pewien czas
zaspokajają największy głód. Jednak okupuje to po-

Zagłębiając się w literaturę wspomnieniową natrafi-
łam na wiele pozycji pisanych nie tylko z punktu wi-
dzenia poniżonej kobiety, która w momencie
zawirowań w ojczyźnie przekroczyła magiczną gra-
nicę dorastania. Część z historii opowiedzianych zos-
tała z perspektywy dziecka, które dotknęło sedna zła
już we wczesnym dzieciństwie i okaleczone wkraczało
w świat dorosłych, nie zawsze do końca rozumiejąc,
co działo się wokół niego. Dorastanie, przebiegające
w przyśpieszonym tempie sprawiało, że to co radosne
i dziecięce, przysłaniane bywało bardzo szybko przez
gorycz porażek rodziców i smutek. Niepowodzenia ro-
dziców i niemożność zapewnienia podstawowych po-
trzeb nie wynikały z nieudolności dorosłych, a z tego,
że dookoła działy się rzeczy, które małym ludziom
trudno było ogarnąć i zrozumieć. Pozostawała ślepa
wiara i ufność dorosłym, a ta nie zawsze zdawała eg-
zamin w rzeczywistości. Loung Ung autorka
książki Gdy zabili naszego ojca (First They Killed my
Father, 2007), miała pięć lat kiedy rozpoczął się jeden
z najbardziej krwawych i dramatycznych momentów
w historii Kambodży. Po obaleniu reżimu Lon Nola,
Czerwoni Khmerzy zmienili nazwę kraju na Demokra-
tyczną Kampuczę i rozpoczęli wprowadzanie zmian.
Większość ludności miejskiej została przeniesiona 
w ramach kolektywizacji do przymusowych obozów
pracy na tereny wiejskie. Nie mogli posiadać żadnej
własności prywatnej, a poprzez niewolniczą pracę na

niżeniami i biciem, które musi znosić w zamian za na-
karmienie głodnej rodziny. „Dreaming of food makes
my stomach growl with pain. I`d give anything now for
a tiny piece of moon cake or a leg of roasted duck”11 –
pisze Loung Ung. Cierpienie dziecięce sięga zenitu
kiedy Czerwoni Khmerzy zabierają ojca, a później
matkę z najmłodszą dziewczynką – Geak. Zginęli, po-
dobnie jak setki innych mieszkańców kraju, od strzału
w tył głowy stojąc nad masowym grobem wykopanym
w lesie lub od uderzenia młotkiem w głowę, w celu
oszczędzania amunicji. Dzieci zmuszone do szukania
szczęścia w innych, odległych od siebie obozach pracy
przeżywają katorgę osamotnienia i szybko uczą się
trudnej sztuki przetrwania. Loung Ung jest jedną 
z nielicznych osób, która miała szczęście uzyskać azyl
polityczny w USA i znaleźć rodzinę zastępczą. Dziś
pracuje dla organizacji Campaign for a Landmine Free
World (CLFW) w Waszyngtonie, która cyklicznie or-
ganizuje odczyty, stara się zainteresować opinię pub-
liczną problemem min przeciwpiechotnych, którymi
usiana jest między innymi Kambodża. 

Kiedy Kang Chol-Hwan uciekał  pociągami
przez Chiny do Korei Południowej, do wymarzonego
Edenu, gdzie ludzie nie cierpią głodu, a człowiek ma
prawo czuć się pełnoprawną częścią społeczeństwa,
nie przypuszczał, że w przyszłości zmieni status spo-
łeczny z człowieka żyjącego w reżimie komunistycz-
nym na człowieka pomagającego tym, którzy tam
nadal mieszkają. W pełni zaangażowany w obronę
praw człowieka w Korei Północnej napisał książkę The
Aquariums of Pyongyang, która miała stać się jego gło-
sem w obronie Koreańczyków z Północy. „Reading this
book is a first step towards making the repression in
North Korea a major concern for human rights de-

Mnisi kambodżańscy w Phnom Penh
Fot. Wikimedia Commons
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fenders around the world”12 – napisał Pierre Rigoulot
we wstępie do wspomnianej książki. Historia dzieciń-
stwa autora jest dosyć zagmatwana. Z drugiej strony
jej prostota i powtarzalność przyprawia o zawrót
głowy i pozostawia bez odpowiedzi pytania: jak czło-
wiek może przyglądać się losowi innego człowieka
bez zadania sobie trudu zrozumienia jego sytuacji 
i chęci pomocy? Czy takiej pomocy trzeba, czy można
udzielić, czy też należy wyczekiwać odpowiedniego
momentu, aby podać rękę potrzebującemu? A może
pozostawić wszystko swemu biegowi i nie martwić się
zbytnio o nikogo poza sobą samym? The Aquariums of
Pyongyang uwrażliwia. Pokazuje bardzo sugestywnie,
jak szybko zmienić się może los człowieka i odwrócić
się od niego fortuna. Unaocznia w pełni skompliko-
wany proces przystosowania do ekstremalnych wa-
runków życia, które po pewnym czasie stają się
codziennością. Kang Chol-Hwan miał dziewięć lat,
kiedy jego rodzina postanowiła zakończyć emigra-
cyjne życie w Japonii i powrócić na łono dobrze znanej
Korei Północnej, której przywódca Kim Ir Sen skutecz-
nie zachęcił do tego setki tysięcy rodaków. Wiele lat,
lub też kilka pokoleń wstecz, wyjechali oni do bogat-
szej i przyjaźniej nastawionej Japonii, aby podjąć
pracę zarobkową. Zwykła droga emigranta poszuku-
jącego szczęścia i godziwego życia. Rodzinie autora
udało się wzbogacić i gdyby nie zaangażowanie par-
tyjne i rewolucyjne babki zapewne ominęłoby ich
cierpienie i dziesięć lat spędzonych w gułagu Yodok.
Do obozu zostali przeniesieni bardzo szybko. Matka
Kanga Chol-Hwana zmuszona została do rozwodu, po-
nieważ ojciec został okrzyknięty reakcjonistą. Po za-
ginięciu ojca, którego zabrały służby specjalne, a także
dziadka, który w przeciwieństwie do ojca nigdy nie
został odnaleziony, babka z dwójką dzieci zmuszona
została do kilkunastogodzinnej podróży ciężarówką,
aby na końcu ujrzeć cel – gułag, ogrodzony drutami
pod napięciem. Zamieszkali w jednym z drewnianych,
czterorodzinnych baraków. Dziesięć lat niewolniczej
pracy i poniżania zmieniły autora pod każdym wzglę-
dem. „As a child I was outgoing and restless. When
people meet me today, they find me reserved and
somewhat distant. Growing up in the camp made me
shut off from the world.”13 Kang widział piętnaście eg-
zekucji i kilkanaście samobójstw popełnianych przez
ludzi nie godzących się na milczenie w obliczu dzieją-
cej się na ich oczach ludzkiej krzywdy. Doświadczył
choroby i głodu, stawał w obliczu śmierci pracując
przy grzebaniu stosów trupów po każdej zimie, 
a także patrzył każdego dnia na karcer, w którym
umieszczano ludzi za najmniejsze przewinienia. 
„I was always hungry and had problems with digesting
the little food I did get”14 –  wspomina autor. Przetrwał
częściowo dzięki szczurom, które wraz z rodziną nau-
czył się przyrządzać nie wspominając o żabach, sala-

mandrach i wszelkich nieznanych roślinach leśnych,
którymi wraz z rodziną zapełniał żołądek. 

Książka jest pierwszym wspomnieniem uciekiniera 
z Korei Północnej, który przetrwał gułag i szczęśliwie
otrzymał azyl polityczny w sąsiedniej Korei Południo-
wej. Pierre Rigoulot we wstępie bardzo sugestywnie
zaznaczył, iż: „In Korea, the separation is absolute: on
one side Koreans, on the other… also Koreans”15. Dziś
wspomnienie wyniszczonych ciał i umierających ludzi
jest dla autora tylko wspomnieniem. Natomiast dla
tych, którzy ciągle tam żyją, jest to koszmarna co-
dzienność, która wypełnia im każdy następny dzień
po brzegi. 

Dobrze jest mieć możliwość zagłębienia się w tego
typu literaturę wspomnieniową. Taką, która ukazuje
nieznane nam z autopsji doświadczenia innego czło-
wieka. Dzięki zapisanej przez tych ludzi przeszłości
daje się szansę setkom tysięcy obcym ludziom na
zmianę, na powrót do normalnego życia i na zwykłą
egzystencję. Bez Tears of the Desert, Było minęło i in-
nych wspomnień  przelanych na papier nie wiedzieli-
byśmy, gdzie kończy się nasza wrażliwość a zaczyna
współczucie. Gdzie przebiega granica pomiędzy real-
nym życiem a fantazją, na co może ważyć się człowiek
w warunkach ekstremalnych, ciężkich, a dla nas nie-
wyobrażalnie irracjonalnych. W The Aquariums of Py-
ongyang babka autora dostaje cenną radę od starszej
kobiety, która chyba pomogła jej przetrwać gułag. „Be
strong, dear.  (…) Don`t ever give up.(…) when you are
in a difficult spot, think about your children and
grandchildren and you will make it”16. To zdanie moż-
naby skierować do wszystkich, których w życiu do-
tknęły podobne sytuacje. Bo jest to zdanie prawdziwe,
dające siłę do dalszej walki. I czekania na światło 
w tunelu.

Bibliografia:
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Kang Chol-Hwan, The Aquariums of Py-ongyang, Atlantic Books, London 2006

Kino w Phenianie, w  Korei Pół̧nocnej
Fot. Gilad Rom/Wikimedia Commons

1„Na żadnym poziomie moich studiów nie
uczono mnie, jak radzić sobie z ośmiolet-
nimi ofiarami grupowych gwałtów, w wiej-
skim szpitalu, bez wystarczającej ilości
potrzebnych środków”.
2„To, co mi się przydarzyło, przydarzyło
się także wielu kobietom w Darfurze. Jeśli
o tym nie opowiem, inni nie dostaną swo-
jej szansy – ja ją otrzymałam. Jestem wy-

kształconą kobietą, mogę więc mówić w ich imieniu 
i przesłać światu tę wiadomość”. 
3„Byliśmy tak głodni, że bolało nas nawet wtedy, kiedy
piliśmy wodę”. 
4„Do czasu kiedy jesteś żywy, masz szansę na lepszy
dzień i na coś dobrego, co może się wydarzyć. Jeśli 
w przyszłości człowieka nie można dostrzec nic pozy-
tywnego, on wkrótce umrze”.  
5„Nadal czuję ciepło AK-47 na moich plecach”. 
6„Jeśli miałbym poczucie winy za to, co zrobiłem, wo-
lałbym być martwy”. 
7„Użyj niewolnika, aby zabić niewolnika”. 
8„Jest to historia o tym, jak odkryłam Boga podczas
jednego z najbardziej krwawych ludobójstw. Napisa-
łam ją mając nadzieję, że inni znajdą w niej coś dla sie-
bie”.  
9„Oni nie są miłymi ludzmi. Spójrz na nich. Zakładają
buty zrobione z opon samochodowych”.
10„(…) mieszkańcy ciepłych krajów powinni jeść pi-
kantne potrawy, bo to sprawia, że piją więcej wody”.
11„Marzenie o jedzeniu sprawia, że mój żołądek boli.
Oddałabym wszystko za kawałek ciastka, lub nogę
pieczonej kaczki”.
12„Przeczytanie tej książki to pierwszy krok w stronę
uczynienia represji w Korei Północnej główną troską
obrońców praw człowieka na całym świecie”.
13„Jako dziecko byłem towarzyski i pełem niespożytej
energii. Gdy ludzie dziś mnie poznają, zauważają, że
jestem zdystansowany. Dorastanie w gułagu sprawiło,
że zamknąłem się na świat”. 
14„Byłem zawsze głodny i miałem problem z trawie-
niem tej niewielkiej ilości pokarmu, którą dostawa-
łem”.
15„W Korei podział jest zupełny: po jednej stronie Ko-
reańczycy, po drugiej… także Koreańczycy”. 
16„Bądź dzielna, moja droga. (…) Nigdy nie poddawaj
się. (…) kiedy znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia
myśl o dzieciach i wnukach, wtedy dasz radę”.

Przypisy:
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spotkanie z autorem

Karolina Kunda-Kuwieckij

Ciekawość według Amosa Oza 

Amos Oz okazał się przesympatycznym starszym panem, 
skorym do żartów, zdystansowanym do siebie, swojego kraju 
i polityki. Podczas podpisywania książek, pisarz obdarzał każdą
osobę ciepłym uśmiechem, w którym ujrzeć można było całą
jego empatię i ciekawość świata. 
Ciekawość, która jego zdaniem, czyni człowieka lepszym.

18 października 2010 roku warszawskie Centrum
Sztuki Współczesnej i Dom Wydawniczy Rebis zorga-
nizowały „Spotkanie o literaturze i polityce z wybit-
nym izraelskim pisarzem, eseistą i publicystą,
Amosem Ozem”. Spotkanie prowadził Paweł Smoleń-
ski i to właśnie on przez większość czasu zadawał py-
tania pisarzowi. Chociaż, jak błyskawicznie można
było się zorientować, Oz okazał się tak wspaniałym
mówcą, iż w zasadzie w ogóle nie było potrzeby pro-
wadzenia rozmowy przez osoby trzecie. Pisarz sam
nadawał rytm spotkaniu i płynnie przeskakiwał z te-
matu na temat, przytaczał barwne anegdoty i przypo-
wiastki. Spotkanie bezsprzecznie zdominowała
polityka, kwestia korzeni i stosunek pisarza do Izraela. 

Śródtytuł: Izrael – „W Izraelu każdy jest prorokiem”

O Izraelu Amos Oz potrafi rozprawiać długo i wyczer-
pująco, a jego słowa oddają pełnię uczuć jakie żywi do
swoich żydowskich korzeni: „Dzisiejszy Izrael to kraj
bardzo śródziemnomorski. Jest głośny, pełen namięt-
ności, to kraj fatalnych manier. (...) Większość krajów,
normalnych krajów, zostało zrodzonych z geografii,

demografii, polityki i historii. Izrael zrodził się z ma-
rzeń. To jedyny kraj, który zrodził się z marzeń. Wia-
domo, że wszystko, co rodzi się z marzenia, musi
przynieść rozczarowanie. Jedyny sposób, żeby utrzy-
mać jego świeżość i doskonałość to nigdy nie próbo-
wać przenieść go do rzeczywistości. Kiedy przeżywa
się swoje marzenie w rzeczywistości, wtedy czeka nas
rozczarowanie. Taka jest też prawda dotycząca pisania
książek, uprawiania ogrodu, realizowania swoich fan-
tazji erotycznych. Dotyczy ona również budowania na-
rodu. W Izraelu panuje pewnego rodzaju atmosfera
rozczarowania, ale to rozczarowanie jest cechą nie Iz-
raela, ale wszystkich marzeń. Jestem starszy od pań-
stwa Izrael, urodziłem się i dorastałem w brytyjskim
mandacie Palestyna. Widziałem jak Izrael rozwija się
z garstki idealistów i reformatorów świata w hedonis-
tyczny kraj ludzi klasy średniej, bardzo materialis-
tyczny, hałaśliwy, pełen namiętności, kłótliwy, 
o gorącym sercu i głęboko podzielony. To ogromna
zmiana, ale ja się godzę z tą zmianą. Kiedy byłem
małym chłopcem było sześćset tysięcy Izraelczyków,
teraz jest nas osiem milionów. Zmiany są nie do unik-
nięcia. (...) Kocham Izrael nawet wtedy, kiedy go nie

Izrael: W Izraelu każdy jest prorokiem

lubię. Kocham Izrael nawet wtedy, kiedy nie jestem 
w stanie go znieść. Takie relacje pojawiają się w naj-
lepszych rodzinach. Bronię Izraela przez całe swoje
życie, ale bardzo często przychodzi mi bronić go przed
samym sobą. I w każdym artykule jaki napisałem
przez ostatnie pięćdziesiąt lat, a może i więcej, wysy-
łam do diabła swój własny rząd. Rząd czyta moje ar-
tykuły, ale z jakichś sobie tylko znanych przyczyn
odmawia pójścia do diabła. A ja ciągle i w kółko po-
wtarzam im: idźcie do diabła! Jeśli pewnego ulegnę
rozpaczy, wtedy ja sam pójdę do diabła”.

Zapytany o bycie/niebycie izraelskim prorokiem, Oz
skwitował krótko, ale dosadnie, iż w Izraelu każdy jest
prorokiem. Z przekąsem stwierdził, że mieszka tam
osiem milionów premierów, osiem milionów proro-
ków i osiem milionów mesjaszy. Każdy mówi cały
czas, nikt nikogo nie słucha. Oz krytycznie ustosunko-
wał się do Izraelczyków-czytelników: „W Izraelczy-
kach jest coś nienormalnego. W Polsce i innych
krajach ludzie czytają powieści dla przyjemności. 
W Izraelu nie czyta się powieści dla przyjemności
tylko po to, by nie zgadzać się z postaciami, nie zga-

dzać się z autorem, a na końcu, żeby nie zgadzać się 
z samymi sobą. Dostałem setki listów od czytelników
i w większości z nich informowali mnie, co powinny
zrobić postacie z moich książek”.

Śródtytuł: Konflikt Izrael – Palestyna: „Nienawidzę
wojny”

Pytania o konflikt izraelsko-palestyński powracały
podczas spotkania jak bumerang. To do niego najczę-
ściej nawiązywał prowadzący i zadający pytania lu-
dzie na sali. Oz dwukrotnie powtórzył, że nienawidzi
wojny i jest człowiekiem pokoju. Podkreślił jednak, że
jeśli Izrael kiedykolwiek stanie w obliczu zagrożenia
swojego istnienia, wtedy będzie go bronił, walcząc za
życie i za wolność. Za nic innego nie potrafiłby wal-
czyć. Zapytany o możliwość rozwikłania konfliktu, od-
powiedział: „Nie chodzi o wyjaśnianie i tłumaczenie,
chodzi o opatrzenie otwartej rany. Pracuję z Palestyń-
czykami, mam palestyńskich przyjaciół. Rozmawiamy,
szukamy wyjścia, sposobu na rozwiązanie konfliktu.
Nigdy nie szukamy odpowiedzi na pytanie: kto jest
winny? Nie zastanawiamy się nad tym, kto zaczął cały

Konflikt Izrael-Palestyna: Nienawidzę wojny

Amos Oz przy pracy, 
kadr z filmu The Nature of Dreams
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ten konflikt. W Europie jest wyraźna tendencja do
tego, by strony konfliktu dzielić na dobrych i złych, tak
jakby każda wojna była hollywoodzkim filmem. Wielu
Europejczyków budzi się co rano, podpisuje petycję
popierającą tych dobrych, potem bierze udział w de-
monstracji przeciwko tym złym, a wieczorem kładzie
się spać z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.
Oz twierdzi, że w Izraelu i Palestynie nie ma „dobrych
i złych”. W krajach dochodzi do tragicznego starcia
między obydwiema stronami, które mają rację lub
między dwiema stronami, które jej nie mają”.  W kon-
tekście konfliktu pisarz nawiązał także do Szekspira:
„W tragedii konwencji szekspirowskiej na koniec
scena jest pokryta ciałami ofiar i być może sprawiedli-
wość zwycięża. U Czechowa wszystkie postacie na
końcu są złe, smutne, melancholijne, ale żyją. Moi ko-
ledzy z ruchu pokojowego, nasi partnerzy palestyńscy
nie szukają szczęśliwego zakończenia tego konfliktu.
My robimy wszystko, by ten konflikt skończył się nie
stylu szekspirowskim, ale w duchu Czechowa.” Ponie-
waż zarówno prowadzący, jak i zgromadzeni, drążyli
temat konfliktu i pytali pisarza o sposoby jego rozwią-
zania, Oz wyjaśnił, że „jeśli Izraelczycy i Palestyńczycy
mają osiągnąć historyczny kompromis, a wierzę, że 
w końcu tak się stanie, będą potrzebować wiele po-
mocy i wiele empatii. Szanowni Państwo, nie musicie
już wybierać, czy jesteście za Palestyną czy za Izrae-
lem, musicie być za pokojem.”

Śródtytuł: Książki i pisanie – „Jeśli miałbym jednym
słowem określić moje książki, powiedziałbym: ro-
dzina”

Pisarz chętnie nawiązywał do pisanych przez siebie
książek. Dało się zauważyć, że są mu bliskie i że czuje
się z nimi emocjonalnie związany. „Wiele lat temu na-
pisałem książkę Czarna skrzynka. Jest to powieść epi-

stolograficzna; wymiana korespondencji pomiędzy
kobietą, jej byłym mężem i obecnym mężem. Ta
książka jest jedną wielką kłótnią, ponieważ jej były
mąż i obecny mąż są na przeciwnych krańcach poli-
tycznego sporu, są swoimi przeciwnikami. Napisałem
tę książkę z równą dozą empatii dla obu tych postaci.
Prawdę powiedziawszy z równą doza empatii podcho-
dziłem do każdej postaci w tej książce. Nie chciałem
wpływać na ludzi poprzez tę książkę. Poza jedną tylko
kwestią: chciałem sprawić, by moi czytelnicy spróbo-
wali wyobrazić sobie siebie na miejscu drugiego czło-
wieka. I właśnie to jest najważniejszą kwestią we
wszystkim moich powieściach, to jest ta odmiana,
którą chcę wywołać w czytelniku”.

Oz przywiązuje ogromną wagę do ciekawości. Cieka-
wości świata, swojego kraju, drugiego człowieka, re-
lacji międzyludzkich. „Kiedy żyje się wewnątrz cudu,
wtedy nie widzi się cudu, ale widzi się skazy. Kiedy pi-
sałem O miłości i mroku skupiłem się na tych drobi-
nach złości i goryczy, które są we mnie. Napisałem ją
z humorem, empatią, ale też z ciekawością. Pokładam
bowiem wielką wiarę w ciekawość. Moim zdaniem
ciekawość jest swego rodzaju cnotą moralną. Uwa-
żam, że człowiek, który jest ciekawy, jest lepszy od
tego, który ciekawy nie jest.  Człowiek ciekawy świata
i drugiego człowieka zadaje sobie ciągle pytanie, co
bym zrobił, gdybym był na jego/jej miejscu. Jest to po-
czątek procesu etycznego polegającego na wyobraźni.
Jeśli potrafisz wyobrazić sobie drugiego człowieka,
pozbywasz  się w ten sposób części swoich stereoty-
pów. Nie tylko wydaje mi się, że ciekawy człowiek jest
lepszy od nie ciekawego, ale uważam, że człowiek ob-
darzony ciekawością jest lepszym kochankiem niż ten,
który takiej ciekawości nie odczuwa, ale jest jeszcze
za wcześnie by poruszać takie tematy”. 

Amos Oz nawiązywał także do swoich książek w kon-
tekście konfliktu i tragedii i oświadczył, że wiele jego
książek opowiada o tragediach. Zaręczył jednak, że
nigdy nie pisze o dobrych i złych postaciach, a o kon-
fliktach między nimi. Daje się zauważyć, że to właśnie
psychologia konfliktu najbardziej go fascynuje. Zapy-
tany natomiast o to, do jakiego stopnia pisanie jest
efektem jego niezależnych decyzji, a w jakim stopniu
wynika z tego, kim jest, Oz nie podał jednoznacznej
odpowiedzi. Wyjawił jednak, że pojęcie wpływu i in-
spiracji to dla niego bardzo tajemnicze zjawiska, ale
nie byłby w stanie określić i zrozumieć praw jakimi
się rządzą.  

Zapytany o lewantyńskość swoich powieści, Oz odpo-
wiedział, iż pisze o potężnych emocjach i rodzinach.
Jeśli miałby jednym słowem określić swoje książki,
powiedziałby: „rodzina”. Jeśli miałby zaś zdefiniować
je w dwóch słowach powiedziałby: „nieszczęśliwa ro-
dzina”. Gdyby dano mu trzy słowa, wystosowałby apel:
„Czytajcie moje książki.”

Śródtytuł: Cenna dwuznaczność i  codzienne fantaz-
jowanie

Jako kilkuletni chłopiec, Oz regularnie wychodził z ro-
dzicami do kawiarni, w której skazany był na wielo-
godzinne siedzenie w milczeniu. Rodzice obiecywali
mu bowiem, że za niewtrącanie się do ich rozmowy ze
znajomymi nagrodzony zostanie lodami. Niemiłosier-
nie się wówczas nudził. Gdy był już na skraju wytrzy-
małości i cierpliwości, a spotkanie rodziców ze
znajomymi nie zdawało się  dobiegać końca, uznał, że
zacznie podsłuchiwać rozmowy dobiegające z sąsied-
nich stolików. Ponadto przyglądał się ubiorom pozos-
tałych gości kawiarni, mowie ich ciała, strzępkom
rozmów. Następnie zaczął zajmować się wymyślaniem

historii tych przypadkowych osób. Wymyślał kim są,
skąd pochodzą, kim są dla siebie nawzajem. Tak też
podobno robi do dziś. „Kiedy czekam na dworcu  czy
na lotnisku, kiedy siedzę w poczekalni u lekarza nigdy
nie sięgam po tabloidy. Zawsze przyglądam się innym
ludziom i podsłuchuję. Bardzo uważnie spoglądam na
buty; one zawsze opowiadają jakąś historię. Najlepszy
sposób na wypełnienie wolnego czasu – przyglądajcie
się innym ludziom i wymyślajcie historie. To fanta-
stycznie spędzony czas, a na koniec dostaje się lody”. 

Zapytany o potwierdzenie panującej w Izraelu nega-
tywnej opinii o Polsce, pisarz sprostował, iż zła opinia
nie tyczy się tyle Polski, ile całej Europy. Dla niego Pol-
ska nigdy nie będzie jednym z wielu normalnych kra-
jów zagranicy. Nigdy nie będzie w stanie przyjechać
do Polski tak, jakby podróżował do Australii, Norwegii
czy Argentyny. Wyznał, że Polska jest wprawdzie bliż-
sza jego sercu, ale jest w tym pewna dwuznaczność,
będąca częścią żydowskiego dziedzictwa. Pisarz
uważa ową dwuznaczność, niejasność za coś bardzo
cennego i wartościowego w życiu codziennym, nie
tylko dla Polaków i Żydów.

Gdy spotkanie dobiegało końca, Amos Oz został jesz-
cze zapytany o pisaną aktualnie książkę. Odparł, że nie
lubi mówić o książkach nad którymi pracuje, gdyż po-
równałby to do poddawania ciąży promieniowaniu
rentgenowskiemu. Wielbicielom jego twórczości nie
pozostaje zatem nic innego jak tylko cierpliwie czekać
na kolejne owoce pracy pisarza. A co bardziej niecier-
pliwym i znudzonym czekaniem na nią, polecam pó-
jście za radą Oza i zajęcie sobie czasu wymyślaniem
historii mijanym na ulicy ludziom.

Wydania Opowieści o miłości i mroku: amerykańskie, duńskie, niemieckie, polskie,
rumuńskie, hiszpańskie, izraelskie i włoskie 

Książki i pisanie: Jeśli miałbym jednym słowem 

określić moje książki, powiedziałbym — rodzina

Cenna dwuznaczność i  codzienne fantazjowanie
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Co spowodowało, że zdecydowałeś się napisać Mi-
łość i jej następstwa?
Szczerze mówiąc nie przypominam sobie, żeby był
konkretny powód, czy żebym miał jedną konkretną
myśl, która sprawiła, że zdecydowałem się opisać
właśnie tę historię. W pewnym momencie ogarnęło
mnie przemożne pragnienie opowiedzenia historii 
i pomysł wziął się, tak mi się wydaje, od postaci Na-
sera, samotnego chłopaka. Miałem luźny koncept eks-
perymentu polegającego na próbie wniknięcia w jego
sposób myślenia, a trzeba pamiętać, że Naser żył w
społeczeństwie saudyjskim, w którym wszystko jest
w pewien sposób kontrolowane. Chciałem pokazać jak
można żyć, kiedy pragnie się wolności w okoliczno-
ściach, które nie pozwalają jej poczuć. Mówiąc o wol-
ności mam na myśli wolność myśli i przekonań,
wolność do kochania, kogo się chce, wolność se-
ksualną, wolność bycia, kim się chce. Wydawało mi się,
że osadzenie Nasera w społeczeństwie saudyjskim
jest ciekawym pomysłem.

Ile czasu zajęło Ci napisanie książki?
Bardzo długo myślałem o książce zanim zacząłem ją
pisać, więc gdy faktycznie usiadłem przy komputerze,
pisanie szło mi dość szybko. Wydaje mi się, że samo
pisanie zajęło mi niewiele ponad rok. Lubię mieć jasną

Sulaiman Addonia urodził się w Erytrei, skąd pochodzi jego matka. Po tragicznej śmierci

ojca pisarza, wywodzącego się z Etiopii, i masakrze w Om Hajar w 1976 roku rodzina zmu-

szona była zamieszkać w obozie dla uchodźców w Sudanie. Po kilku latach Addonia prze-

niósł się do Dżiddy w Arabii Saudyjskiej i tam chodził do szkoły. W 1990 roku przyjechał

wraz z bratem do Londynu, gdzie udało im się dostać status uchodźcy. Tu pisarz zrobił ma-

turę i skończył studia ekonomiczne w University College i magisterskie studia nad rozwo-

jem (Development Studies) w SOAS. Od kilku miesięcy dzieli swój czas między Londyn 

a Brukselę, gdzie wraz z partnerką wychowuje półtorarocznego synka i pisze swoją drugą

powieść.

Z Sulaimanem Addonią rozmawia Kamila Kunda

ideę tego, co chcę przekazać, przed napisaniem pierw-
szego zdania. Wielką przyjemność sprawia mi rozwi-
janie opowieści, tworzenie postaci, poznawanie ich. 

José Saramago powiedział kiedyś, że bycie pisa-
rzem to pełnoetatowy zawód. On cztery godziny
dziennie pisał, a kolejne cztery po prostu myślał 
i czytał.
Zgadzam się. Więcej czasu zajmuje myślenie, obser-
wowanie, szperanie w książkach, czytanie, mówienie
do siebie... Nigdy nie pisze się cały czas. Przeżywanie
opowieści w głowie trwa często tak samo długo, jak
nie dłużej, niż właściwe pisanie.

Czy trudno było Ci znaleźć wydawcę?
Miałem wielkie szczęście, mój agent załatwił wszystko
w dwa-trzy dni. Clara [Clara Farmer] z wydawnictwa
Chatto&Windus była świetnie zorganizowana, więc
podpisanie umowy było kwestią dni, nie tygodni.
Wcześniej oczywiście mój agent wysłał książkę do
wielu wydawców...

Więc najpierw musiałeś znaleźć agenta?
Tak, wielu mnie odrzuciło zanim znalazłem Kevina
[Kevin Conroy Scott]. Nauczyło mnie to jednej rzeczy:
nie poddawać się! Ocena książki to bardzo subiek-
tywna sprawa, nie można się zrażać tym, że kilku
agentom się nie podoba. Trzeba znaleźć takiego, który

uwierzy w Ciebie i Twoją książkę. Mnie się to udało.

W Twojej książce główni bohaterowie, Naser 
i Fiore, zakochują się w sobie zanim w ogóle mają
okazję spojrzeć sobie w oczy i porozmawiać ze
sobą otwarcie. Czy mieszkając w Dżiddzie spotka-
łeś kochanków takich jak Naser i Fiore?
Nie. 

Na końcu książki, w Podziękowaniach, piszesz jed-
nak: „Dziękuję tajemniczym dziewczynom 
z Dżiddy, których sekretne liściki sprawiają, że mi-
łość jest możliwa”. Więc słyszałeś o dziewczynach
podrzucających chłopakom liściki, tak jak Fiore?
 O tak, jestem wierny temu, co napisałem w Podzięko-
waniach. Chodząc do szkoły nasłuchałem się historii
o dziewczynach podrzucających listy chłopakom. Te
listy nie były ekscytujące, zwykle mówiły jedynie: „Po-
dobasz mi się”, ale to wystarczyło, by zasiać pomysł 
w mojej wyobraźni. Żaden liścik nie zmienił mojego
życia, ale sama idea podpowiedziała mi opowieść 

o Naserze. Dla mnie słowa znaczą bardzo wiele. Żyjąc
w podzielonym społeczeństwie w Arabii Saudyjskiej
stałem się bardzo wrażliwy na sposób przekazywania
emocji osobie, której nie możesz zobaczyć, wyłącznie
za pomocą słów. Poprzez proces pisania książki od-
kryłem, że możliwe jest pokochanie kogoś, a raczej nie
kogoś, ale jakiegoś aspektu osobowości tej osoby,
który ona odkrywa Tobie poprzez słowa. Pokochanie
sposobu, w jaki mówi i rzeczy, które mówi o swoim
życiu i sobie. Być może to staroświeckie podejście do
miłości, ale wierzę, że miłość może mieć miejsce także
wtedy, gdy nie wiemy, jak wygląda obiekt naszego
uczucia. Jest tak wiele wymiarów miłości, ja starałem
się pokazać rozwój miłości poprzez listy, poprzez
słowa. Można też oczywiście uznać, że ta historia była
możliwa jedynie w społeczeństwie takim jak saudyj-
skie, w którym żył Naser, samotny przez tak długi
okres czasu. Tęsknił za obecnością kobiet w swoim
życiu, więc może był bardziej wrażliwy, podatny na

Sulaiman Addonia. 
Wolność ponad wszystko
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wszelkie rodzaje kontaktu. Nie wiem, ale dla mnie do-
świadczenie pisania o rozwoju mi-
łości między nim a Fiore za
pomocą słów, które wymieniają,
było z pewnością interesującym
doświadczeniem. Ciekawił mnie
też sam sposób pokonywania ogra-
niczeń segregacji płciowej, co za-
wsze ma miejsce w takich
społeczeństwach jak saudyjskie. 

Przedstawiasz Dżiddę jako
miasto przytłaczające, pełne mę-
czących ograniczeń wolności, 
o której mówiłeś wcześniej, za-
równo dla kobiet jak i mężczyzn
tam żyjących, jednak czytając
Twoją powieść wyczuwałam swo-
istą nostalgię za Dżiddą, za jej
upałem, pustymi ulicami, latem.
Czy tęsknisz czasem za tym mias-
tem? Odwiedzasz je czasami?
Cóż, przede wszystkim uważam, że
nazywanie Dżiddy przytłaczającym
miastem to subiektywny punkt wi-
dzenia. Nie wszystkim przeszkadzają
te ograniczenia. Niektórzy
członkowie mojej rodziny byli
bardzo zadowoleni z systemu, jaki
tam panuje. Ja nie byłem, ale to inna
sprawa. Jeśli chodzi o miłość to
owszem, system saudyjski nakłada
na jednostkę mnóstwo ograniczeń.
Ale na swój sposób kocham Dżiddę,
uważam, że to piękne miasto. I czuję
wielką nostalgię za nim, zawsze bę-
dzie miało miejsce w moim sercu, bo
tam po raz pierwszy po wielu latach
mogłem znów być z moją mamą,
która wyjechała do pracy do Arabii
Saudyjskiej, gdy ja mieszkałem z bra-
tem i dziadkami w Sudanie. Mam jed-
nak nadzieję, że w miarę wiarygodnie
oddałem atmosferę panującą w tym
mieście i właściwie opisałem ograni-
czenia istniejące w tamtym społeczeństwie, choć
oczywiście jest to punkt widzenia Nasera, niekoniecz-
nie mój.

Mogłeś jak widać znaleźć swoje własne szczęście
w Dżiddzie, a mimo to czuć jak ogranicza Twoje
życie w pewnych dziedzinach...

Zdecydowanie! Można porównać miłość do miejsca 
z miłością do człowieka – nie kochasz nikogo za coś
konkretnego, ale kochasz między innymi za to, co
miejsce lub dana osoba znaczy dla Ciebie, co reprezen-
tuje, jakie możliwości Ci prezentuje. Dżidda jest bar-
dzo wielowymiarowym miastem – ma dużą moc
przyciągania, a jednocześnie frustruje Cię czasem nie-
samowicie. 

Nie odwiedzam już Dżiddy, moja mama mieszka znów
w Erytrei, więc jeżdżę tam raz na jakiś czas, by ją od-
wiedzić.

W maju 2010 roku byłam na spotkaniu z Tobą 
i erytrejskimi/etiopskimi pisarkami: Hannah Pool
i Maaza Mengiste w londyńskim Southbank. Po-
wiedziałeś wtedy, że nie krytykujesz w żaden spo-
sób społeczeństwa saudyjskiego. Jednak można
usłyszeć głosy oskarżające Cię o to i o krzywdzące
sportretowanie islamu.
Zdarza się, że ludzie czytają książkę pod jednym
kątem i przypisują autorowi poglądy w niej zawarte.

Zdarza się też, że niektórzy wypowiadają się o powie-
ści, nie przeczytawszy jej, a oparłszy swoją krytykę
wyłącznie na podstawie negatywnych recenzji. Stara-
łem się pokazać różne twarze Arabii Saudyjskiej i spo-
łeczeństwa saudyjskiego, przedstawić ludzi o różnym
charakterze. Moja książka to historia chłopaka, który
próbuje odnaleźć swoje miejsce w bardzo restrykcyj-
nej społeczności. Nie miałem zamiaru oceniania niko-
gokolwiek. To narracja pierwszoosobowa, ale
perspektywa nie jest moja, a mojego bohatera. Mam
nadzieję, że większość czytelników to rozumie, jednak
zdaję sobie sprawę, że ostatecznie nie mam wpływu
na to co, co ludzie myślą o książce.

Fotografie Riccardo Valliniego, włoskiego fotografa
pochodzącego z Rzymu, podróżnika.
Swoje prace zamieszcza m.in. na stronie
www.trekearth.com/members/rikko77
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Wyobrażasz sobie, że mógłbyś teraz mieszkać 
w Dżiddzie?
Nie, nie sądzę, że bym mógł. Lubię mieć poczucie wol-
ności i jestem zdania, że dla rozwoju człowieka nie-
zwykle istotne jest, by mógł doświadczać różnych
rzeczy i eksperymentować. Próbę kontroli mojej wol-
ności i mojego sposobu myślenia uznaję za naruszenie
praw człowieka.

A jednak jest mnóstwo ludzi na świecie, którzy
uważają, że życie według zasad Koranu i hadis
daje wystarczająco dużo wolności...
Oczywiście. To bardzo indywidualna kwestia. Moim
zdaniem jednak ludzie powinni mieć wybór. Kocham
Londyn między innymi dlatego, że tu wolno Ci żyć 
w sposób, w jaki chcesz. Możesz prowadzić tryb życia,
jaki Tobie pasuje. Z drugiej strony nie istnieje społe-
czeństwo, w którym poczucie wolności byłoby stupro-
centowe. To zwyczajnie niemożliwe. W każdej
społeczności istnieją zasady, kod zachowań, ale czło-
wiek nie powinien mieć poczucia, że one go ograni-
czają w jakikolwiek sposób. Zasady, na jakich
funkcjonuje społeczeństwo, nie powinny powstrzy-
mywać Cię przed rozwijaniem się w sposób, w jaki
chcesz się rozwijać. Wolność zawsze jest interpreto-
wana w sposób indywidualny i społeczeństwo nie po-
winno narzucać jedynej słusznej interpretacji tej
wolności. Jedną z ról społeczeństwa jest dać Ci możli-
wość eksperymentowania, zadawania sobie pytań, co
chcesz robić w życiu i którą drogą podążać. Naturalną
rzeczą jest szukanie ograniczeń i znalezienie swobody
w ramach tych ograniczeń. Uważam za bardzo ważne,
by w społeczeństwie była możliwa dyskusja publiczna
na temat wolności, ograniczeń i zasad. Weźmy na
przykład imigrację. Dawniej nie można było w ogóle
mówić na ten temat, to było uważane za politycznie
niepoprawne. Teraz zaś przyjmuje się, że dyskutowa-
nie o imigracji, jej wadach i zaletach nie jest wynikiem
uprzedzeń, a zwykłej dbałości i niepokoju o kwestie
związane z imigracją, np. kwestie ekonomiczne.
Trzeba też zwrócić uwagę na język i publicznie dysku-
tować o tym. Czy należy stosować cenzurę i unikać
pewnych słów, zakazywać publikacji dawno temu na-
pisanych książek ze względu na np. rasistowskie treści
zawarte w nich? Czy książki takie jak Mein Kampf Hit-
lera, która jest zakazana m.in. w Niemczech i Arabii
Saudyjskiej, powinny być dostępne? Jak daleko po-
winna iść cenzura? Na to nigdy nie będzie jedynej
słusznej odpowiedzi.

A czy nie uważasz, że to kwestia zaufania do oby-
wateli? Można pozwolić ludziom nawoływać do za-

bójstwa Salmana Rushdiego, pozwolić innym słu-
chać słów nienawiści wygłaszanych pod jego adre-
sem, ale mieć zaufanie do obywateli, że nie chwycą
za noże?
Tak sądzę, chociaż wkraczamy na śliski grunt. To
sprawa dojrzałości. Zaufanie do obywateli buduje się
poprzez pozwolenie im na rozwijanie własnej osobo-
wości i poprzez danie im wolności, w ramach której
zaufanie jest możliwe. Nie można zmusić ludzi, by ufali
sobie nawzajem i akceptowali pewne zasady. Nie-
zbędna jest otwarta debata. To proces angażowania
społeczeństwa we wspólne tworzenie zasad, które
mają mu służyć, a nie hamować jego rozwój. Człowiek
musi mieć możliwość rozwoju intelektualnego, emo-
cjonalnego, duchowego. Mimo iż społeczeństwo lon-
dyńskie nie jest idealne, jest w moich oczach
najbliższe ideałowi dlatego, że tu nie rozmawia się
wyłącznie na temat plusów i minusów multikultura-

lizmu. Mówi się też o różnych wartościach wyznawa-
nych przez różne grupy, zaczynamy tworzyć nowy
język i próbujemy słuchać różnych głosów. Nie wolno
dopuścić, by biały, angielski mężczyzna miał decydo-
wać za innych, co jest dla nich dobre.

Trzeba zachęcać ludzi, by wypowiadali się 
w swoim imieniu, ale są grupy, które nie mają
głosu w społeczeństwie.
I uważam, że to niedobrze.

Ale jak namówić takie grupy, by się otworzyły 
i głośno wyrażały swoją opinię?
Myślę, że to kwestia czasu oraz właśnie zaufania.
Trzeba sprawić, by ci ludzie uwierzyli, że ich głos zo-
stanie wzięty pod uwagę, a nie zignorowany. Nie znam
mechanizmów takiego działania, ale mogę mówić na
przykładzie mojej własnej rodziny. Widzę ogromną

różnicę w podejściu moich rodziców a moim i mojego
brata. Nie pamiętam dobrze swojego ojca, ale moja
mama na przykład była analfabetką. Nigdy nie zachę-
cała mnie, bym czytał książki. Tylko dzięki determina-
cji mojego brata pokochałem książki i zacząłem pisać.
I mogę powiedzieć, że odkryłem mój głos. A później,
gdy przyjechałem do Londynu w 1990 roku, nie znie-
chęcano mnie do poszukiwań, pomagano mi rozwijać
się i nabierać pewności, że mój głos jest coś wart. Zna-
lazłem wreszcie okazję, poprzez pisanie, by głośno
mówić w swoim imieniu. A skoro ja to mogłem, to
każdy może.

Wracając do Miłości i jej następstw – jak Twoja po-
wieść została przyjęta w różnych krajach?
Wiesz, jedną z rzeczy, których unikam, to sugerowanie
się recenzjami. Jako początkujący pisarz, debiutant
właściwie, mógłbym łatwo zniechęcić się do pisania
albo odwrotnie – poczuć nadmierną pewność siebie.
Mój agent powiedział mi, gdy ostatnio się widzieliśmy,
że Miłość i jej następstwa została już przetłumaczona
na, o ile się nie mylę, dwadzieścia cztery języki. Daje
mi to satysfakcję, bo widzę, że ludzie w różnych kra-
jach są zainteresowani książką oraz że mogą ją czytać
w różnych językach. 

Czy powieść jest dostępna w Arabii Saudyjskiej,
Erytrei lub Etiopii?
W żadnym z tych krajów jeszcze nie jest dostępna.
Właśnie ukazała się jednak po arabsku i Saudyjczycy
czytają ją dzięki mojemu wydawcy w Bejrucie. Cze-
kam na pierwsze reakcje (pomimo tego, co mówiłem
wcześniej, że wolę czasem nie znać recenzji...).
Rozmawiam też z osobami, które mogą przetłumaczyć
powieść na amharski i tigrinia, tak by była dostępna
dla czytelników w Etiopii i Erytrei. Sam nie mogę jej
przetłumaczyć, mówię tylko po arabsku i angielsku.
Wielka szkoda, ale wychowywałem się w obozie dla
uchodźców z dziadkami, mój ojciec zmarł gdy byłem
bardzo mały, mama pracowała w Arabii Saudyjskiej,
zresztą ona nie potrafiła, jak już mówiłem, pisać ani
czytać. Nauka innych języków nie była dla mojej ro-
dziny priorytetem. Mówię sobie jednak, że nie jest na
nią za późno, jeszcze mam czas. Życie na wygnaniu coś
Ci daje, ale też nieodwracalnie coś Ci zabiera, mi ode-
brało m.in. znajomość języka mojego ojca.

Jak zmieniło się Twoje życie po napisaniu książki?
To trudne pytanie. Nigdy nie usiadłem i nie zastano-
wiłem się spokojnie nad tym. Coś musiało się zmienić,
mogę choćby przez jakiś czas żyć z honorarium, ale
myślę, że najważniejsze, co zyskałem, to poznałem cie-
kawych ludzi, których nie poznałbym, gdybym nie na-

Dżidda, Arabia Saudyjska, rok 1989. W kraju, gdzie rządzi surowe prawo sza-riatu młody Naser, emigrant z ogarniętejwojną Erytrei, przeżywa niewiarygodnąprzygodę: spotyka dziewczynę, która wy-znaje mu płomienną miłość. Ciężko do-świadczony przez życie, samotnyspragniony uczucia, ulega nieznajomej,wspólnie z nią opracowując szereg forteli,które, wbrew zakazom, stróżów islamskiejczystości, umożliwią im kontaktowanie siępod samym nosem budzącej powszechnypostrach saudyjskiej policji religijnej. W miarę jak miłość dwojga kochankówrozkwita i dojrzewa, budzi się w nich prag-nienie wspólnego życia w miejscu, gdzieoboje mogliby cieszyć się jednakową wol-nością. Czy cena, jaką przyjdzie im zapłacićza szansę spełnienia swoich marzeń, okażesię zbyt wysoka?

(notka od Prószyński i S-ka, wydawcy Mi-łości i jej następstw) 
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pisał Miłości i jej nastepstw, oraz odwiedziłem miejsca,
do których być może nigdy bym nie dotarł. Czasem
ciepłe słowa, jakimi ludzie mnie obdarzają lekko zmie-
niają sposób, w jaki patrzę na otoczenie... Lecz na oso-
bistym gruncie książka nie zmieniła za wiele. Trudno
zresztą zmiany, jakie zaszły w moim życiu, przypisać
konkretnie książce, czy innym wydarzeniom. Wiesz,
nie miałem wielkich oczekiwań pisząc tę powieść.
Miałem nadzieję, że ktoś zechce ją wydać i znajdą się
czytelnicy, którzy będą chcieli ją przeczytać, ale nie
oczekiwałem wielkiego sukcesu. Pisanie to powolny
proces, w czasie którego popełnia się mnóstwo błę-
dów. Piszesz, błądzisz, uczysz się, znów piszesz 
i wszystko obraca się wokół tego samego. Myślę, że
wiele się nauczyłem pisząc pierwszą książkę, ale jako
autor wciąż jestem na początku drogi, wciąż wiele
jeszcze przede mną.

Co to znaczy dla Ciebie być pisarzem?
Przede wszystkim to możliwość stawiania sobie wy-
zwań. To życie z postaciami, które się samemu kreuje
i rozwija, a także okazja do interpretowania społe-
czeństwa w bardzo kreatywny sposób. Pisanie daje Ci
możliwość spojrzenia z boku na życie i świat, zdystan-
sowania się do niego, staranniejszej obserwacji.

Jakie książki i jacy autorzy mieli na Ciebie naj-
większy wpływ?
Największy wpływ na mnie, większy niż jakakolwiek
książka, miało samo życie. Doświadczenia spotykania
ludzi, przeżywania różnych sytuacji, choćby życie 
w obozie dla uchodźców w Sudanie. To miało na mnie
jako człowieka i jako pisarza największy wpływ. Ale
jeśli miałbym wymienić kilku autorów, których lubię,
to z pewnością do tego grona zaliczyłbym Knuta Ham-
suna, Alberta Camusa, Tomasza Manna. Nie wiem
czemu, ale ich książki zrobiły na mnie wielkie wraże-
nie. Do tego dochodzą Chinua Achebe, nigeryjski pi-
sarz, oraz At-Tajjib Salih z Sudanu. Jego Sezon migracji
na północ to fantastyczna powieść! Tak naprawdę jed-
nak każda książka, którą przeczytałem, nauczyła mnie
czegoś. Nawet złe książki pokazują mi choćby, jak nie
powienien pisać.

Czy miałeś łatwy dostęp do książek w Arabii Sau-
dyjskiej?
Dostęp nie był łatwy, ale był. Mój brat zawsze pochła-
niał książki i to on nauczył mnie czytać, jak zresztą 
i innych chłopców z sąsiedztwa. Zdobywał książki po
arabsku szmuglowane z Egiptu. Zaczytywaliśmy się
obaj dziełami Nadżiba Mahfuza, ale mieliśmy też do-
stęp do zachodniej literatury. Pamiętam książki Char-
lesa Dickensa czy Victora Hugo – jednak z Nędzników

nic nie rozumiałem, chyba byłem wówczas za młody
na tę lekturę. Te książki jednak nie były szeroko do-
stępne w Arabii Saudyjskiej.

Jak określiłbyś swoją tożsamość dziś? Panuje teraz
trend nieanalizowania za bardzo swojej tożsamo-
ści. Zadie Smith powiedziała kilka lat temu, że
warto znać swoje korzenie, ale nie przywiązywać
się do nich.
A czy określanie siebie konieczne jest do szczęścia?
Czy trzeba to robić? Moim zdaniem nie, zgadzam się 
z Zadie Smith. Czuję się szczęśliwy, nie szukając swojej
tożsamości. Gdy byłem młodszy oczywiście zdarzało
mi się zastanawiać: kim jestem? Obecnie jednak po-
godzony jestem z myślą, że nigdy nie poznam właści-
wej odpowiedzi i że najważniejsze to zaakceptowanie
siebie takim, jakim się jest. Nie szukam dla siebie ety-
kietki. Bycie człowiekiem wystarcza mi za nią.

Czy mógłbyś opowiedzieć naszym czytelnikom, 
o czym będzie książka, nad którą obecnie pracu-
jesz?
Bardzo bym chciał, ale tak wiele moich pomysłów
wciąż ulega zmianie, że trudno mi powiedzieć coś kon-
kretnego. Nie mogę opisać mojej nowej książki 
w jednym zdaniu, bo nie wiem, o czym będzie. Na
pewno akcja będzie osadzona w Sudanie, gdzie spędzi-
łem część mojego dzieciństwa. Nie wiem jednak, w ja-
kich czasach będzie osadzona. Mam nadzieję, że nie da
się jej przypisać do jednego gatunku. W tej chwili dużo
czytam i szukam pomysłów na konkretne wątki. Na
pewno łatwiej będzie mi mówić o książce, gdy już się
ukaże. Możemy się wtedy umówić na kolejny wywiad.
 
Dziękuję za rozmowę.

Specjalnie dla naszych czytelników mamy trzy egzemplarze
debiutanckiej powieści Sulaimana Addonii Miłość 

i jej następstwa, które ufundowało wydawnictwo Prószyn-
ski i S-ka, z autografem autora. Chętnych do otrzymania
książki prosimy, by wysłali e-mail pod adres: redakcja@ar-
chipelag-magazyn.pl, podając w tytule e-maila „Sulaiman
Addonia”, a w treści odpowiedź na pytanie:
Które miasto jest stolicą Arabii Saudyjskiej?

Mekka
Dżidda
Rijad

Termin nadsyłania e-maili mija 1 marca. Wśród autorów po-
prawnych odpowiedzi wylosujemy zwycięzców, których po-
wiadomimy o wygranej drogą e-mailową.

K O N K U R S

Światowy dzień uśmiechu, 1 października 2010 roku,
już sama perspektywa spotkania wywołuje uśmiech,
nie wspominając o rozmowie z Antonim Liberą, auto-
rem przetłumaczonej na dwadzieścia języków Ma-
dame. W trakcie tego spotkania patron święta, czyli
uśmiech, nie powstydziłby się zgromadzonych na
spotkaniu. Przywoływany wielokrotnie na twarze ze-
branych, dzięki opowieściom autora, przywdziewał
różne postacie – te tradycyjne śmiechy z anegdot opo-
wiadanych przez Liberę, czy uśmiech zachwytu nad
słowami mądrego człowieka, znawcy tematu. Wresz-
cie, a może przede wszystkim, uśmiech ze szczęścia,
że się tam było. Dwie godziny uśmiechów i poczucia
zatopienia w książki, literaturę, jakby było się piórem
i ręką autora jednocześnie. Cud wizyty w pracowni pi-
sarza, choć słuchacz nie rusza się z miejsca. To moż-

No właśnie, co? 
– spotkanie 
z Antoni m Liberą

Monika Mellerowska

liwe jest tylko na spotkaniu z człowiekiem, który
kocha to, co robi i kocha przekazywać to innym. 

Powołanie czy pełen portfel?

Antoni Libera mówi o swoim tworzeniu jako o życiu,
dzieląc podejście do literatury na dwa rodzaje – jako
sposób na życie i jako powołanie – wybiera ten drugi.
Nie zważając na walory materialne daleki jest od ko-
mercji, nawet jeśli post factum czasami ta jemu wyj-
dzie (mocno zaznaczając brak planowania takiego
obrotu spraw). Łączenie tych dwóch aspektów uważa
za możliwe w przypadku talentu wykorzystywanego
„pod publikę”, w wyrazie produkcji dla podaży, czyli
traktowaniu literatury jako zawodu – nie ujmując przy
tym nikomu jednocześnie talentu. Przy okazji po-
działu literatury na literaturę sensu stricte i komer-
cyjną, przywołuje Yanna Martela i jego Życie Pi,
którego autor nie kryje się z historią zapożyczenia



dzaju powrotem historii, faktem, że
chłopiec ten, choć nie znał go osobiście,
przypomniał wszystkie zdarzenia
związane z jego życiem. Choć znie-
kształcone przez lata, to jednak zbudo-
wane na prawdziwych wydarzeniach,
które kiedyś miały miejsce. Ta roz-
mowa przyczyniła się do powstania 
w głowie Libery pomysłu napisania
książki na temat herosów, bohaterów,
choćby mikrowspólnoty, którzy chcie-
liby zaistnieć, zostać zapamiętanymi.
Do powstania zarysu powieści – połą-
czenia spotkania młodego człowieka ze
wspominaniem przeszłości – przyczy-
nia się filozoficzna myśl, która dręczy
Liberę do dziś: „czy prawda to nasze
doświadczenie, czy też to, co mówią jej
odbiorcy”. Czy to, co widzimy dziś i to,
co sami zapamiętujemy świadczy 
o prawdzie, czy może raczej prawdziwi
jesteśmy w oczach i pamięci innych
ludzi? Zastanawiając się nad tym, jako
nad ciekawym problemem, nad wielo-
punktowością życia, Libera stwierdza,
że dotyczy to nie tylko jednostkowych
zdarzeń i osób, ale przede wszystkim
całej historii powszechnej. Według Li-
bery cała nasza wiedza o przeszłości
czerpana jest z książek,  przekazów, 
a to, czego doświadczamy, jest tylko
złudzeniem. Mówiąc to, autor pyta ze-
branych, czy zdaje im się, że są na spot-
kaniu, czy faktycznie są na nim. Śmiejąc
się stwierdza, że sam nie jest tego pe-
wien. To złudzenie percepcji – czy to, co
się dzieje teraz, dzieje się naprawdę,
czy to, co napiszemy o spotkaniu bę-

dzie prawdą, bo kto wie, czy ono
miało miejsce?

Ilość, miejsce
oraz czas pozos-
tają tylko wraże-
niem, które 
z biegiem czasu
coraz bardziej ma-
towieje, ulega ciąg-
łym modyfikacjom,
zniekształceniom.
Nasze myślenie 
o przeszłości jest ro-
dzajem iluzji. Właśnie
takie myśli były za-
czątkiem pomysłu na
Madame. 
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opowiadania, po tym jak jego pierwsza książka daleka
była od sukcesu. Ta anegdota w ustach Antoniego Li-
bery wywołuje salwy śmiechu, śmieje się z niej nawet
sam opowiadający. 

To, ile dla Libery znaczy literatura, potwierdza się 
w jego słowach dotyczących wynagradzania pisarzy 
i tłumaczy. Jak niską wartość przypisuje się tylu godzi-
nom, dniom i miesiącom poświęconym pracy, tak
dużej znajomości tematu i ogromnej wiedzy o pisarzu
w przypadku tłumaczeń. Słuchając tych opowieści 
i szczerych słów tym bardziej docenia się literaturę, 
a świadomość tego, że książka nie była pisana (tłuma-
czona) dla względów finansowych sprawia, że chęt-
niej się po nią sięga. Jedyne, co może martwić
polskiego czytelnika, to ewentualny poziom niektó-
rych pozycji na rynku księgarskim oraz jego wątpliwa
przyszłość – co kiełkuje w głowach słuchaczy, delikat-
nie i podświadomie zasugerowane przez pisarza.
Przyznając, że Madame odniosła duży sukces komer-
cyjny wyjaśnia, że to nie był sukces planowany i miał
miejsce po publikacji, czyli Madame odniosła sukces
komercyjny post factum. 

Literatura jest 
opowiadaniem historycznym

Choć Madame stała się powieścią komercyjną po tym,
jak ukazała się w sprzedaży, autor nie zakładał jej suk-
cesu, książkę zaczął pisać w wyniku przypadku. Na
sukces złożyły się trzy zupełnie prozaiczne zdarzenia,
które zadecydowały o powstaniu książki, sytuacje roz-
proszone w czasie. Pierwsze i najważniejsze, jedyne
odniesienie autobiograficzne w książce dotyczy prak-
tyk szkolnych po ukończeniu studiów. Libera odbył je
w liceum, które kilka lat wcześniej ukończył (podob-
nie jak bohater Madame). Tam faktycznie miało
miejsce spotkanie ze smutnym chłopcem, opisane 
w siódmym, ostatnim, rozdziale książki (Wtedy to były
czasy). Rozmowa ta zrobiła na autorze kolosalne wra-
żenie, ponieważ dostrzegł w oczach chłopca i w jego
pytaniach siebie z młodzieńczych lat. Podobnie jak on
pragnął wyróżniać się w szkole, postępować tak, aby
coś się działo –  tu przywołuje przykład zespołu Jazz
Quartet oraz teatru, a raczej kółka recytatorskiego,
służącego głównie przygotowywaniu się do konkur-
sów recytatorskich. Wspomina też o swoich wymyślo-
nych wypracowaniach, które potem jemu samemu
ciężko było tłumaczyć nauczycielom, wyjaśniać, co
jest prawdą a co kłamstwem. Słysząc własną historię
od smutnego chłopca, Libera zdumiał się swego ro-
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Madame Antoniego Libery została 

Madame pisałem z myślą 
o wąskim kręgu odbiorców, 
raczej mojego pokolenia. (…) 
Jest to historia ubrana 
w peerelowskie fakty

Drugi aspekt powstania powieści – krótki tekst (z za-
łożenia zaledwie dwudziestostronicowy) na konkurs,
w którym do wygrania było stypendium w USA, w po-
staci współpracy z najlepszymi autorami. Koniec koń-
ców powstało opowiadanie liczące sześćdziesiąt
stron, które stało się punktem wyjścia Madame. Na
tym etapie powstaje też plan, spis rzeczy do powieści.
Spostrzegawczy czytelnik zdoła zauważyć, że powieść
opiera się na jednej magicznej cyfrze, jest nią rok uro-
dzenia Madame – trzydzieści pięć. W ten sposób po-
wstaje siedem rozdziałów, podzielonych na
trzydzieści pięć mniejszych podrozdziałów. Następne
„tworzenie” równań i układów to już zabawa formą –
heksametr, refreny i częste powtórzenia liczby okre-
ślającej wiek pani profesor (na przykład koszt książek
kupowanych przez bohatera: „no dobrze: trzydzieści
dwa. To wszystko, co mogę zapłacić”). 

Libera przyznaje się też do dość osobistego, trzeciego
już aspektu przyczyniającego się do powstania Ma-
dame, którym było marzenie bohatera/autora aby
stać się herosem mikroświata. W tym miejscu przy-
wołuje mity i eposy, takie jak Homer i jego Iliada, 
a także Wojenne kłamstwa Louisa Begley’a (powieść 
z autobiograficznymi wątkami opowiadająca o wiel-
kim kłamstwie, jakim jest ucieczka Żydów w czasie
okupacji, ratująca im życie). Wszystko to czyni na na-
szych oczach, aby uzmysłowić słuchaczom, w jakiej
postaci docierają do nas historie przekazywane z po-
kolenia na pokolenie. Podobnie jak ma to miejsce we
wspomnianym już ostatnim rozdziale powieści, kiedy
to smutny chłopiec doznaje uczucia zawodu, nie otrzy-
mując potwierdzenia zasłyszanych opowieści, a jedy-
nie sprostowanie wyjaśniające ułudę i zawód.

Zabawy formalne – 
niedostrzegane przez 
czytelnika, czyli „co Jan sądzi
o Pawle, świadczy o Janie nie 
o Pawle”.

Zarzuty, jakoby Madame była powieścią polityczną 
(a zarzuty takie pojawiały się wśród krytyków), Libera
odpiera tłumacząc, że to, co jest treścią powieści to ra-
czej zabawy formalne, mocno osadzone w kulturze, 

przetłumaczona na 20 języków, 

w tym angielski, czeski, francuski

oraz szwedzki.
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bera odkrył w twórczości pisarza, zbudował i sformu-
łował po latach, stwierdzając, że jest to podejście nie-
bywale celne w odniesieniu do epoki. 

Na pytania dotyczące ciągu dalszego rozmów z Bec-
ketem, Libera odpowiada z uśmiechem, że „ciągi dal-
sze będą”. Wyjaśnia, że Cień jest rodzajem opowieści,
a to, co napisałby później, to byłby raczej rodzaj
wspomnień, zbiór anegdot, sposobów tłumaczenia 
(o których zresztą chętnie i dużo opowiada). 

Wracając do traktowania 
literatury, czyli jak ceni się
pracę pisarza.

Według Antoniego Libery łączenie wartości literac-
kich i komercyjnych zależy od osobistego traktowania
literatury. Czy traktuje się ją jako środek na życie, czy
– mówiąc górnolotnie – jako powołanie. Zagłębiając
się w tę kwestię, autor wyjaśnia, że jeżeli traktuje się
literaturę jako najważniejszą sprawę w swoim życiu,
poważnie, to mówi się o aspekcie komercyjnym. Sam
zaznacza, że nie podchodzi komercyjnie do literatury,
poświęca dużo pracy i czasu nie bacząc na walory fi-
nansowe pracy. Przywołuje przykład tomiku, któremu
poświęcił dwa lata pracy, otrzymując w zamian wyna-
grodzenie godne bibliotek, w formie książek (przy tej
okazji autor wspomina planowane wydanie tomu
prozy oraz poezji Becketta – premiera No właśnie co
w listopadzie). Pomimo tego nie ucieka się zbyt często
do lepiej płatnych prac, związanych pośrednio z lite-
raturą, na przykład scenariuszy do przedsięwzięć
związanych ze świętami – tu przytacza niedawno na-
pisane libretto do konkursu chopinowskiego. Żyć
można ze sztuki przez mniejsze „s”, sztuka przez duże
„S”, literatura, nie daje możliwości dużych zarobków.
Jednocześnie nie neguje pisarzy, którzy piszą powieści
komercyjne, uprawiają literaturę dla zawodu – tłuma-
cząc, że i oni mają pewną zdolność w kierunku pisar-
stwa, która jednak wypracowuje produkt aktualnie się
sprzedający, czyli tworząc według potrzeb możemy
mówić o aspekcie komercyjnym (tu znowu można
przytoczyć jako przykład Martela i Życie Pi). 

Choć Antoni Libera żałuje, że potwierdzenie wielkości
przychodzi czasami po latach, to jednak cieszy się
myślą, że znajdują się takie pokolenia, tacy czytelnicy,
którzy docenią tę niekomercyjną powieść, to tworze-
nie dla idei. Podobnie jak codzienne małe dzieła, które
tworzy ludzkość żyjąc, staną się być może w przyszło-
ści znaczącymi zdarzeniami, tak i cenne i piękne po-
wieści powstaną ze skromnej miłości do literatury. 

a nie dadaistyczne, purnonsensowe parodie. Zasko-
czony takimi zarzutami, takim odbiorem, autor dziwi
się krytyce politycznej, zastanawiając się, co można 
w tej lekkiej i humorystycznej książce ujrzeć krytycz-
nego w stosunku do polityki. Choć w Polsce odebrano
powieść głównie jako rodzaj rozrachunku z PRLem,
autor jest zdania, że nie należy potępiać ówczesnych
czasów, tłumacząc, że „świat nie jest czarno-biały, 
a wszyscy byliśmy w nim unurzani” i dodaje, że nale-
żałoby „zamazać różnice między tymi, którzy uczest-
niczyli czynnie, aktywnie, a tymi którzy podlegali
temu systemowi”. Krytykę polityczną Madame kwituje
jednym zdaniem: „Co Jan sądzi o Pawle, świadczy 
o Janie nie o Pawle”. 

„Pytanie, które pada zawsze,
nawet po czterystustronico-
wej odpowiedzi, jaką jest
Godot i jego cień – kim dla
pana jest Beckett?”.

Pytanie o swój stosunek do Becketta Libera kwituje
kierując do książki, w której wszystko opisał. Choć nie
lubi tego stwierdzenia i nie chce powoływać się na
sentymentalizm, mówi, że urodził się dwa miesiące po
tym, gdy Beckett skończył Czekając na Godota. Później
sam Beckett śmiał się z tego, mówiąc: „Jak ja kończy-
łem swoje opus magnum, które przyniosło mi szczę-
ście, to pana matka napisała swoje”. 

Godota i jego cień autor napisał poniekąd indagowany
przez lata pytaniami na temat swojego stosunku do
Becketta i całej do niego sympatii. Sam sobie zadając
pytanie, czemu Beckett i skąd Beckett, postanowił na-
pisać i dać odpowiedź wyczerpującą, a że taka odpo-
wiedź jest długa, powstał Cień (jak mówi autor 
o książce Godot i jego cień). Szkic do niego powstał po
pierwszym spotkaniu z Beckettem, był zarysem histo-
rii znajomości dwóch wybitnych autorów, począwszy
od 1969 roku do roku 1978. Libera napisał zbiór luź-
nych materiałów, nie zważając na ich łączenie, ponie-
waż nie przewidywał w przyszłości ich wydania.
Beckett jest dla Libery pisarzem i człowiekiem, który
stanowi punkt odniesienia w trzech sensach. W sensie
pisarskim, który sprowadza się do magii literatury –
jego pisarstwo oczarowało i zaczarowało Liberę 
w okresie wczesnej młodości, wówczas jednak, jak
przyznaje, nie umiał odpowiedzieć, dlaczego. Prawdo-
podobnie stało się tak z powodu światoodczucia, a po
latach doszły do tego takie same poglądy. Drugim od-
niesieniem do Becketta jest sens pisarstwa, który Li-

przez obiektyW

Miasta filmowe
Każda fotografia przedstawia kadr z filmu, będą-
cego ekranizacją znanej powieści. Nie interesuje
nas autor książki czy reżyser filmu. Rozwiąza-
niem zagadki jest podanie tytułu dzieła i miasta,
w którym odbywa się akcja (albo większa część
akcji). To prosimy podać w emailu z odpowie-
dziami. Jako temat emaila prosimy napisać
„Miasta filmowe”. Odpowiedzi prosimy nadsyłać
na adres redakcja@archipelag-magazyn.pl do
15 marca 2011 roku. Trzej autorzy poprawnych
rozwiązań, którzy jako pierwsi prześlą emaile, na-
grodzeni zostaną książkami, ufundowanymi
przez wydawnictwo Kojro, któremu serdecznie
dziękujemy za wsparcie: Harjunpää i kapłan zła

Matti Yrjänä Joensuu, Wyjący młynarz Arto Paa-
silinna i Twarze Tove Ditlevsen. Laureaci zostaną
powiadomieni o wygranej drogą emailową, a ich
nazwiska zostaną ponadto opublikowane w nu-
merze wiosennym (nr 4, 2011).

Regulamin konkursu jest dostępny na naszej stro-
nie internetowej w zakładce Konkursy.

☞ 
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Pierwsza przeczytana książka danego pisarza zawsze
wiąże się z mitologizacją. Pogrążeni w lekturze, nie
zdajemy sobie nawet sprawy, jak do naszego umysłu
cichutko zakrada się pewien wizerunek twórcy zgłę-
bianego dzieła. Szczególnie wyraźne rysy ma ów
obraz, jeśli dzieło to wyjątkowo przypada nam do
gustu – z bezkształtnej masy niewiedzy lepimy sobie
przyjaciela. Sympatyczny grubasek lub zgryźliwy, za-
suszony staruszek, rozmiłowany w życiu rodzinnym
domator lub mizantrop, samotny z wyboru. Pochła-
niacz książek, skulony przy kominku u stóp swego po-
tężnego księgozbioru, erudyta sypiący cytatami jak 
z rękawa albo człowiek, którego cała ta zabawa w li-
teraturę niezbyt pasjonuje. Jest podobny do nas – lub
całkiem inny. Jakkolwiek wygląda, jego postać wy-
pływa spośród studiowanych przez nas, a przez niego
gęsto zapisanych stron, niczym duch z lampy Aladyna.
Nie da się tego uniknąć. Co się jednak dzieje, gdy pod-
jęte badania prawdziwej biografii hołubionego pisarza
zadają kłam naszym wyobrażeniom?

W Hrabalu zakochałam się od pierwszej książki, od
pierwszego zdania, od pierwszego słowa. Był moim
poczciwym dziaduniem, figlarzem, rozproszycielem
smutków i trosk, bratnią duszą. Sięgnęłam po jego bio-
grafię trochę od niechcenia, myśląc, że przecież i tak
prawie wszystko już o nim wiem, znam przecież jego
książki – czerpiące pełnymi garściami z życiorysu,
znam notki biograficzne... I nagle – spadłam spośród
chmur z wielkim hukiem na ziemię.

Maria Kilianowa urodziła go w 1914 roku w Brnie
jako panienka. Gdy jej ojciec – dziadek Hrabala – do-
wiedział się o ciąży, wywlókł dziewczynę na po-
dwórko i kazał jej klęknąć, grożąc, że ją zastrzeli. 
W tym momencie do akcji wkroczyła jej mama – bab-
cia Hrabala – ze stoickim spokojem wołając, że zupa
gotowa – i tak sprawa rozeszła się po kościach, 
a dziewczę było uratowane. Ta urokliwa historia, 
z tego co wiem, jest prawdziwa. Prawdziwe są też opo-
wieści o szaleństwach mamusi i jej teatralnej smy-
kałce, o tatusiu – Františku Hrabalu, za którego Maria

O urokach mitologizacji
Nie miałam wielkiego żalu, nie krytykowałam, bo jakie
miałam do tego prawo? Czułam się jednak oszukana.
Jakby to już nie był ten sam człowiek. Jak gdybym stra-
ciła przyjaciela. Rozpłynął się w powietrzu dobrotliwy
dziadziuś, pozostał ktoś obcy. Jak to możliwe? – po-
wtarzałam sobie, tak jakby to on celowo i z rozmysłem
oszukał mnie i zwiódł. A czyż nie zwiódł?

Daleko mi jednak oczywiście było do zrażenia się do
jego książek. Przyszedł czas na Wesela w domu. Nę-
cona informacją, że jest to opowieść o małżeństwie
Hrabala napisana z perspektywy jego żony – ciekawy
eksperyment – wyszukałam w bibliotece, porwałam,
zaczęłam czytać. I nagle wróciła nadzieja, wróciła otu-
cha. Czerwone pantofelki i granatowa sukienka, tort
paryski z kremem, nieśmiały bukiet kwiatów, spacery
nad rzekę, cichutki ślub w pałacyku – wszystko to
podsuwało mi myśl: jak to – nie było miłości, nie było
jedynej? Jak to – nie chcieli mieć dzieci, przecież stoi
w tekście, że najwyraźniej nie mogli, bo nigdy temu
nie zapobiegali, a on dzieciaki kochał nad życie. (I ten
sugestywny obraz Hrabala, jak podkrada dzieciom ka-
napki i woła do nich: „A chcesz w mordę?”, na niby
daje w twarz, a dziecięta słodko przymykają oczy 
i poddają się tym pieszczotom. I ten sugestywny jego
smutek, gdy po historii o mężczyźnie, który porwał
chłopca i pokrajał w plasterki, rodzice zrobili się po-
dejrzliwi i trzymali dzieci w domu, więc już więcej nie
przychodziły bawić się na jego podwórku). Więc kto
mnie oszukał, jak jest naprawdę?

Nie od dziś wiadomo, że Hrabal wielkim bajarzem był.
Na próżno zgadywać, dociekać, co w jego książkach
jest prawdą, a co nie. A same Wesela w domu noszą
podtytuł Czytadełko dla dziewcząt. Ot, czytadełko - cu-
kierkowa bajeczka dla podlotków. Rozsądek każe więc
rozwiać złudzenia i zaufać rzetelnym informacjom
biografa. Jakaś przekora we mnie woła jednak: nie!
Jeśli mnie zwodzi stary figlarz, to dam się zwieść. Za-
chowam swoją słodką wizję. Nawet mitologizując
czuję się, jakbym szła w jego ślady niczym wierna
uczennica i dawała zadość jego życzeniu – tak jak on
ubarwił swe życie w książkach, takim ja je widzę i chcę
widzieć.

Może więc nie warto wykorzeniać tej pierwszej myśli,
rozwiewać doszczętnie złudzeń. Marzmy, fantazjujmy,
zmyślajmy. Twórzmy swoje własne wizje, dopisujmy
własne historie. Patrzmy z przymrużeniem oka.
Zwykle rzeczywistość nas rozczarowuje, ale o tyle mo-
żemy się przed nią bronić, o ile mamy nasze mity.

wyszła w roku 1916 (i który Bohumila usyno-
wił, lecz kto jest prawdziwym ojcem, do dziś
nie wiadomo) – wiecznie strapionym, niepew-
nym, przeżuwającym kawałek chleba i sączą-
cym białą kawę, o stryju Pepinie –
awanturniku, hulace i kobieciarzu, którego
barwna postać odbiła się wyraźnym echem
w twórczości Hrabala. Jakże łatwo wyobrazić
sobie Pepina rozprawiającego o „dziełku
pana Batisty o higienie płciowej” i głoszą-
cego radośnie, że: „Ten świat jest piękny do
obłędu. Nie, żeby taki był, ale ja go takim
widzę”. Hrabal stał się spadkobiercą tej en-
tuzjastycznej filozofii, a powyższa senten-
cja – niemalże sztandarowym hasłem jego
twórczości.

Szczęśliwie – ten okres jego życia pozostał
w mojej świadomości nienaruszony. 

Okres jego studiów prawniczych na Uni-
wersytecie Karola w Pradze i tego, co
działo się zaraz potem, był mi zawsze
niezbyt dobrze znany. Wiedziałam, że to wtedy Hrabal
na poważnie zaczął czytać i widzę go pochylonego 
z iskrą w oku nad jakąś knigą Schopenhauera. Ko-
biety? Jakież kobiety, taki przecież zawsze był nie-
śmiały... W dziewczęcej swej naiwności wierzyłam, że
miał tylko jedną prawdziwą miłość – żonę, a inne mi-
łostki – jeśli były – nie miały większego znaczenia.
Pierwszym dużym zaskoczeniem była więc wiado-
mość o kobiecie, która nosiła jego dziecko i przerwała
ciążę. Długo chodziła za mną myśl, że to było dziecko
Hrabala, dziecko, które mogło przerosnąć ojca,
dziecko cudowne. A on gdzie był, co robił, czemu na
to pozwolił, jak się z tym pogodził –  ten, który tak
ponoć dzieci uwielbiał?

Nagle okazało się też, że i Pipsi – jego żona – nie była
tą wyśnioną, wymarzoną, że to nie żadna miłość jak
grom z jasnego nieba. Zamiast uczuć – pragmatycz-
ność, samotność i strach. Starzejący się, nikomu jesz-
cze nieznany literat potrzebował kogoś, kto się nim

zaopiekuje i poprowadzi mu dom.
Dziewczyna o niemieckim pochodzeniu, nie taka już
młoda, nie taka „dobra partia”, dziewczyna, której na
rękę było małżeństwo, aby mogła legalnie pracować 
 i mieć gdzie mieszkać... Bez fajerwerków więc, bez
iskrzenia – ot, smutny kontrakt, korzystny dla obyd-
wojga, ze skromnym dodatkiem ciepłych uczuć.

Niespecjalnie więc zdziwiła mnie kolejna rewelacja –
że z dzieci prawdopodobnie świadomie zrezygnowali.
Hrabal miał czterdzieści dwa lata, kiedy wstąpił 
w związek małżeński. Zaczynał już tracić nadzieję, był
na skraju załamania, bo setki szaleńczo przez niego
zapisywanych stron nie przynosiły wielkiego dzieła,
olśnienia, na jakie czekał. Kiedy więc wkrótce potem
zaczął odnosić pierwsze sukcesy jako pisarz, utwier-
dził się w przekonaniu, że życie swe chce poświęcić
pisaniu. Poświęcić zupełnie – tak, że na dzieci miało
już nie wystarczyć w nim miejsca.

Anna Maślanka
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Chyba muszę zacząć mniej
pisać, a więcej czytać!

Z Marcinem Bruczkowskim rozmawia Joanna Wonko-Jędryszek

Jedna z nastoletnich mieszkanek Tokio
Fot. Kamila Kunda

Pana pierwsza i wciąż najpopularniejsza książka,
Bezsenność w Tokio, powstała kilka lat po Pana
powrocie z Japonii. Co skłoniło Pana do jej napi-
sania? 
Rosnące ceny benzyny. Polak musi dorabiać na boku.
 To tradycja narodowa.

Czy chciał Pan przybliżyć polskiemu czytelnikowi
Kraj Kwitnącej Wiśni, czy też bardziej utrwalić
swoje wspomnienia z tamtego okresu?
Na pewno nie to pierwsze, bo celem przybliżenia
sobie obcego kraju należy doń pojechać, a nie czytać
o nim książki. Poznawanie obcych kultur poprzez
książki jest jak seks przez e-mail.
A tak poważnie – pytanie sprowadza się do: dlaczego
pisarze piszą książki? Czyli również: dlaczego muzycy
grają muzykę, malarze malują obrazy, a wspinacze
wspinają się na skały? Jak tylko znajdę jakąś sensowną
odpowiedź, obiecuję do Pani zadzwonić i poinformo-
wać! Uprzedzam, że może to być o czwartej rano, bo
wtedy przychodzą mi do głowy najlepsze pomysły.

Spędził Pan w Japonii dziesięć lat i w książce wy-
znaje, że na koniec miał Pan dość tego pobytu. Dla-
czego? 
Odpowiedź jest zawarta w tejże książce. Gdzieś pod
koniec, o ile pamiętam. Dawno jej nie czytałem…

Co zadecydowało o przeprowadzce do Singapuru?
Pewna nader urodziwa autochtonka tego rejonu, która
jest dziś moją żoną.

Przez wielu polskich czytelników Japonia uwa-
żana jest za kraj niezwykły. Japońska kultura i li-
teratura stają się coraz bardziej popularne (nie
wspominając o sushi). W końcu to Japonia zainspi-
rowała Pana do napisania pierwszej powieści, tam
też osadził pan akcję swoich późniejszych ksią-
żek... Dlaczego, Pana zdaniem, kultura japońska
ma taką moc przyciągania, i czemu polscy czytel-
nicy tak lubią czytać książki o Japonii bądź osa-
dzone w tym kraju?
To kolejne pytanie, w sprawie którego będę musiał do
Pani zadzwonić o czwartej rano... Naprawdę nie mam
pojęcia. 90% Polaków nie cierpi sushi, niemniej je
dzielnie połyka, bo jest modne. Natomiast DLACZEGO
coś się staje modne, bardzo trudno czasem zrozumieć.
Byłoby daleko bardziej oczywiste, gdyby rozkwitła 
u nas moda na okonomiyaki albo udon; dania co naj-
mniej równie japońskie, ale daleko bardziej kompaty-

bilne z naszym podniebieniem.
A może my, Polacy, po prostu musimy się czymś
fascynować? Kiedyś zachwycaliśmy się wszystkim,
co francuskie, potem – amerykańskie, teraz – ja-
pońskie...?

Jak w Pana oczach zmieniała się Japonia podczas
tych dziesięciu lat? W Bezsenności w Tokio Mar-
cin pyta swojego przyjaciela: „Co się porobiło 
z tą naszą Japonią?” Jakie przemiany społeczne,
obyczajowe czy nawet krajobrazowe był Pan 
w stanie zaobserwować?
Oj, to temat – rzeka... Każdy kraj i każde społeczeń-
stwo się zmienia. Na przykład systematycznie
wzrasta tolerancja dla cudzoziemców, osób o od-
miennych preferencjach seksualnych oraz zakocha-
nych par całujących się na ulicy. Zmniejsza się
tolerancja dla palenia w miejscach publicznych, pro-
wadzenia samochodu po alkoholu i psów robiących
kupkę na trawniku.
Co ciekawsze, wszystkie wyżej wymienione zmiany
dokonują się dokładnie tak samo w Japonii, jak 
i w Polsce!

Czy chciałby Pan wrócić do Kraju Kwitnącej
Wiśni? Czy jest jakiś inny kraj, który Pana inte-
resuje na tyle, by zostać tam na dłuższy czas?
Wiśnia kwitnie w ciągu roku przez jakiś tydzień 
z pięćdziesięciu dwóch, więc nazywanie Japonii
„krajem kwitnącej wiśni” jest lekkim naciągnięciem
semantycznym… Proponuję propagować nazwę:
Kraj Wschodzącego Słońca, bo to dokładnie znaczy
nazwa tego kraju. Podobnie, na naszą ojczyznę
można mówić: „Kraj Przesieki Leśnej”.
 Natomiast, co do powrotu, to raczej nie – mieszka-
łem tam dziesięć lat i jak na jedno życie zupełnie wy-
starczy. Bardziej interesują mnie te kawałki naszej

Ziemi, których jeszcze nie odwiedziłem. Na przykład
Nowa Zelandia. Słyszałem, że jest tam obłędna przy-
roda. I nieco mniej ludzi, niż w większości krajów az-
jatyckich. Nie, żebym nie lubił ludzi, ale na dłuższą
metę nadmierny tłok męczy…

W Singapurze spędził Pan kolejne pięć lat. Tam
założył Pan rodzinę. Jak postrzega Pan ten kraj?
Celem postrzegania Singapuru wystarczy się wdra-
pać na odpowiednio wysoki budynek w centrum.
Celem postrzegania Polski konieczny jest już samo-
lot, a może nawet satelita. Singapur to po prostu ma-
lutka wysepka, o tradycji i historii sięgającej niewiele
ponad stu lat. Ale ma swoje ciekawe strony. Szcze-
gólnie, kiedy jest się perkusistą.

Czy jest równie inspirujący jak Japonia? 
Kraje nie są inspirujące – ludzie są. I w Japonii spot-
kałem masę inspirujących ludzi, i w Singapurze, 
i w Polsce, i w USA... Trudno mi powiedzieć, gdzie
najwięcej. Chyba w Polsce.

Akcja Pana drugiej książki, Singapur, czwarta
rano, ma miejsce w Singapurze, jednak to nie
kraj stanowi jej główny temat.
Jak najbardziej słuszna obserwacja – ale to dotyczy
wszystkich moich książek. Głównym tematem Bez-
senności w Tokio czy Zagubionych w Tokio, o Radio
Yokohama nie wspominając, też nie jest Japonia.
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spotkanie z autorem spotkanie z autorem

Ona raczej stanowi tło, którego potrzebowałem do po-
kazania kilku historii ludzkich (niewątpliwie z Japonią
związanych).

Czy zastanawiał się Pan nad stworzeniem konty-
nuacji Bezsenności w Tokio, w której Marcin prze-
nosi się do Singapuru?
Nie. Genialny pomysł! Siadam do laptopa.
A tak poważnie – bardzo nie lubię wszelkiego rodzaju
sequeli, Rockych XXI, Szczęk XXIV i temu podobnych
porażek ludzkiej kreatywności. Wolę w każdej książce
zaorać zupełnie nowe poletko.

Bezenność w Tokio to książka pisana w narracji
pierwszoosobowej, jednak w wywiadach stwier-
dza Pan, że nie jest to powieść całkowicie autobio-
graficzna. Wydawca nakazał zmiany imion 
i nazwisk Pana przyjaciół. Czy pisanie o prawdzi-
wych wydarzeniach i ludziach w formie fikcji
określiłby Pan jako dobrą zabawę czy trudne za-
danie?
Wydaje mi się, że żadna powieść nie jest całkowicie
autobiograficzna, bo wtedy nie byłaby powieścią,
tylko czymś takim, przy czym się zasypia już na stro-
nie trzeciej. To niekoniecznie złe, szczególnie, jeśli
mamy problemy z zasypianiem, ale ja jakoś lepiej się
czuję w obszarze powieści.
Moje książki opieram na prawdziwych wydarzeniach
i osobach, bo mam całkowity brak wyobraźni i nie

umiem wymyślić niczego oryginalnego. Pomagam
więc sobie życiem, które z natury rzeczy swojej jest
oryginalne. Gdybym miał wyobraźnię, pisałbym wy-
łącznie science-fiction – mój ulubiony gatunek lite-
racki.

Pana najnowsza książka, Radio Yokohama, została
napisana w duecie, razem z Moniką Borek. Jakie
trudności i korzyści wynikają ze współtworzenia
książki?
Trudności wynikały ze zderzenia dwóch osobowości.
W naszym wypadku – dość mocnych i (czasami) nie-
ugiętych... Korzyścią był daleko przyjemniejszy i ła-
twiejszy proces tworzenia. Ciekawie jest
współ-tworzyć, opierać się na dialogu kreatywności
różnych umysłów. Tak jest na przykład, kiedy gram 
z moim zespołem – wspólne tworzenie muzyki ma coś
wspólnego ze wspólnym tworzeniem książki.
Natomiast pisanie w pojedynkę jest z natury rzeczy
swojej czynnością samotną. Dopóki nie usiądę nad
tekstem z panią Redaktor, jestem zdany na siebie. Mo-
nika bardzo mi tutaj pomogła. Współpisanie z nią było
po prostu świetną zabawą.
Mimo tego, następną książkę napiszę raczej sam.
Chyba. Może. Na pewno?

Jak zmienił się Pan jako pisarz od czasów Bezsen-
ności w Tokio?
1. Urosły mi włosy (już prawie do ramion!)

2. Posiwiałem
3. Utyłem 3kg (było 5, ale już trochę zrzuciłem)

Czy widzi Pan różnice w swoim podejściu do pisa-
nia, poszukiwania tematów, a może też w samym
procesie twórczym?
Widzę – teraz jestem przekonany o własnej doskona-
łości i geniuszu. Nie rozumiem tylko, dlaczego jeszcze
nie dostałem literackiej nagrody Nobla i kilku apetycz-
nych propozycji z Hollywood. Może zgubili mój nr te-
lefonu? Dziwne.
Ale mówiąc poważnie, to od strony warsztatowej
zmieniło się dziwnie niew  iele. Nadal piszę na laptopie,
w dużym pośpiechu, zwykle w jakimś pubie czy innej
knajpie wyposażonej w sok z chmielu. Następnego
dnia czytam to, co napisałem poprzedniego, chwytam
się za głowę: „cóż to za masakryczne bzdury!”, po
czym wszystko zaczynam poprawiać i zmieniać...

Czy czas spędzony w Japonii i Singapurze wpłynął
na Pana zainteresowania czytelnicze? 
Tak, bo był to dość długi czas – trudno w wieku lat
trzydziestu pięciu czytać to samo, co się czytało 
w wieku lat dwudziestu pięciu… Na pewno duże wra-
żenie zrobiła też na mnie klasyczna literatura japoń-
ska, którą karmiono mnie na studiach w Tokio.

Jacy są Pana ulubieni autorzy z Dalekiego
Wschodu? 

Salman Rushdie, Siergiej Łukjanienko, Susanna Clarke,
Tom Robbins, Koji Suzuki.
Jeżeli w tym miejscu ktoś się oburzy, że większość
wyżej wymienionych autorów wcale nie jest z Dale-
kiego Wschodu, to śpieszę wyjaśnić – po prostu dla
mnie nie ma znaczenia, skąd pochodzi dany autor,
gdzie mieszka, czy jakiego koloru ma oczy... Ważne jest
tylko: co i jak pisze.

Jaką literaturę Pan preferuje?
Science fiction i dobre powieści współczesne. Mniam.
Dlaczego tylko mam tak mało czasu na czytanie?
Chyba muszę zacząć mniej pisać, a więcej czytać!

Dziękuję za rozmowę.

Marcin Bruczkowski urodził się w 1965 roku w Warszawie, gdzie następnie ukończył studiafilologiczne (anglistyka) na Uniwersytecie War-szawskim. W 1986 roku przeniósł się na studiakulturoznawcze do Tokio, skąd po dziesięciulatach mieszkania w Japonii wyjechał do Sin-gapuru, gdzie pracował i ożenił się z przedsta-wicielką tego kraju. W 2001 roku zakończyłzagraniczne wojaże (przynajmniej tymcza-sowo) i wrócił wraz z żoną i synem do War-szawy. Napisał cztery powieści, których akcjatoczy się poza granicami Polski, w znanychBruczkowskiemu z własnego doświadczeniaJaponii i Singapurze. Autor należy do Stowa-rzyszenia Pisarzy Polskich. Imał się różnychzawodów, między innymi pracował jako nau-czyciel, informatyk i perkusista.

Marcin Bruczkowski w Batu Caves,w Malezji 
Fot. Monika Borek

Tokio. Typowe automaty z napojami rozstawione na niemal każdej ulicy.
Fot. Kamila Kunda
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Mówi się, że proza Doris
Lessing jest kobieca, a jej
książki są jak transparent 
z feministycznego wiecu.
Mówi się także, że autorka
w swoich książkach poru-
sza tylko problemy kobiet,

broni ich i znajduje im miejsce w historii i polityce
świata. Ale nawet jeśli tak, to co w tym złego? Doris
Lessing jest kobietą, która samotnie wychowała trójkę
dzieci, a po dwukrotnym rozwodzie cały ciężar pro-
wadzenia domu spadł na jej barki. Jeśli jednak ktoś 
w Piątym dziecku szuka feministycznego wątku, ten
się zawiedzie. Jakkolwiek po lekturze Złotego notesu
czy Lata przed zmierzchem można autorce dopiąć
łatkę zbuntowanej feministki, tak w powyższej
książce, choćbyśmy usilnie się starali, nie jesteśmy 
w stanie wynaleźć w fabule ani krzty feminizmu.

Harriet i David to szczęśliwa para życiowych odmień-
ców, których połączyło silne uczucie, jakim nigdy
wcześniej nie darzyli nikogo innego. Wspólne plany,
wielki dom i mnóstwo dzieci to wszystko, co miało
uszczęśliwić tych dwoje. Nic nie robiąc sobie z płyną-
cych zewsząd słów krytyki, zarówno ze strony rodziny
jak i przyjaciół, postanowili realizować swój „plan na
szczęście”. Nie bacząc na brak pracy i pieniędzy wpro-
wadzili się do „domu wielkiego jak hotel” i szybko zos-
tali rodzicami pierworodnego Łukasza. Częstotliwość,
z jaką Harriet zachodziła w ciążę i rodziła dzieci, jest
zadziwiająca. Zadziwiające jest też to, że David jako je-
dyny pracujący utrzymywał tę liczną rodzinę. I jak się
okazuje również przyjaciół, którzy zapomnieli o sło-
wach krytyki, wyrażanych w stosunku do planów tych
dwojga szczęśliwych ludzi i upatrzyli sobie szczegól-
nie ich dom na miejsce corocznych spotkań świątecz-
nych. Dom-hotel faktycznie stał się przystanią dla
wielu bliskich i dalszych znajomych. 

Jednak szczęście nie trwa wiecznie. Kolejna ciąża oka-
zuje się inna niż wszystkie – zmusza dotychczas biega-
jącą i obsługującą gości Harriet do wyłączenia się z życia
rodzinnego. Dziecko, które nosi jest niszczycielem –
małym nienarodzonym mordercą, stworzeniem, które
chce odebrać szczęście i miłość rodzinie Lovattów.

książki naszymi oczami

Doris Lessing – Piąte dziecko
Tłumaczenie: Anna Gren
Państwowy Instytut 
 Wydawniczy, 2005

Chłopiec, który w końcu przychodzi na świat jest kimś
innym, osobnikiem nie przystającym do reszty ro-
dziny. Mały Ben staje się kością niezgody – skłóca ko-
chających się małżonków, odsuwa czwórkę
rodzeństwa na drugi plan, egoistycznie wymagając
nieustającej opieki i towarzystwa matki. Narodziny
tego dziwacznego dziecka sprawiają, że Harriet czuje
się winna wydania go na świat, utwierdzając się w tym
przekonaniu dzięki postawie bliskich i rodziny. Sytua-
cji, w której znalazła się cała rodzina, nie pomaga fakt,
że matka poświęca swoje życie tylko temu jednemu 
z pięciorga dzieci, tylko jego rozumie albo stara się
zrozumieć, nie otrzymując nic w zamian. Sama prze-
żywa i dźwiga na swoich barkach problemy związane
z wychowaniem tego trudnego i jakże „innego
dziecka”, małego intruza. I to ona musi podjąć ciężką
decyzję, aby ratować życie i miłość pozostałych człon-
ków rodziny. Niezależnie jednak co zadecyduje, na za-
wsze zostanie potępiona i na zawsze już straci swoje
życie, nawet jeśli fizycznie zdoła je zachować. 

Czy Ben jest karą za dumę i pychę? Może jest neutra-
lizatorem dla codziennej radości, której przez tyle lat,
zanim się urodził, doświadczała rodzina Lovattów?
Czy Harriet i David wymagali zbyt wiele, może ich
pewność siebie i roszczeniowa w stosunku do życia
postawa ściągnęły na nich to nieszczęście? – tak wiele
lat później to, co się stało, będzie tłumaczyła Harriet.

Piąte dziecko potwierdza pewną charakterystyczną
dla twórczości Doris Lessing cechę – otóż nie sposób
znudzić się tą autorką. Każda jej książka jest inna,
każda następna jeszcze bardziej odmienna od po-
przedniej. Lessing pisze jakby na przekór, tak aby czy-
telnik nie był w stanie jej zaszufladkować. To
twórczość, która przybiera kształt sinusoidy, jest
zmienna, chciałoby się powiedzieć – jak kobieta, ale
podejrzewam, że takie porównanie samej autorce nie
przypadłoby do gustu.

W całym bogactwie książek, jakie oferuje nam Lessing,
mamy istny wachlarz kobiecych charakterów i zagad-
nień. W Złotym notesie na przykład jedną z bohaterek
jest samotna matka, w książce Lato przed zmierzchem
– dojrzała i spełniona wykształcona kobieta. Nie
można też zapomnieć o krnąbrnej Marcie z pięcio-
księgu  Dzieci przemocy czy zagubionej dziewczynce
z Pamiętnika przetrwania.

Teraz do tego zbioru kobiet różnych dołączmy jeszcze
Harriet – kobietę, która z feminizmem nie ma nic
wspólnego, która poświęca się wychowaniu dzieci 
i prowadzeniu domu. Żona i matka, ciepła kobieta,
której uczucie macierzyństwa nie jest obce, a własne
ambicje i plany schowane głęboko w cieniu. Piąte

Monika Mellerowska

Jacek Dehnel – Balzakiana
Wydawnictwo W.A.B., 2008

Stefania Szostok

Chciałabym kiedyś zapy-
tać Jacka Dehnela, dla-
czego czytając jego książki
mam wrażenie, że pisze je
dwóch pisarzy. Jeden doj-
rzały, mądry, ironiczny 
i wrażliwy, czerpiący prosto
z życia, drugi zaś dziecinny,

egzaltowany, stwarzający dziwacznych, papierowych
bohaterów, uciekający się do rozwiązań rodem z ta-
niej literatury. Również Balzakiana napisało niestety
tych dwóch pisarzy i dlatego ta książka w równym
stopniu mnie zachwyciła, co wzbudziła mieszane
uczucia.

Na Balzakiana składają się cztery obszerne opowia-
dania. Zacznijmy od tych dobrych, co do których nie
mam najmniejszych zastrzeżeń i które wbiły mnie 
w fotel. Za najlepszą z całego zbioru uważam Tońcię
Zarębską, historię życia pewnej zwyczajnej kobiety,
niezamężnej ciotki, jaka znajdzie się w niemal każdej
rodzinie. Antonina Zarębska pochodzi ze szlachec-
kiego rodu, który po wojnie traci majątek i wyjątko-
wość (ulubiony wątek Dehnela, bardzo ważny
również w Lali i w innym opowiadaniu Balzakianów,
pt. Miłość korepetytora). Tońcia wyjeżdża do Gdańska,
kończy historię, a w międzyczasie nędzne bytowanie
oraz finansowa i uczuciowa zależność od siostry zmu-
szają ją do podjęcia pracy w charakterze bufetowej. 
I na tym stanowisku bohaterka zostaje aż do emery-
tury, bo dzięki „boczkom” daje ono niezłe pieniądze.
Kasa ogólnie trzyma się Tońci i jest to w sumie jej nie-
szczęście. Samotna kobieta wisi emocjonalnie na swo-

ich siostrach, bracie i ich dzieciach, a oni każą sobie
słono płacić za każde zaproszenie na Wigilię, dobre
słowo, krótki telefon, za zainteresowanie 
i udawaną miłość. Dehnel mistrzowsko opowiada 
o skomplikowanych konfliktach w rodzinie bez ucie-
kania się do psychologicznego żargonu. Ten tekst to ga-
węda, rozbudowana anegdota, której możemy słuchać
przez cały wieczór przy herbacie. Opowiedziana z dys-
tansem i do bólu prawdziwie. Jestem pewna, że inspi-
racją musiała tu być autentyczna historia – tacy ludzie
jak Tońcia, samotni, niekochani, narzucający się swym
bliskim, są wokół nas, wystarczy się tylko rozejrzeć.

Również ostatnie opowiadanie Balzakianów pt. Blaski
i nędze życia artystki estrady na zasłużonej emeryturze
jest bardzo dobre. Dehnelowi udało się wykreować
niezwykle przekonującą i pełną wdzięku postać Haliny
Rotter, piosenkarki średniego formatu z lat sześćdzie-
siątych, dziś dystyngowanej emerytki, z gatunku tych
gustownie ubranych i umalowanych. Halina nie ma już
złudzeń co do własnej kariery i talentu. Pogodziła się
z tym, że ostatnie dwadzieścia pięć lat pracowała 
w biurze i że nigdy nie była „wielka”. Wtem jednak po-
jawia się pewien lekko podejrzany pan Dareczek, który
umiejętnie rozbudza jej ambicje i niespełnione marze-
nia. Roztacza przed nią wizje powrotu na scenę i po-
czątkowo nieufna Halina daje się przekonać. Blaski 
i nędze... to świetnie opowiedziana historia o tym, jak
nawet najtrzeźwiejszy i najmocniej stąpający po ziemi
człowiek potrafi dać się unieść złudzeniom i że upadek
bywa bardzo bolesny.

Dwa pozostałe opowiadania, Miłość korepetytora
i Mięso wędliny ubiory tkaniny to już niestety inna
półka. Dehnel zamiast trzymać się „życia”, daje się tu
ponieść pokusie literackich gierek (tytułowe nawiąza-
nia do Balzaka), co niestety owocuje mało przekonu-
jącymi postaciami, które nie zachowują się jak żywi
ludzie, ale jak figurki na szachownicy, popychane przez
pisarza-demiurga. Podobny problem (choć 
w dużo większym stopniu) cechował większość opo-
wiadań ze zbioru Rynek w Smyrnie. Co prawda fascy-
nacja słownikiem wyrazów obcych i wyrafinowanych
obniżyła się w Mięsie wędlinach... i Miłości... w stosunku
do tekstów Rynku na poziom do przełknięcia, ale po-
została maniera zlepiania fabuły z elementów dość do
siebie nie pasujących. Szczególnie widać to 
w Mięsie... – Dehnel miesza tam wątki żywcem wzięte
z dziewiętnastowiecznej powieści obyczajowej (np.
niemal niewolnicza zależność młodych sprzedawców,
by nie rzec subiektów, od właściciela sklepu pana
Ściepko, purytańskie stosunki panujące w jego rodzi-
nie) z opowieścią o współczesnej artystycznej „war-

dziecko Doris Lessing to kolejny dowód na talent lite-
racki noblistki. „Gigant pisarstwa”, jak przez krytyków
nazywana jest Lessing, to w pełni zasłużone określe-
nie dla autorki, bo któż jeszcze stworzył taki przekrój
charakterów nie tylko kobiet, któż w tak subtelny, nie-
drażniący sposób pisze o problemach kobiet, nie afi-
szując się z zarzucanym jednak feminizmem?

Piąte dziecko to studium miłości, szczególnie tej do
dziecka, miłości macierzyńskiej, która powinna być
bezwarunkowa i nierozerwalna. Ale czy tak jest na
pewno? Ta książka oczarowuje od pierwszej strony 
i czar ten nie pryska do samego końca. Choć można ją
określić poniekąd horrorem, to jednak ta krótka po-
wieść pozostaje w pamięci czytelnika na długo. 
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szawce” i jej pretensjonalnym stylu życia. Dehnel, przy-
znajmy to, miesza zręcznie, łata i zszywa umiejętnie,
ale nie zmienia to faktu, że uważniejszego czytelnika
może to niedopasowanie razić.

W Miłości korepetytora mamy natomiast zupełnie nie-
dzisiejszego młodzieńca, podobnego dosyć do samego
pisarza, jak go znamy z internetowych ploteczek.
Adrian Helsztyński posiada na wpół zwariowaną
matkę, szlacheckie nazwisko, dziury w kieszeniach 
i niejasne wspomnienie dawnej świetności rodu. Stara
się jednak jak może, by żyć i wyglądać jak arystokrata.
Chodzi w surducie, cylindrze i z laseczką, zbiera 
i handluje antykami (wyszukanymi za grosze na
pchlim targu), posługuje się wyszukanym słownic-
twem oraz montuje w blokowym m2 rzymskie freski,
putta, pałacowe drzwi i nisze w narożnikach. Dehnel
dwoi się i troi, aby urealnić tak nierealną postać, całe
stronice poświęca na opisy, jak skomplikowana sieć za-
leżności i zaradność Adriana pozwala mu zdobywać
już od liceum te wszystkie cacka i tworzyć sobie swój
image dandysa. Jednak mimo tych wszystkich wysił-
ków postać Helsztyńskiego wydaje mi się sztucznie
włożona do współczesnej rzeczywistości, nieudolnie
doklejona, nieprawdziwa. Są momenty, kiedy Adrian
jest wiarygodny i ludzki (jego stosunek do wiecznie
narzekającej, przegranej matką, historia jego wydzie-
dziczonej ze szlachectwa rodziny, żałosne zaloty pod-
starzałej pani Lidii). Niestety cały wątek Andżeliki
Włos i udzielanych jej „lekcji dobrych manier” (czyli
wspólnych wycieczek na wystawy i rozmów w kawiar-
niach, hojnie opłacanych przez prezesa Włosa) jest już
dość mało prawdopodobny. A związek Helsztyńskiego
z „taką jedną Darią”, osobą zupełnie do niego nie pasu-
jącą, jest już kompletnie wyssany z pisarskiego palca.
Daria i Adrian nie mają sobie nic do powiedzenia, on
uważa ją za głupią i wstydzi się jej, nigdzie się z nią nie
pokazuje, ona nie wiedzieć czemu się na to godzi, choć
opisana jest jako osóbka, co sobie w kaszę dmuchać nie
da. Dehnel tłumaczy tę psychologiczną osobliwość
tym, że tych dwoje łączy udany seks. I może dałoby się
to jakoś obronić, ale chwilę później pojawia się infor-
macja, ze w oczach Adriana Daria ma niemiły zwyczaj
„pokwikiwania” w czasie orgazmu, a w całym opowia-
daniu nie pojawia się choćby jedno zdanie, które
świadczyłoby, że dziewczyna choć w najmniejszy spo-
sób pociąga bohatera. 

Szczytem wszystkiego są zakończenia Mięsa wędlin
ubiorów tkanin i Miłości korepetytora. Oboje bohatero-
wie, Asia z pierwszego opowiadania i Adrian z dru-
giego giną śmiercią tragiczną i okrutną, ni z tego ni 

z owego, ni w pięć ni w dziewięć. Chyba tylko po to,
żeby wreszcie jakoś skończyć te niespecjalnie udane
teksty.

Moja dobra koleżanka, która pożyczyła mi Balzakiana,
i którą, dodam, podobnie jak mnie zachwyciła Lala,
określiła recenzowany zbiór jako „łamanie pióra”.
Moim zdaniem to bardzo trafne podsumowanie, ale na
szczęście odnosi się tylko do połowy książki. Są 
w niej bowiem te dwie perełki, Tońcia Zarębska oraz
Blaski i nędze życia artystki estrady na zasłużonej eme-
ryturze, dla których na pewno warto sięgnąć po Balza-
kiana. Tylko dlaczego, panie Jacku, jest pan w swoim
pisarstwie tak nierówny? Wierzę głęboko, że to jeszcze
pozostałości jakiejś młodzieńczej maniery, którą nie-
długo strząśnie pan z siebie jak niepotrzebny balast. 
I że następna książka, na którą notabene czekam z nie-
cierpliwością, będzie już tylko dojrzała i mądra.

książki naszymi oczami

Martha Grimes – 
Pod Huncwotem, 
Pod Przechytrzonym Lisem, 
Pod Anodynowym Naszyjnikiem,
Pod Zawianym Kaczorem
Tłumaczenie: 
Agnieszka Andrzejewska, 
Anna Bartkowicz, 
Anna Jarzębowska
W.A.B., 2008-2010

Karolina Pr zybyła

Czasem morderstwo może
być początkiem pięknej
przyjaźni. Czasem kolejne
morderstwa mogą być doskonałą okazją do podtrzy-
mywania tej przyjaźni. I, wierzcie mi, nie trzeba w tym
celu nikogo mordować. Wystarczy być inspektorem
policji o nazwisku Jury, zaś tym przyjacielem powinien
być arystokrata z wybitnym talentem do rozwiązywa-
nia krzyżówek w Timesie oraz zagadek kryminalnych
– Melorose Plant będzie w sam raz.

Obaj panowie po raz pierwszy spotykają się, gdy
Plant staje się świadkiem morderstw w odwiedza-
nych przez niego pubach. Do rozwiązania tej sprawy
zostaje wyznaczony inspektor Scotland Yardu – Ri-
chard Jury, wraz z pomagającym mu hipochondry-
kiem, sierżantem Wigginsem. To spotkanie jest
pierwszym, ale nie ostatnim, które dane jest obser-
wować czytelnikowi.

Już w pierwszym tomie poznajemy szereg ciekawych
charakterów – głównie przyjaciół i znajomych Planta
z Long Piddleton, będących jednocześnie podejrza-
nymi w sprawie o morderstwo – wszak ktoś z nich
musi być zabójcą. Wiele z tych postaci powróci w na-

stępnych tomach. To właśnie umiejętność tworzenia
ciekawych bohaterów stanowi najlepszą cząstkę pi-
sarstwa Marthy Grimes. Można narzekać na niedo-
ciągnięcia w intrydze kryminalnej, ale bohaterowie
nigdy nie zawodzą. Pisarka stworzyła całą galerię ory-
ginalnych typów, które jednak doskonale koegzystują
ze sobą. Prym wśród postaci wiodą oczywiście Ri-
chard Jury i Melorose Plant, ale niemal równie ważni,
a być może barwniejsi, są bohaterowie drugiego
planu. Przede wszystkim amerykańska ciotka Meloro-
se’a – Agatha, która wyczekuje śmierci swego młod-
szego krewniaka, licząc na wspaniały spadek po nim,
oraz sierżant Wiggins – wieczny hipochondryk, który
potrafi zaskoczyć nawet swojego przełożonego. Po-
nadto w każdej z książek pojawiają się postaci, które
kończą swoją przygodę z duetem przyjaciół-detekty-
wów wraz z ostatnią kartką powieści. Również ci epi-
zodyczni bohaterowie są wyraziście
scharakteryzowani przez autorkę.

Mogłoby się wydawać, że tak duże nagromadzenie
oryginałów będzie skutkowało powstaniem powieści
w najlepszym razie śmiesznej, lecz tak się nie dzieje.
Tu każdy pasuje, każdy jest na swoim miejscu, a swoją
osobą nie przyćmiewa pozostałych bohaterów. To
mocna strona pisarstwa Grimes, którą autorka dobrze
wykorzystuje. Jej powieści, mimo że mają bardzo is-
totny wątek kryminalny, przede wszystkim są krymi-
nałami obyczajowymi. Pisarka skupia się na
przedstawieniu postaci i ich motywów, morderstwo
jest zaledwie pretekstem do poznania ludzi, zaś poz-
nanie bohaterów prowadzi do rozwiązania krymi-
nalnej zagadki. Pod tym względem powieści Grimes
przypominają książki Agathy Christie z serii o pan-
nie Marple.

Powieści trzymają się schematu – morderstwo ma za-
wsze coś wspólnego z angielskim pubem, którego
nazwa wymieniona jest w tytule tomu, zaś zagadkę
rozwiązują wspólnie Jury wraz z Plantem, przy nie-
wielkiej pomocy Wigginsa. Tradycyjnie musi się poja-
wić jakieś spięcie pomiędzy Jurym a jego
pryncypałem Matchettem oraz zabawna wymiana
zdań między Plantem a jego amerykańską ciotką.
Zmieniają się miejscowości, w których popełniono
zbrodnie, typy ofiar, motywy. Szkielet pozostaje ten
sam, lecz nie jest to zarzut, bo za to lubię te powieści.

Dotychczas Martha Grimes napisała dwadzieścia dwie
części tego kryminalnego cyklu. W Polsce ukazały
się cztery z nich. Mam nadzieję, że na kolejne wy-
dawnictwo nie każe nam długo czekać. Mam również
nadzieję, że polskie okładki nadal będą lepsze od an-
gielskich, a opisy na nich w końcu przestaną rozmijać
się z prawdą.

Feridun Zaimoglu – Leyla
Tłumaczenie:
Elżbieta Kalinowska
Wydawnictwo Czarne, 2008

Po turecku o dobru 
i złu

Wschodnia Turcja, Ana-
tolia. W scenerii bied-
nego, klaustrofobicznego
miasteczka rozgrywa się  
dramat małej Leyli i jej rodzeństwa, którzy zmuszeni
są żyć pod jednym dachem z despotycznym ojcem.
Tutaj wyczulone na grzech zło czai się wszędzie, 
a brutalna rzeczywistość wydaje się najmniej odpo-
wiednim miejscem dla delikatnej i wrażliwej dziew-
czynki. 

Leyla jest pierwszą wydaną w Polsce książką niemiec-
kiego pisarza tureckiego pochodzenia, Feriduna Za-
imoglu. Wydana w serii Inna Europa, Inna Literatura
słusznie sugeruje odmienność kulturową i gatun-
kową. Język, jakim książka jest napisana, stanowi
rzadkie połączenie poetyckiej, delikatnej prozy z licz-
nymi wulgaryzmami i drastycznie naturalistycznymi
opisami. Kombinacja ta tworzy ciekawą i oryginalną
całość, sprawiając, że historię Leyli czyta się z niegas-
nącym zainteresowaniem. Oraz ze współczuciem, bo-
wiem główna bohaterka dźwiga brzemię dorastania
w cieniu ojca – tyrana. Zaimoglu demaskuje wyjąt-
kowo bezlitosny i okrutny patriarchalny system, pa-
nujący na tureckiej prowincji. 

Leyla jest z czworga rodzeństwa najmłodszym dziec-
kiem; nie oznacza to jednak, że spotyka ją z tego po-
wodu taryfa ulgowa. Nikt nie obchodzi się z nią
delikatnie, nie liczy z jej zdaniem i uczuciami, a ona
sama wydaje się być jedyną, która nie zgadza się z pa-
nującymi w domu prawami. Prawami, które wyzna-
cza pan domu i jego władca, Halid. Dziewczynka nie
traktuje go jednak jak ojca, nazywając chłodno i z dys-
tansem „mąż mojej matki”. Halid znęca się nad ro-
dziną fizycznie i psychicznie, manifestuje swoją
władzę poprzez nieokazywanie szacunku rodzinie, co
paradoksalnie podnosi jego respekt wobec samego
siebie. W kilkuletniej dziewczynce latami narasta
bunt i nieodparta chęć ucieczki z domu. Eskalacja ne-
gatywnych emocji i skrywanej przez lata nienawiści
w stosunku do ojca popycha ją w stronę jak najszyb-

Karolina Kunda-Kuwieckij
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szego zamążpójścia, dzięki któremu uwolniłaby się
od ojca. Jednakże z tego patriarchalnego nie ma łat-
wej ucieczki i Leyla boleśnie się o tym przekona...

Zaimoglu napisał książkę o traumatycznym dzieciń-
stwie, trudnym dorastaniu i konfrontacji niewinnych
dziecięcych marzeń z brutalną rzeczywistością. Ude-
rza wiarygodność i autentyczność opisanych przez
niego zdarzeń oraz sposób, w jaki udało mu się wnik-
nąć w postać małej dziewczynki. W jednym ze spot-
kań autorskich pisarz zdradził, że do napisania Leyli
zainspirowała go w dużym stopniu historia jego
matki, dorastającej w powojennej Turcji. Przez nie-
spełna dwa lata nagrywał jej opowieści i wspomnie-
nia. Rozmawiał ponadto z różnymi kobietami, chłonął
świat zapachów i smaków, by nadać powieści bardziej
osobisty i zmysłowy ton. Co więcej, sam autor wycho-
wywał się wśród sióstr, dzięki czemu poznał sposób
bycia i emocje charakterystyczne dla małych dziew-
czynek. Czytając Leylę poznajemy i oglądamy ich
świat, pełen niewinnego romantyzmu, wstydliwych
sekretów i mrocznych tajemnic. Brutalny świat, 
w którym dzieci modlą się o to, by do ich pokoi
„wprowadziło się dobro”. Domy, w których kobiety
modlą się, „by Bóg wybawił je od ich własnych
mężów”. Rzeczywistość, w której bieda i marginaliza-
cja płci pięknej stanowi dlań najczęściej tragiczny 
i nieodwracalny wyrok. 

Marcin Bruczkowski – 
Bezsenność w Tokio
Rosner i Wspólnicy, 2004

Poszukując powieści i re-
portaży związanych te-
matycznie z Japonią,
polski czytelnik prawdopo-
dobnie dość szybko na-
tknie się na Bezsenność 
w Tokio autorstwa Marcina

Bruczkowskiego. Bruczkowski wyjechał do Japonii po
skończonych studiach w 1986 roku, by rozpocząć tam
kolejny etap edukacji. Zebrane podczas pobytu do-
świadczenia stały się kanwą jego pierwszej książki.
Wielokrotnie wznawiana już pozycja cieszy się nie-
słabnącym zainteresowaniem, którego przyczyny
prawdopodobnie upatrywać należy w sposobie, w jaki

Bruczkowski opisuje dziesięć lat swojego życia, które
spędził w Kraju Kwitnącej Wiśni. Autor odrzucił styl
reporterski, zrezygnował również ze spisania pamięt-
nika z tego okresu, stanowczo odżegnuje się także od
pomysłu, by jego książkę traktować jako przewodnik.
Stworzył natomiast powieść o cechach autobiografii,
pełną komicznych wydarzeń, barwnych postaci opar-
tych na znajomych poznanych w Japonii oraz zdjęć 
i ciekawostek dotyczących „szarej” codzienności 
w tym kraju. Mieszanka ta pozwoliła na powstanie in-
teresującej książki, od której aż ciężko się oderwać.

Alter ego autora, Marcin, mimo stosunkowo długiego
już czasu spędzonego w Japonii, wciąż pozostaje „gaj-
dzinem” – człowiekiem z zewnątrz, a więc obcym dla
japońskiego społeczeństwa. Do swojego statusu Mar-
cin podchodzi jednak z humorem i dystansem, jako że
niewiele jest okazji, w których staje się on przeszkodą,
częściej bywa natomiast motorem zabawnych sytuacji
i nieporozumień. Treść książki składa się z luźno ze
sobą powiązanych historii (głównie połączonych
przez występujących w nich bohaterów, chronologia
jest chwilami traktowana dość umownie) dotyczących
różnych aspektów mieszkania cudzoziemca w Tokio.
Dzięki temu czytelnik otrzymuje do rąk zbiór rozbu-
dowanych pocztówek z Kraju Wschodzącego Słońca 
i ma szansę zbliżyć się do elementów kultury do tej
pory dostępnych jedynie dla szczęśliwców, którym
udało się do Japonii pojechać osobiście i spędzić 
w Tokio choć kilka dni. Marcin ma okazję przejść się
po stolicy w środku nocy, pojechać autostopem na wa-
kacje, uczestniczyć w procesie wynajmowania miesz-
kania lub odbyć specyficzną wizytę u lekarza. Ponadto
Bruczkowski rozprawia się z kilkoma popularnymi
mitami o Japonii, jak choćby hotele kapsułkowe. Prze-
czy też twierdzeniu, że język japoński jest jednym 
z najtrudniejszych do nauki na świecie, gdyż cudzo-
ziemiec bez gruntownej nauki zasad gramatyki jest 
w stanie dość szybko go opanować na poziomie ko-
munikacyjnym.

Książka napisana jest barwnym i lekkim stylem, toteż
Bezsenność w Tokio czyta się błyskawicznie i z żalem
odkłada na półkę po skończeniu. Bruczkowski ekspe-
rymentuje z formą, zmieniając niekiedy typową
pierwszoosobową narrację w szczegółowy plan dnia
pracownika wielkiej korporacji, dzieląc go na godziny,
niczym wpisy w terminarzu. Liczne fotografie, mapki
i inne graficzne dodatki wzbogacają lekturę, stano-
wiąc dodatkową atrakcję oraz niekiedy materiał do-
wodowy potwierdzający słowa Marcina. Styl autora
pełen jest swobody oraz humoru, który przyciąga rze-
sze wielbicieli. Jednak poczucie humoru prezento-
wane przez Bruczkowskiego pozostaje na tyle
specyficzne, że w dużej dawce może chwilami czytel-

nika zmęczyć, jeśli nie przepada on za humorem 
w dość ciężkim, „studenckim” wydaniu. Niektóre dia-
logi pomiędzy Seanem a Marcinem wydawać się mogą
na siłę ozdobione zabawnymi powiedzonkami, a opis
sytuacji śmieszny w sposób wymuszony. Problem ten
jednak dotyczy jedynie fragmentów, Marcin jest nato-
miast bohaterem na tyle sympatycznym, że nietrudno
mu wybaczyć chwilowy brak świeżości żartów (o ile
w ogóle czytelnikowi one przeszkadzają). Nastrój 
w Bezsenności w Tokio ulega zmianom wraz ze zmie-
niającym się stosunkiem Marcina do Japonii i swojego
życia w tym kraju. Smutny w swojej wymowie jest roz-
dział dotyczący kryzysu ekonomicznego, a końcówka
książki wręcz melancholijna. Tym samym różnorodne
gusta czytelnicze powinny zostać zaspokojone tą lekturą.

Zawiedzie się ten, kto szuka socjologicznego ujęcia te-
matu, opisu japońskich świąt lub próby charaktery-
styki społeczeństwa. Jeśli natomiast czytelnik chciałby
dowiedzieć się, co dzieje się z niechcianym już sprzę-
tem hi-fi, jak wygląda ogrzewanie mieszkania w jed-
nym z najbardziej rozwiniętych krajów świata lub
czego nie brzydzi się zjeść Japończyk – to książka dla
niego. Bruczkowski nie stara się wygłaszać ogólnych
prawd o Japonii, a jedynie przedstawia życie pewnego
cudzoziemca w Tokio, z jego małymi radościami i tros-
kami, okraszając swój tekst ciekawostkami. Bezsen-
ność w Tokio to godna polecenia lektura dla wielbicieli
Kraju Wschodzącego Słońca oraz czytelników poszu-
kujących powieści pełnych przygód i humoru z egzo-
tycznym krajem w tle.

Anna Bittner

Pepetela, a właściwie
Artur Carlos Maurício
Pestana dos Santos, jest
angolskim pisarzem,
byłym bojownikiem 
o niepodległość Angoli. Po
uzyskaniu przez Angolę nie-
podległości był wiceministrem edukacji, a od 1982
roku jest profesorem socjologii w Luandzie. W 1997
roku otrzymał najważniejszą nagrodę literacką krajów
portugalskiego obszaru językowego – Prémio Camões.

Bohater jego powieści – Jaime Bunda – wyrwał się 
z biednej dzielnicy, gdzie mieszka jego rodzina i dostał
pracę w „Bunkrze”, jak określane są służby specjalne.
Jaime Bunda jest kuzynem dyrektora operacyjnego 

Pepetela – 
Tajny agent Jaime Bunda
Tłumaczenie: 
Zofia Stanisławska
Claroscuro, 2010

i właśnie dzięki niemu może teraz siedzieć na krześle
pod ścianą i służyć pozostałym detektywom jako
obiekt drwin. Jaime uchodzi za niezdarę, a jego zna-
kiem rozpoznawczym jest wielka pupa. Stąd też jego
przydomek – słowo bunda oznacza po portugalsku
właśnie pupę. Jaime zazdrości swoim kolegom, mają-
cym służbowe samochody i telefony oraz rozpoczyna-
jącym dzień od szklaneczki whisky. Jego los odmieni
się w dniu, gdy jego szef oddeleguje go do znalezienia
gwałciciela i zabójcy nastolatki z najbiedniejszej części
Lunady. Jaime jest wielbicielem kryminałów. Sprecy-
zować jednak należy, że za wartościowe uznaje jedynie
kryminały amerykańskie. Prowadząc śledztwo ko-
rzysta z wiedzy uzyskanej podczas lektury. Nie dziwi
więc, że jego nic nie znaczące śledztwo zamienia się 
w poważne dochodzenie, w które zamieszana zostaje
luandyjska elita. Jaime staje się ważną personą, poru-
sza się służbowym samochodem, korzysta z telefonu
komórkowego, popija whisky, zaspokaja swój nienasy-
cony głód kiedy tylko chce i załatwia prywatne sprawy
podczas pracy. 

Bunda porusza się sprawnie w zawiłościach angolskiej
demokracji. Demokracji, którą rządzi korupcja, nepo-
tyzm, znajomości i wielka kasa. Powieść Pepeteli to bo-
wiem pozornie dowcipny kryminał. Czytelnika uderza
przede wszystkim opis realiów panujących w Angoli.
Wydaje się bowiem, iż autor stworzył postać niezdar-
nego detektywa i opisał jego przygody tylko po to, by
ukazać życie w tym afrykańskim kraju. Angola Pepeteli
pogrążona jest w chaosie. Jej mieszkańcy kombinują,
oszukują, wykorzystują swoje kontakty, narzekają na
rząd i nie są pewni jutra. Obraz to smutny, tragiczny,
przerażający wręcz. 

Mimo opisu przygnębiających realiów nie jest to
książka depresyjna, lamentująca nad losem Angoli i jej
mieszkańców. Pepetela pisze w taki sposób, że czytel-
nik zaczyna lubić Luandę i odnajdywać jej pozytywne
strony. Rzutki, dowcipny i ironiczny styl autora powo-
duje, że książki nie sposób odłożyć. 

Pepetela wprowadza sporo pobocznych wątków – opi-
suje największy afrykański targ, angolskie potrawy,
ukazuje wiele barwnych postaci. Swoją książkę dzieli
na cztery części. Każda z nich ma innego narratora.
Sam autor ingeruje w pracę swoich narratorów, stro-
fując ich. Taka forma przyczynia się do ironicznego wy-
dźwięku powieści. Czytelnik ma wrażenie, że autor
mruga do niego porozumiewawczo zza kart książki. 

Książkę Pepeteli traktować można jako wprowadzenie
do poznania realiów Angoli oraz literatury tego kraju.  

Joanna Wonko-Jędryszek
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„Lepiej jednak skończyć
nawet w pięknym sza-
leństwie niż w szarej,
nudnej banalności i ma-
razmie” 
S.I. Witkiewicz

Kim był Witkacy? Książka Witkacy i reszta świata To-
masza Bocheńskiego, cenionego literaturoznawcy,
witkacologa, odpowiada na to pytanie w sposób wy-
czerpujący. Autor przybliża sylwetkę Witkacego i do-
tyka tych sfer życia, które kształtowały osobowość
twórcy teorii Czystej Formy. Witkacy jawi się nam jako
człowiek o nieprzeciętnej inteligencji, jako badacz 
i poszukiwacz metafizycznych stron życia. Jawi się
również jako człowiek dostrzegający pospolitość cza-
sów, w których przyszło mu żyć. Niezaspokojony tro-
piciel Tajemnicy Istnienia, którego życie rozczarowało.

Pierwsza, najdłuższa część tej publikacji skupia się na
życiu Stanisława Ignacego Witkiewicza. Swoją opo-
wieść Bocheński rozpoczyna od przybliżenia czytelni-
kowi rodziny Witkacego i jej wpływu na jego dorosłe
życie. Nad rozwojem artystycznym syna czuwał ojciec,
Stanisław Witkiewicz, malarz, pisarz i architekt, jeden
z największych popularyzatorów stylu zakopiań-
skiego. W Stanisławie Ignacym widział zaspokojenie
własnych ambicji artystycznych, jednakże, jak życie
pokazało, syn wkroczył na odmienną ścieżkę i odna-
lazł się w zupełnie innej koncepcji sztuki.  Choć wcale
nie jest prosta odpowiedź na pytanie, czy odnalazł się
w życiu i w sztuce... Jak wspomina w swojej książce
Tomasz Bocheński, Witkacym „zawładnęły potwory”
i „realność nadzwyczajna”. A te „pasje” nie mogły i nie
pozwoliły Witkacemu na kontynuowanie koncepcji
artystycznych ojca. 

Dojrzały Witkacy narodził  się w Rosji, gdzie służył 
w Armii Carskiej. Podczas I wojny światowej ten
„ostatni wielki romantyk” opowiedział się po stronie
Rosji. Nieobce były mu problemy natury politycznej 
i w wielkim ruchu społecznym upatrywał ustanowie-
nia nowego ładu społecznego. Mierziła go rzeczywis-
tość i istniejący porządek na arenie politycznej.
Podziwiał Piłsudskiego. Był przeciwny niesprawiedli-

Tomasz Bocheński – 
Witkacy i reszta świata
Officyna, 2010

wości społecznej, nierówności klasowej, miernocie 
i stagnacji. Raziła go pospolitość. Rozpoczął poszuki-
wania Tajemnicy Istnienia, którą widział w stopieniu
się ze światem, kosmosem. Dostrzegał Dziwność Ist-
nienia, o czym wielokrotnie pisał w swoich rozpra-
wach filozoficznych.

A więc był Witkacy filozofem. Badał „znikomość ludz-
kiego życia w nieskończoności wszechświata”. Ubole-
wał nad intelektualnymi ograniczeniami człowieka.
Postanowił swoją sztukę traktować, jako broń w walce
z „odtajemniczeniem”. Przeżywał notoryczny metafi-
zyczny wstrząs. Dziwność Istnienia i Tajemnica Istnie-
nia to pojęcia, które zawładnęły jego twórczością.
Poszukiwał dróg, które wyzwolą człowieka z jarzma
niedoskonałości. Odczuwał „potworność samotnego
istnienia” twierdząc, że jedynym rozwiązaniem jest
poczucie „jedności w wielości”. W sztuce widział  złoty
środek zbliżający człowieka do absolutu, do metafi-
zycznego (albo i mistycznego) wstrząsu, który obja-
wiłby sens życia. 

Tomasz Bocheński przedstawia Mistrza również jako
człowieka drwiącego z rzeczywistości, ze sztuki, z ję-
zyka.  Witkacy był autoironistą doskonałym, przytło-
czonym ambicjami, by teoria Czystej Formy zyskała na
znaczeniu. Wiedział on, że przez autoironię człowiek
dąży do samodyscypliny; swoje ironiczne życie artysty
zamienił w życie człowieka tragicznego. Bo jego celem
było zostać dobroczyńcą ludzkości. Brzmi to szyder-
czo, ale w twórczości Witkacego, szczególnie tej
wczesnej, tego typu wątki pojawiają się często. Ironia
to odpowiedź na zawód, jaki spotkał go w życiu. Czu-
jąc się jednostką wybitną, nie potrafił wykorzystać
swoich umiejętności, by stać się tym dobroczyńcą
ludzkości. Owa porażka, dość szybko uzmysłowiona,
wpłynęła na dalsze życie twórcy Szewców.

Życie osobiste Stanisława Ignacego było wyjątkowo
bujne.  Liczne przyjaciółki/kochanki wypełniały mu
czas pomiędzy malowaniem, portretowaniem, pisa-
niem i filozofowaniem. Aż dziw bierze, że żona Jad-
wiga wytrzymywała tę sytuację i przyzwalała na nią.
Tak tolerancyjnej kobiety nie mógł Witkacy nie ko-
chać.  Z jego Listów do żony wyłania się bardzo intere-
sujący obraz artysty. Już sam fakt, że Witkacy zaczął
pisać regulamin małżeństwa budzi ciekawość i zdzi-
wienie. Z pewnością nie traktował on małżeństwa jak
obowiązku.  Tomasz Bocheński w swej książce jedynie
zaznacza ten osobliwy temat, odsyłając do źródła –
książki, która ukazała się w 2007 roku. 

Bocheński wprost pisze o tym, że Witkacy nie wie-
rzył ani w Boga ani w piekło, choć  to właśnie piekło
staje się częstym tematem jego literackich wędrówek.

Swoich bohaterów ubierał w kostiumy rodem
z piekielnych otchłani.  Pisze Bocheński rów-
nież o amuzji Witkacego, który przecież wy-
kształcenie muzyczne uzyskał od własnej
matki i będąc młodym chłopcem kompono-
wał różne lepsze lub gorsze utwory. Muzyka 
w pewnym momencie życia zaczęła go draż-
nić, szczególnie popularny jazz i radiowe
hity oscylujące wokół sentymentalnych te-
matów.  

Witkacy był również wielkim polemizato-
rem, mówiąc potocznie „czepiającym się”
sobie współczesnych artystów: Chwistka
czy Boya-Żeleńskiego.  Swoje osamotnie-
nie celebrował, skupiając się na wyższych
celach życia. Nie przeszkadzało mu jednak, by boha-
terowie jego dzieł pojedynkowali się, jakby 
 w jego imieniu. 

Część drugą swojej książki poświęca Tomasz Bocheń-
ski trzem największym witkacologom, bez których
poznanie Witkacego nie byłoby możliwe. Poświęca
trzy rozdziały Konstantemu Puzynie, Janowi Błoń-
skiemu i Januszowi Deglerowi. Omawiając ich wkład
w historię literatury i opracowane przez nich dzieła
poświęcone życiu i twórczości Witkacego, Bocheński
składa im niejako hołd. Co bardziej zainteresowanych
czytelników należy znów odesłać bezpośrednio do
tekstów w/w postaci, bo te trzy szkice są jedynie
wstępem. Ich lektura pozwala spojrzeć na Witkacego
z różnych perspektyw. Co dla jednego w życiu Witka-
cego jest ważne, inny zupełnie pomija, lub konfrontuje
opinie z własnymi spostrzeżeniami. 

Trzecia część Witkacego i reszty świata dotyczy właś-
nie tej reszty świata, a ściślej mówiąc, trzech wielkich
nazwisk polskiej literatury XX wieku: Aleksandra
Wata, Bolesława Leśmiana i Zbigniewa Herberta. To-
masz Bocheński analizuje utwory wspomnianych lite-
ratów: Ja z jednej strony i Ja z drugiej strony mego
mopsożelaznego piecyka A. Wata, wiersz B. Leśmiana
o Don Żuanie oglądającym własny pogrzeb, tegoż
Dziejbę leśną oraz eseje Zbigniewa Herberta.  

Mamy tu rozważania nad szczęściem, śmiercią i nico-
ścią, nad ludzką niemożnością  poznania Boga. Odnie-
sienia do surrealizmu, szamańskich podróży do nieba,
śmierci za życia. Bezradności poznania zaświatów
(Wat, Leśmian). Czytamy o zachwycie Herberta nad
malarstwem Piera Della Franceski oraz odkrywaniem
muzeum, jako miejsca gromadzącego sztukę. Pozornie

ta „reszta
świata” nie ma
związku z Witka-
cym, jednakże,
gdy się  dokładniej
przyjrzymy, do-
strzegamy pewne
cech wspólne. Po-
szukiwania odpo-
wiedniej formy 
w sztuce, tematyka
dotykająca tych sa-
mych obszarów życia
(i śmierci). I zauwa-
żamy, że Witkacy nie
był odosobniony, choć
swoją sztukę przeży-
wał inaczej.

Część  czwarta książki
Tomasza Bocheńskiego to jego osobisty ukłon 
w stronę Andrzeja Nowickiego, artysty drzeworyt-
nika. Autor skupiając się na wystawie, która miała
miejsce w 2009 roku w Muzeum Historii Miasta Łodzi,
przybliża niezwykły warsztat Andrzeja Nowickiego,
który w każdym swoim drzeworycie „pieczętuje swój
głęboki, cielesny związek ze światem”. Dopiero ten
krótki tekst pozwala dostrzec piękno i zrozumieć sens
drzeworytów zdobiących strony tytułowe poszczegól-
nych rozdziałów książki.  Książkę  zdobi również roz-
kłada ilustracja zamieszczona na końcu publikacji
– drzeworyt Nowickiego Łódzki tramwaj regionalny.
Dziewięć postaci stojących i siedzących w tramwaju
nie patrzy w naszą stronę. Postaci wydają się grote-
skowe, nawet chimeryczne. Gdzie jadą, dokąd się
udają? Każdy ma jakieś przeznaczenie. Nie nam zga-
dywać, co z nimi będzie…

Książka Tomasza Bocheńskiego jest kompendium
wiedzy o Witkacym.  Jest tym ciekawsza i warta pole-
cenia, iż jest to publikacja wszechstronna. Można
ją odczytać, jako lekturę  naukową, bo
poświęconą znakomitemu artyście. Ale uwagę  zwraca
nie tylko akademicki ton. Wśród tekstów książki znaj-
dują  się przecież szkice dotyczące innych poetów, jest
też recenzja z wystawy drzeworytów. Po jej lekturze
można się zastanawiać nad prekursorstwem Witka-
cego, nad kontynuatorami jego „dziwności”. Ale tak
naprawdę sztuka w swojej wielowymiarowości i wie-
logatunkowości dotyka wciąż tego samego. Sensu
życia i poszukiwaniu ukojenia w absolucie. A este-
tyczne doznania są jedynym właściwym środkiem,
który w tych poszukiwaniach ma nam pomóc.

Joanna Mieszkowicz

60 61

Witkacy, Autoportret, 1938
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Joanna Bator, 
Japoński wachlarz, 2004
Starannie wydana i bogato ilustrowana książka. Jednocześnie łą-

cząca antropologiczną opowieść, wciągający reportaż i poetyckie

wspomnienia, okraszone nutką  nostalgii. Zawiera refleksje nad

wieloma różnymi aspektami życia w Japonii.  

Olgierd Budrewicz, 
Monstrum z wdziękiem, 1970
Opowieść o kraju w którym czas upływa szybciej, reportaż z do-

świadczeń autora, który miał okazję przebywać w Tokio w 1970

roku. 

Marcin Bruczkowski, 
Bezsenność w Tokio oraz Zagubieni  w Tokio,
2004 i 2007
Bezsenność w Tokio to książka o charakterze poznawczym – połą-

czenie przewodnika, fabularyzowanej opowieści, autobiograficz-

nej książk i wspomnieniowej. Publikacja młodego Polaka, który 

w sposób absolutnie niekonwencjonalny przeżywał swoją mło-

dość w dalekiej Japonii. Z kolei bohater Za gubionych w Tokio –

młody, pracujący w małej wytwórni płytowej grafik z Polski, Mi-

chał Jachimczyk, poszukuje swego przyjaciela Jamesa, który pew-

nego dnia nie przyszedł do pracy i słuch po nim zaginął. 

Franciszek Bernaś, 
Śmierć w Tokio, 1989
Cały okres pomiędzy obydwiema wojnami światowymi był w Ja-

ponii naznaczony walką dwóch stronnictw: wojennego, składają-

cego się zazwyczaj z przedstawicieli wojska i tzw. nowych

koncernów, które powstały w XX wieku oraz pokojowego, które

powiązane było z tzw. starymi, dziewiętnastowiecznymi koncer-

nami. W wyniku tego starcia Japonia włączyła się najpierw 

 w wojnę  z Chinami, potem zaś przystąpiła do sojuszu z pań-

Tokio
Agnieszka Tatera

Literackie miasta. Ilustracja Sylwia Pragłowska
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Tokio, do jego barów, love hoteli, opuszczonych biu-

rowców. Co znajdą tam bohaterowie? Kogo spotkają?

Jak ta jedna noc zmieni ich życie?

Sōseki Natsume, 
Jestem kotem, 1905, 
polskie wydanie z 1977 roku
Satyryczna powieść prezentująca społeczeństwo 

w okresie Meiji (1868-1912) z perspektywy narra-

tora-kota. Rodzina właściciela kota i inni bohaterowie

ukazani są na tle przemijających zmian społecznych,

przede wszystkim postępujego wpływu kultury za-

chodniej na japońską.

Emil Zola – 
malarz Paryża Czara

Paryż, którego już nie ma

Takim właśnie bohaterem uczynił Paryż Emil Zola,

przedstawiając w swoich powieściach miasto 

w niezwykle sugestywny sposób. Chociaż pisarz

był wierny naturalizmowi, choć pochylał się nad

człowiekiem oraz jego środowiskiem z obiekty-

wizmem i chłodem iście naukowym, jego talent

liryczny i wręcz malarski wygląda zza każdego

zdania. W znacznej części licznych powieści Zoli

Paryż przegląda się jak w lustrze ze swoją archi-

tekturą, miejskimi pejzażami i barwnymi miesz-

kańcami. 

Zola każdą swoją powieść poprzedzał dokład-

nymi notatkami dotyczącymi topografii miasta,

ulic, zachowań przechodniów. Dzięki temu pa-

ryskie ulice można przemierzać z jego książ-

kami w ręce, szukając śladów XIX-wiecznego

miasta. Jednak Paryż Zoli jest nie tylko realis-

tycznym zapisem rzeczywistości. Przyjaciel

Cézanne’a, a także wielu innych malarzy, Zola

opisał to miasto z zacięciem czysto impresjo-

nistycznym, nie stroniąc od symboliki i two-

rzenia swoistej mitologii. Epoka, w której

tworzył, była decydująca dla oblicza tego Pa-

ryża, jaki znamy dzisiaj. To druga połowa XIX

wieku, czas przełomowy, w którym to cesarz

Napoleon III i jego gorliwy minister – baron Haus-

smann przeobrazili całkowicie wygląd i charakter

stolicy Francji. 

Paryż, który zniknął wtedy definitywnie, był miastem-

labiryntem krętych, średniowiecznych uliczek, gęsto

obstawionych rozpadającymi się budynkami, z któ-

rych znakomita większość była pozbawiona dostępu

do kanalizacji i bieżącej wody. Warunki higieniczne 

i sanitarne urągały ludzkiej godności. Ulicami płynęły

strumienie ścieków, błota i odpadków. Masywne, wie-

lopiętrowe gmachy kamienic nie dawały szans naj-

„Paryż zdaje mi się być krainą powieści” – pisał o tym mieście Corneille. W istocie, spacerując po paryskim

bruku, nie sposób zapomnieć, że kroczymy ścieżkami wydeptanymi przez wielu literackich bohaterów, pat-

rzymy na rzekę, budynki i niebo, które oglądalii opisywali poeci. Może nawet cudze słowa brzmią gdzieś 

w naszej głowie, kłębią się jakieś strzępki, cytaty, wspomnienia… Niezwykłe to miasto, tak umiłowane przez

artystów, pojawia się na kartach niezliczonych dzieł, historii, poezji, szkiców. Jako scena, malownicze deko-

racje lub choćby bohater sam w sobie.

mniejszym promieniom słońca. Obecność parków,

drzew czy innych oaz zieleni była właściwie znikoma.

Miasto się dusiło. Paryżanie niechętnie opuszczali

własne dzielnice, gubiąc się w splątanych sieciach ulic,

które zresztą często prowadziły do miejsc o złej sła-

wie. Paryż był nieprzejezdny, wąskie korytarze nato-

miast idealnie nadawały się do budowania barykad

przez buńczucznych i wiecznie zbuntowanych miesz-

kańców.

stwami Osi. Przyczyny tego stanu rzeczy opisuje właś-

nie ta książka, ciekawie napisana i wciągająca niczym

literatura sensacyjna. 

Barry Eisler, 
Zabójca z Tokio oraz Zemsta zabójcy
z Tokio, 2006 i 2007, 
polskie wydanie z 2007 roku
Tokio widziane przez perspektywę  zabójcy, który pra-

cuje dla wielu wpływowych ludzi. Jednakże los wplą-

tuje go w różnorakie interesy związane z yakuzą, 

a także powoduje włączenie się w policji.  Powieści

gwarantują wartką  akcję. 

Dorota Hałasa, 
Życie codzienne w Tokio, 2004
Książka przedstawia życie mieszkańców Tokio. Jej au-

torka jest mieszkającą od 1990 roku w Japonii japo-

nistką i dziennikarką, mającą bogate doświadczenia

pracy w japońskim koncernie. Hałasa wyeksponowała

te aspekty codzienności tokijczyków, które różnią się

od życia mieszkańców stolic europejskich. 

David Mitchell, 
Sen_numer_9, 2001, 
polskie wydanie z 2001 roku
Dwudziestoletni Eidżi Mijake przybywa z prowincji do

Tokio, by znaleźć i poznać ojca. Wokół bohatera – 

i z jego udziałem – szybko zaczynają dziać się  rzeczy

dziwne i tajemnicze. W jaki sposób łączą się  ze

sobą praca w biurze rzeczy znalezionych i wspomnie-

nia rzeczy utraconych, krwawa wojna gangsterów ya-

kuzy i romantyczna miłość do subtelnej pianistki,

przewrotna wola boga piorunów i opowieści niewi-

domej pisarki, zaskakująco interaktywne gry wideo 

i pamiętniki pilota kamikaze z czasów II wojny świa-

towej?  

Haruki Murakami, 
P o zmierzchu, 2004, 
polskie wydanie z 2004 roku
Akcja Po zmierzchu rozgrywa się podczas jednej nocy.

Autor prowadzi nas po wąskich uliczkach nocnego

Uliczka w Tokio. Fot. Kamila Kunda

Les Halles
Fot. Bibliothèque Nationale de France

Fot. Pavel Krok, Wikimedia Commons
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bione fasady i imponujące witryny przyciągają każ-
dego roku miliony klientów. Cofnijmy się zatem trochę 
w czasie i wraz z Zolą, niestrudzonym kronikarzem 
i dokumentalistą swojej epoki, wróćmy na chwilę do
początków funkcjonowania tych gigantów, które opi-
sane są w powieści Wszystko dla Pań.

Pisarzowi wielki dom towarowy jawił się jako maszyna
parowa, gigantyczna lokomotywa, działająca pod
ogromnym ciśnieniem, wprawiającym w nieustanny 
i zazębiający się ruch wszystkie trybki. Rój kupujących
kłębił się i falował, a tysiące pracowników już wtedy
dwoiło się i troiło, żeby zadowolić klientów, a przede
wszystkim upłynnić towar. Gdy spojrzymy na galerię
handlową oczyma pisarza, zobaczymy w niej świątynię,
która powstała ku chwale i satysfakcji klien-
tek – kobiet, triumfujących pośród milionów
szmatek, falbanek, wstążeczek.

Galerie tamtych czasów były nie tylko ele-
ganckie i wykwintnie zdobione, ale rów-
nież mieściły się w budynkach jak na owe
czasy nowoczesnych, korzystających ze
zdobyczy epoki: konstrukcji z żelaza 
i szkła. Wpuszczały słońce i powietrze,
podczas gdy zimne, ciemne i wilgotne sie-
dziby drobnych handlarzy przypominały
nory skazane na zapomnienie i bankruc-
two. Razem z Denise Baudu, która przy-
bywa z prowincji do Paryża, stając się
jednym z trybików machiny, obserwujemy
te wydarzenia. Jej wuj, kupiec, z okien swojego butiku
bezsilnie patrzył na prosperującego, nieustannie po-
większającego się kolosa. Kolosa, który wkrótce miał
połknąć takie sklepiki jak jego i powiększyć się jeszcze
bardziej ich kosztem. A na miejscu starych, brudnych,
wąskich uliczek, powstawały nowe, szerokie i sło-
neczne bulwary, gotowe na przyjęcie nieustannie pły-
nących fal klientów. Spacerując dzisiaj po wykwintnej
dzielnicy wielkich domów handlowych, zaglądając do
eleganckich galerii, może uda nam się zobaczyć w ja-
kiejś skromnej sprzedawczyni współczesną Denise,
której los niczym Kopciuszkowi szykuje niespo-
dziankę. A dając się ponieść szałowi zakupów warto
pomyśleć o skrupulatnie opisanych przez Zolę techni-
kach marketingowych, stosowanych przez właściciela
wielkiego sklepu nowej generacji, Oktawiusza Mouret,
które właściwie wcale nie zmieniły się do dzisiejszych
czasów. 

Opera
Wytyczanie wielkich bulwarów, dzielnica Opery,
1877 
Fot. Bibliothèque Nationale de France

Avenue de l'Opera, 
Fot. Wikimedia Commons

Paryż w matni

Czy ktokolwiek, kto zetknął się z chyba najlepszym
dziełem Zoli, jakim jest W Matni, może spacerować po
dzielnicy Goutte d’Or, nie myśląc o smutnym losie Ger-
wazyny? Gerwazyna, podobnie jak Denise, przybyła
do Paryża z prowincji. Nie mogąc liczyć na konku-
benta, także i ona musiała utrzymać siebie i dwójkę
dzieci. Goutte d’Or, czyli po polsku „Złota Kropla”, 
w 1850 roku była jeszcze paryskim przedmieściem,
znajdującym się na zboczu Montmartre. Swoją po-
etycką nazwę zawdzięcza winu wyrabianemu kiedyś
z rosnącej tu winorośli. Za czasów Zoli to właśnie tutaj
osiedlali się przybysze z całej Francji, przyjeżdżający
do Paryża w poszukiwaniu zajęcia i chleba. To tutaj
Gerwazyna wpadła w sidła choroby, toczącej całą

Goutte d'Or
La Goutte d'Or, Rue Marcadet, 1882
Fot. Bibliothèque Nationale de France

Goutte d'Or dzisiaj, fot. Kamila Kunda

Miasto w nowej odsłonie

Do takiego Paryża wkroczyły z rozmachem śmiałe idee
Napoleona III oraz odwaga barona Haussmanna. W 1851
roku rozpoczęła się wielka przebudowa Paryża. To właś-
nie wtedy powstały szerokie bulwary, imponujące place,
parki takie jak Lasek Buloński, neoklasyczne kościoły 
i typowe, o regularnym kształcie i formie, „haussman-
nowskie” kamienice. Właśnie takie miasto widział i opi-
sywał Zola – przeobrażające się, zrzucające starą skórę,
ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

Zola przedstawiał tę przebudowę jako zamach na
żywą tkankę miasta. W powieści pod tytułem Zdobycz
bezlitośnie odsłaniał wszelkie spekulacje i „prze-
kręty”, jakie miały miejsce przy tej okazji. Wytyczanie
nowych bulwarów Zola porównał do cięć, ran zada-
wanych miastu, przekrawanemu wielkimi arteriami

miejskimi wszerz 
i wzdłuż. Miasto, 
z otwartymi tętnicami
krwawiło, wydane na
pastwę spekulantów i ty-
sięcy robotników, którzy
żywili się jego krwią.

Niewidoczna siła wypy-
chała ubogich mieszkań-
ców ku wschodnim
dzielnicom, natomiast
burżuazja swoje piękne
domy stawiała przy no-
wych, szerokich i prze-
wiewnych bulwarach. 
I tak Renata i jej mąż
spekulant, Arystydes,
wybudowali sobie prze-
pyszny pałacyk z oknami
wychodzącymi na wspa-

niały park Monceau. Jego styl nie odbiegał od innych
eleganckich paryskich kamienic, które możemy podzi-
wiać do dzisiaj – kamienne schody, kute poręcze 
i balkony, kariatydy wspierające balkony, i całe bogac-
two rzeźb kipiących od kwiatów i listowia... Zola, nie
będąc wielbicielem podobnego eklektyzmu, typowego
dla budownictwa czasów Haussmanna, określał go
jako „opasłego bękarta wszystkich stylów”. Dla rów-
nowagi swoimi słowami prowadził nas na wyspę św.
Ludwika, gdzie Renata spędziła dzieciństwo. Pełne
prostoty kamienice z poprzednich wieków, o suro-
wym uroku, przeglądają się w szarych wodach Sek-
wany i dzisiaj.

Narodziny gigantów

Każdemu, kto choć raz odwiedził Paryż, znane są na
pewno nazwy słynnych galerii handlowych, jak
choćby Printemps czy La Fayette, których bogato zdo-



dzielnicę, toczącej większość paryskiej biedoty – alko-
holizmu. W tej właśnie dzielnicy córka Gerwazyny 
i jedna z najsłynniejszych bohaterek Zoli – młoda jesz-
cze Nana, biegała po bulwarach, testując swoją atrak-
cyjność na napotkanych mężczyznach, by potem 
w okolicznych spelunkach rozpocząć karierę śpie-
waczki i w końcu luksusowej prostytutki i utrzymanki. 

A jednak dzisiaj, wałęsając się po Złotej Kropli, choć
można nawet trafić na placyk nazwany na cześć Zoli
tytułem jego powieści (Assommoir – w dosłownym
tłumaczeniu: Mordownia), trzeba się mocno wysilić,
by wyobrazić sobie dawne uliczki,
biegnące między rozpadającymi się
drewnianymi ruderami. W latach sie-
demdziesiątych ubiegłego wieku wła-
dze Paryża przebudowały tę okolicę
gruntownie, w efekcie czego powstała
nowa dzielnica z betonu. Mimo defini-
tywnej zmiany wyglądu Złota Kropla
zmieniła jednak swój charakter tylko
częściowo. Dzisiejsi jej mieszkańcy są
również przybyszami z prowincji, 
z prowincji świata – Afryki. Wciąż jest
to jedno z najbardziej niebezpiecz-
nych miejsc Paryża, gdzie kwitnie
przemyt i nielegalny handel. I po dziś
dzień jest to siedlisko uwięzionych 
w matni nałogu - narkomanów. 

Jeśli ktoś jednak pokusi się o spacer
w tej części Paryża, to włócząc się mię-
dzy egzotycznymi afrykańskimi skle-
pikami, w tłumie mężczyzn ubranych
w długie szaty i czarnoskórych kobiet
z imponującymi turbanami na głowie,
nie będzie mógł się pewnie oprzeć
snuciu wyobrażeń, jakiego dodatko-
wego smaku i kolorytu nabrałaby po-
wieść Zoli, gdyby tworzona była 
w dzisiejszych czasach. 

W brzuchu miasta

Zawieść się może natomiast ten, kto szukając śladów
Zoli podczas paryskich wędrówek trafi do dzielnicy
Hal, dawnego miejskiego targowiska opisywanego 
w malowniczy i pełen rozmachu sposób w Brzuchu
Paryża. Usytuowane dawniej w sercu miasta, centrum
żywności, przez które codziennie przewijały się tony
mięsiw, warzyw, serów i jadła wszelakiego, Zola wy-
obrażał sobie jako swoiste trzewia miasta. Zafascyno-
wany szczególnie nocnym obliczem hal targowych, z
ołówkiem w ręku spędził tam wiele czasu, notując
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brakuje również i takiego obrazu miasta. Każdy tu-
rysta, czy flâneur, miejski spacerowicz, wie, że by 
w pełni móc podziwiać miasto, trzeba spojrzeć na nie
z lotu ptaka. Z takiej perspektywy świetnie znał Paryż
Zola, który za czasów swojej paryskiej młodości, na-
znaczonej zresztą licznymi trudnościami i kłopotami
finansowymi, pomieszkiwał w mansardach lewo-

brzeżnego Paryża.

Razem z Zolą
w e j d ź m y
zatem stro-
mymi scho-
d a m i
Montmartre, by
znaleźć się 
w najwyższym
punkcie miasta.
Słynnej bazylice
Sacré Coeur rzu-
cimy tylko prze-
lotne spojrzenie,
Zola budowlę tę
określał jako „glo-
ryfikację absurdu”.
Natomiast oczami
Arystydesa, ze
wspomnianej już

Zdobyczy, możemy z okien
knajpki usytuowanej na
wzgórzu podziwiać rozpo-
ścierający się widok na
Paryż. Ten „spektakl da-

chów”, to „pełne życia morze, z którego dochodzi głę-
boki głos tłumów”, szmaragdowe drzewa, szafirowe
dachy i ich rubinowe chorągiewki, a wszystko pokryte
złotą mgiełką zachodu…

Miasto z góry obserwować można również w Kartce
miłości, powieści, w której impresjonistyczny talent
Zoli najbardziej rozwinął skrzydła. Z wysokości okien
ulicy Vineuse, placu niedaleko Trocadéro (skąd dzisiaj
turyści podziwiają „czarne koronki” nieistniejącej
wówczas wieży Eiffla), przepiękny widok na Miasto
Świateł roztaczał się przed Heleną Mouret-Grandjean.
Obrazy tej panoramy, uchwyconej we wszystkich po-
rach roku, nadały powieści swoisty rytm, stając się za-
razem lustrem emocji odczuwanych przez bohaterkę. 
W pamięć zapadają zwłaszcza miliony świateł, któ-
rymi rozbłyskuje nocny Paryż, odbijane i mnożone po
wielokroć przez Sekwanę. Światła te są jak spadające
gwiazdy, roziskrzone komety, astralne konstelacje. Ro-
zedrgane, rozświetlone miasto widziane z lotu ptaka,
zdaje się być namalowane przez Zolę delikatnymi do-

tknięciami słów, jak z impresjonistycznego płótna. 
Impresjonistycznym malarzem był również Klaudiusz
Lantier, bohater powieści pod tytułem Dzieło (syn
wspomnianej już Gerwazyny). Niespełniony twórca,
według słów samego autora, wzorowany był po trosze
na postaci Maneta (którego kontrowersyjnego wów-
czas obrazu Olimpia Zola zażarcie bronił), po trosze
Cézanne’a (który zresztą śmiertelnie się obraził na pi-
sarza za tę powieść). Marzeniem Klaudiusza i jego
przyjaciół było podbić miasto swoją sztuką. Paryż,
kreślony słowami Zoli, jawi się tu jak kapryśna ko-
bieta, którą trzeba uwieść i zdobyć. Lantier i jego kom-
pani brali więc w posiadanie paryski bruk, włócząc się
godzinami po malowniczych uliczkach Montmartre
lub (bardzo modnej w dzisiejszych czasach) dzielnicy
Marais. 

Jednak ich ulubiony spacer zaczynał się przy bulwarze
Inwalidów. Przechodzili następnie przez esplanadę,
oczarowani jej rozległością i przekraczali most, by
znaleźć się na placu Zgody. Każdy, kto był w Paryżu
wie, jak piękna perspektywa rozciąga się stamtąd, ar-
tyści byli oniemiali z zachwytu, a Zola zaprezentował
nam niezapomniany opis Pól Elizejskich, tej najsłyn-
niejszej alei Paryża, która zdawała się być niczym pły-
nąca wartkim nurtem rzeka, rzeka ludzi i pojazdów.

W tym punkcie możemy zakończyć wędrówkę szla-
kiem Zoli. Szlakiem, który prowadzi z dzielnic elegan-
ckich, do tych najuboższych, z pełnej przepychu
świątyni klienta – galerii handlowej, przez tętniące ży-
ciem hale targowe – trzewia miasta. Szlakiem wielu
niezapomnianych postaci, których nieświadomie
szuka się wśród tłumu, spacerując po paryskich uli-
cach.. Jednak żadna z nich nie przyćmiewa głównego
bohatera powieści Zoli – Paryża. Paryża we wszyst-
kich obliczach – raz giganta i kolosa, żywego, cierpią-
cego organizmu, czasem oceanu czy rozgwieżdżonego
nieba, innym razem czekającej na uwiedzenie kobiety.
I choć przed Zolą o Paryżu pisali tacy artyści jak
choćby Baudelaire czy Viktor Hugo, to właśnie Zola
stworzył tak kompletny portret tego miasta, w epoce
pełnej zmian i wstrząsów. 

Paryż dnia dzisiejszego pozostał miastem pięknym,
kapryśnym, tętniącym życiem,a zarazem o kolorycie
nieco innym niż w epoce, w której tworzył Emil Zola.
Pytaniem pozostaje - czy znajdzie się talent, który na-
maluje swoim piórem Paryż XXI wieku?  

sceny i obrazy przewijające się przed jego oczyma. Tak
jak jego przyjaciele – Manet, Cézanne, czy Pissaro, tak
samo Zola chciał namalować ten zakątek Paryża, tylko
słowami. Tak jak impresjoniści, chciał uchwycić go
pod różnym kątem, w różnym świetle. Zapisał swoimi
notatkami sto czterdzieści dwie strony.

Dziś tamte Hale, wielkie pa-
wilony z żelaza i szkła, nie
istnieją już, zostały zbu-
rzone w  1971 roku, a na ich
miejscu powstał park i cał-

kiem bezpłciowe centrum handlowe Les Halles, które
wchłonęło również wiele malowniczych uliczek sta-
rego Paryża. Jednak Zola, na kartach swojej powieści,
zatrzymał na zawsze tamto życie pełne barw. Na do-
datek nakreślił wyjątkowo zapadające w pamięć port-
rety, tak jak choćby pięknej rzeźniczki Lizy
Macquart-Quenu czy byłego więźnia politycznego Flo-
rentyna.

Paryż jak z pocztówki

No dobrze, może ktoś powie, ale co to za Paryż: pro-
stytutki i rzeźnicy, ubogie dzielnice i targowiska? 
A gdzie to miasto miłości i świateł, Paryż romantyczny,
kolebka i inspiracja artystów? Bez obaw, u Zoli nie

Wnętrze Galeries La fayette w czasach współczesnych
Fot. Wikimedia Commons

Grands Magasins de la Paix, 1878
Fot. Bibliothèque Nationale de France 
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Większość miłośników literatury i spotkań

z autorami dobrze kojarzy najważniejsze

europejskie festiwale literacki
e. Książki

czytane są jednak, rzecz jasna, na

całym świecie i wszędzie istnieje zapotrze-

bowanie na ciekawe imprezy. Oto kilka

prestiżowych, lecz mniej znanych festi-

wali literackich z całego świata, głównie

spoza Europy. 
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Reykjavík Anna Bittner

Yrsa Sigurðardóttir, 
Trzeci znak, 
wydanie polskie MUZA,
2006
Pierwsza powieść islandzkiej pani in-
żynier, początek cyklu, którego
główną bohaterką jest prawniczka
Thora Gudmundsdóttir. Na Uniwer-
sytecie Islandzkim w Reykjavíku zna-
lezione zostaje zmasakrowane ciało
niemieckiego studenta. Jego matka
zleca Thorze odkrycie mordercy. Po-
szukiwania zaprowadzą ją w świat
średniowiecznych rytuałów i polo-
wań na czarownice. 

Arnaldur Indriðason, 
W bagnie, wydanie polskie
WAB, 2009
Inspektor policji w Reykjavíku Erlen-
dur Sveinsson poszukuje mordercy
starszego mężczyzny. W  trakcie
śledztwa odkrywa brutalną prze-
szłość ofiary. W kryminale istotną
rolę odgrywa aktualne w Islandii za-
gadnienia genetyki. Cykl kryminałów

z Erlendurem Sveinssonem obejmuje
łącznie dziesięć książek. Powieści In-
driðasona uhonorowane zostały wie-
loma nagrodami literackimi m. in.
dwukrotnie Szklanym Kluczem, przyzna-
wanym corocznie najlepszemu krymina-
łowi z krajów nordyckich.

Hallgrímur Helgason, 
101 Reykjavík, wydanie 
polskie Świat Literacki, 2001
Hlynur mieszka w Reykjavíku, w obsza-
rze kodu pocztowego 101. Jego życie
oscyluje między telewizją, klubami noc-
nymi, używkami, a internetem. To kul-
towa powieść islandzka, na podstawie
której nakręcony został film pod tym
samym tytułem.

miasto
temat numeru:

Reykjavík, fot. Andreas Tille, Wikimedia Commons

Z książką
dookoła 
świata

miasto
temat numeru:

Gdzie: Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Kiedy: Marzec, 5 dni

Co: Emirates Airline Festival of Lit-
erature

Idea: Pierwszy festiwal literacki na
Bliskim Wschodzie powstał dopiero
w 2009 roku, ale już zyskał sławę
wielkiego wydarzenia w tym rejonie
świata. O Bliskim Wschodzie mówi
się często, że to kulturalna pustynia:
niewiele jest księgarń, gdzie można
kupić książki autorów znanych 
w krajach zachodnich, mało jest kin,
teatrów, filharmonii. Organizatorom
zależało, by przynajmniej miłośnicy
literatury – zarówno Arabowie jak
i liczni ekspaci – mogli raz w roku
spotkać uznanych pisarzy i wziąć
udział w zakrojonym na szeroką
skalę wydarzeniu literackim. Po-
nadto organizatorzy pragną wyła-
niać nowe talenty i zachęcać arabską
społeczność do czytania, a także pisania po arabsku
bądź angielsku, oraz promować literaturę Bliskiego
Wschodu. 

Kto: William Dalrymple, Martin Amis, Vikas Swa-
rup, Marjane Satrapi, Aminatta Forna, Yann Martel,
Samer Abou Hawwash, Wajdi Al Ahdal, Youssef Rakha,
Ibrahim Abdel Meguid, Marina Lewycka, Xinran

Szczegóły: http://www.eaifl.com

Dubaj z okien samolotu
Fot. Saudi/Wikimedia Commons

Kamila Kunda
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Gdzie: Palestyna, różne miasta

Kiedy: Maj, 6 dni

Co: Palestine Festival of Literature

Idea: Festiwal, odbywający się w 2010 roku po
raz trzeci i organizowany m.in. przez egipsko-bry-
tyjską pisarkę Ahdaf Soueif, wychodzi naprzód z li-
teraturą do palestyńskiej społeczności – tym
dosłowniej, że problemy z przemieszczaniem się
uniemożliwiłyby wielu zainteresowanych wzięcie
udziału w spotkaniach z pisarzami, w związku 
z czym to pisarze jeżdżą z miasta do miasta. 
W 2010 w ciągu sześciu dni odwiedzili Jerozolimę,
Nablus, Jenin, Betlejem, Hebron i Ramallah. Spot-
kaniom towarzyszą projekcje filmowe i koncerty.
Udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny.

Kto: Suad Amiry, Raja Shehadeh, Pankaj Mishra,
Geoff Dyer, Henning Mankell, Adam Foulds, Robin
Yassin-Kassab

Szczegóły: http://www.palfest.org

Czytelniczki pochylone nad jednym ze stoisk na Palestine Festival of Literature 2010
Fot. Creative Commons

Gdzie: Jaipur, Indie

Kiedy: Styczeń, 5 dni

Co: DCS Jaipur Literature Festival

Idea: W 2010 roku festiwal zorganizowany został po raz szósty. Zaini-
cjowany przez brytyjskiego pisarza Williama Dalrymple jest jedynym fes-
tiwalem literackim w całych India ch i przyświeca mu cel umożliwienia
indyjskim miłośnikom literatury spotkanie znanych i cenionych pisarzy,
których dotychczas łatwiej było posłuchać w Wielkiej Brytanii i USA niż
w Indiach. Spotkaniom z pisarzami towarzyszą koncerty muzyczne, pro-
jekcje filmowe, przedstawienia teatralne oraz warsztaty dla dzieci.
Wszystkie imprezy są bezpłatne.

Kto: John Berendt, Ian McEwan, Vikram Seth, Nadeem Aslam, Wole
Soyinka, Salman Rushdie, Pico Iyer, Hanif Kureishi, Donna Tartt, Ayaan
Hirsi Ali

Szczegóły: http://jaipurliteraturefestival.org

William Dalrymple, organizator DCS Jaipur Literature Festival
Fot. Wikimedia Commons

Gdzie: Hongkong

Kiedy: Marzec, 10 dni

Co: The Man Hong Kong International Literary
Festival

Idea: Obchodzący w 2010 roku dziesiątą rocz-
nicę imprezy organizatorzy zapraszają pisarzy 
z całego świata do wymiany poglądów i przybliże-
nia swojej twórczości mieszkańcom wielokulturo-
wego Hongkongu. Szczególnie mile widziani są
pisarze, którzy w swoich książkach poruszają te-
matykę kontynentu azjatyckiego. Organizatorzy
chętnie zapraszają młode talenty i umożliwiają na-
wiązanie znajomości między literatami chińskimi
z kontynentu i autorami z reszty świata.

Kto: Min Jin Lee, Nam Le, Margaret Atwood,
Rana Dasgupta, Markus Zusak, Alexander McCall
Smith, Junot Díaz, Peter Hessler, Ian McEwan, Amy
Tan, Kiran Desai, Rattawut Lapcharoensap

Szczegóły: http://www.festival.org.hk

Hongkong
Fot. Kamila Kunda
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Gdzie: Tartu, Estonia

Kiedy: Maj, 3 dni

Co: Tartu Kirjandusfestival Prima Vista (Tartu International
Literature Festival)

Idea: Festiwal zorganizowany został w 2010 roku po raz
siódmy. Program obejmuje spotkania z pisarzami, wykłady,
rynek książkowy, a także koncerty i projekcje filmowe. W fes-
tiwalu udział biorą autorzy z całego świata, a także liczni pi-
sarze estońscy. W 2009 roku gościem honorowym był
Umberto Eco, w roku 2010 patronem był estoński poeta Han-
nes Varblane, który podkreślił w swej przemowie festiwalo-
wej, iż literatura, jako jeden z podstawowych pilarów kultury,
pozwala nam w trudnych czasach nadać życiu sens i jest nie-
jako sztuką przetrwania. 

Kto: Benjamin Zephaniah, Fay Weldon, Dmitry Bykov, Ale-
ksandra Marinina, Tõnu Õnnepalu Viljandimaal Lillis

Szczegóły: http://kirjandusfestival.tartu.ee

Georg Friedrich Schlater, Promenaadi plats Tartus 

Dmitrii Lvovich Bykov, rosyjski poeta i prozaik, podczas Tartu Kirjandusfestival Prima Vista
Fot. www organizatorów festiwalu

Gdzie: Sydney, Australia

Kiedy: Maj, 7 dni

Co: Sydney Writers’ Festival

Idea: Festiwal istnieje od 2003 roku. Poza autorami z całego świata, organizatorzy dają również szansę lo-
kalnym pisarzom dotrzeć do szerokiego grona czytelników. Co roku nacisk położony jest na kilka tematów
przewodnich, w 2010 były to m.in. nadzieja na polityczne zmiany w Iranie, powrót do mistycznych tradycji
Indii i zmiany klimatyczne. 

Kto: Peter Carey, Lionel Shriver, Colm Tóibín, Yiyun Li, Kazuo Ishiguro, Michelle de Kretser, Gail Jones, Blake
Morrison, Su Tong, Dubravka Ugrešić, Elizabeth Gilbert, Chimamanda Ngozi Adichie

Szczegóły: http://www.swf.org.au

Gdzie: Singapur

Kiedy: Październik/Listopad, 9 dni

Co: Singapore Writers’ Festival

Idea: Organizowany od 1986 roku co dwa lata jedyny lite-
racki festiwal o zasięgu ogólnonarodowym jest także wielo-
języczny: imprezy odbywają się po angielsku, malajsku,
chińsku i tamilsku. Ideą organizatorów jest myśl, iż literatura
jest jednym z najlepszym środków do wyrażania własnej kul-
tury, jak również do poznania obcych. Organizatorzy przybli-
żają czytelnikom w Singapurze dobre książki i umożliwiają
spotkanie uznanych pisarzy z całego świata oraz promują
wybijających się autorów z Singapuru i całego kontynentu
azjatyckiego.

Kto: David Mitchell, Tash Aw, Jung Chang, Anita Nair, Tan
Twan Eng, Wei Hui, Yasmina Khadra, Piotr Sommer, Su Tong,
Antoni Libera, Wena Poon

Szczegóły:
http://www.singaporewritersfestival.com 

Chimamanda Ngozi Adichie podpisuje książki na Sydney Writers' Festival
Fot. www organizatorów festiwalu

miasto
temat numeru:



7776

Gdzie: Reykjavík, Islandia

Kiedy: Wrzesień co dwa lata, 7 dni

Co: The Reykjavík International Literary Festival

Idea: Festiwal założony w 1985 roku organizowany jest

przez wolontariuszy. Zapraszani autorzy przybliżają islan-

dzkim czytelników swoje dzieła, w ogromnej większości

przetłumaczone na język islandzki. Organizatorzy pragną

też od początku istnienia festiwalu wspierać rodzimą lite-

raturę – a jak na kraj liczący zaledwie ok. trzysta tysięcy

mieszkańców literatów jest w Islandii sporo.

Kto: Günther Grass, Isabel Allende, José Saramago, Ha-

ruki Murakami, A.S. Byatt, Kurt Vonnegut, Paul Auster,

Junot Díaz, Sofi Oksanen, Johan Harstad, Annie Proulx, An-

tonio Tabucchi, Lars Saabye Christensen, Jung Chang, J.M.

Coetzee, Boris Akunin

Szczegóły: http://www.bokmenntahatid.is

Port w Reykjavíku
Fot. Dirk.heldmaier/Wikimedia Commons

miasto
temat numeru:

Gdzie: Franschhoek, RPA

Kiedy: Maj, 3 dni

Co: Franschhoek Literary Festival

Idea: W 2010 roku festiwal obchodził
czwarte urodziny. To duże wydarzenie 
w południowej Afryce, na którym spoty-
kają się pisarze, redaktorzy, wydawcy,
agenci literaccy z czytelnikami i miłośni-
kami literatury. Podobnie jak w innych
krajach, także i tu organizatorzy zapra-
szają sławne postaci ze świata literac-
kiego, ale nacisk położony jest na
literaturę afrykańską, w szczególności po-
łudniowoafrykańską. Zyski ze sprzedaży
biletów przeznaczane są na rozwój lokal
nej biblioteki oraz bibliotek szkolnych 
i przedszkolnych w rejonie, a celem festi-
walu jest przede wszystkim wspieranie
kultury czytania.

Kto: Muriel Barbery, Damon Galgut,
Ivan Vladislavić, Zukiswa Wanner, Marida
Fitzpatrick, Rian Malan, Petina Gappah,
Vikas Swarup, André Brink, Sindive Ma-
gona

Szczegóły: http://www.flf.co.za

Holenderski kościół reformowany w Franschhoek
Fot. Danie van der Merwe/Wikimedia Commons

Praga, miasto wymyślone
Stefania Szostok

„Prag hat keine Realität” („Praga nie ma rzeczy-
wistości”) – tak twierdził Franz Werfel, jeden 
z praskich pisarzy pochodzenia żydowskiego. Nie
tylko jemu Praga wydaje się być lekko nierealną. To
miasto tak głęboko wrosło w literaturę, że już nie wia-
domo, czy jest z tego, czy z innego (fikcyjnego) świata.
Granica między obydwoma wymiarami jest płynna.
Domy, kościoły, ogrody, ulice pokryte są grubym nalo-
tem opowieści, które nic nie przeczuwający turysta
bierze po prostu za patynę wieków. Wtajemniczeni,
którzy potrafią czytać palimpsest tego miasta, mogą
dojrzeć czających się w ciemnych zaułkach  nieśmier-
telnych Żydów, półmartwe, półsztuczne dziwolągi,
młodzieńców chorych na nieuleczalną melancholię,
przepełnionych winą urzędników idących na śmierć.
Ta niewidoczna gołym okiem, wymyślona Praga, jest
nie mniej prawdziwa niż współczesna, zalesiona Star-
bucksami i McDonaldsami. Istnieje w ludzkiej pamięci
i na pożółkłych kartach przykurzonych książek. Unosi
się nad miastem z kamienia niczym lekka aura i daje
mu to, co zwykliśmy nazywać genius loci. 

Co czyni Pragę tak specyficzną inspiracją dla pisarzy 
i poetów? W jaki sposób charakter prawdziwego
miasta odbija się w tekstach literackich? Czym różni
się Praga od innych stolic Europy, też przecież chętnie
portretowanych w literaturze? Dlaczego to właśnie
Pragę, dużo mniejszą i bardziej prowincjonalną od
Londynu, Paryża czy Petersburga, włoski bohemista
Angelo Maria Ripellini nazwał „magiczną” i kazał nam
w każdym zaułku wypatrywać tajemnicy? 

Wyjątkowość Pragi na tle innych europejskich metro-
polii wynika przede wszystkim z jej świetnie zacho-
wanego średniowiecznego układu ulic z wolną,
niegeometryczną kompozycją. Stare centrum miasta
składa się z przesmyków, pasaży, krzywych i wąskich

uliczek, podwórek i ślepych zaułków. Zgubić się tu
można łatwo, ulice plączą się i kluczą, znaki charakte-
rystyczne zacierają. Co więcej, zaciera się też często
granica między prywatnym i publicznym, zewnętrz-
nym i wewnętrznym – pasaże i podwórka prowadzące
przez brzuchy kilku kamienic stanowią ekwiwalent
ulicy. Taka przestrzeń jest dużo bardziej dynamiczna
niż budowane od linijki szerokie bulwary, z lotu ptaka
przypominające szachownicę lub gwiazdę, które w
większości europejskich stolic zastąpiły w przebiegu
XIX i na początku XX wieku starą, niewygodną i niehi-
gieniczną średniowieczną zabudowę. Praga oczywi-
ście też się temu trendowi całkowicie nie wywinęła –
elegancka aleja Paryska (Pařížská třída, wzorowana
na bulwarach Paryża) ze swymi secesyjnymi kamieni-
cami wyrosła na miejscu biednej i zaniedbanej dziel-
nicy żydowskiej, Józefowa (Josefstadt). Ale reszta
starego centrum pozostała nietknięta. Nawet wojenna
zawierucha nie uczyniła tu większych szkód, nie licząc
paru zburzonych domów i jednego mostu, zatopio-
nego przez pomyłkę przez alianckich lotników, lecą-
cych bombardować Drezno w 1945 roku, którzy kilka
bomb zrzucili na miasto nad Wełtawą.

Nieregularna zabudowa Pragi odpowiada wyobraże-
niu labiryntu – a w labiryntach, jak wiemy, czają się
potwory. Franz Kafka, Gustav Meyrink, Julius Zeyer,
Jakub Arbes, Jiří Karásek ze Lvovic znali tę plątaninę
ulic i tajemnych przejść na pamięć (zwłaszcza, że
orientowali się przede wszystkim według swych ulu-
bionych knajp i burdeli), a jednak i oni czasem się gu-
bili. Labirynt wciąga i podsuwa błądzącemu lustro.
Rozrasta się jak chwast w głąb wyobraźni artysty,
która odwzajemnia się tym samym – anektuje dla sie-
bie miasto. Angelo Maria Ripellino napisał: „Ten, kto
obcuje z praską literaturą, może odnieść wrażenie, że
jej bohaterowie są cząstką architektury, dodatkiem
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budowlanym, i jak lunatyczne zjawy odrywają się od
murów pałaców i ruder, od naw opasłych, barokowych
kościołów, od „szerokich stronic dachów”.

Praga to miasto szczególne także dlatego, że przez stu-
lecia egzystowały w niej obok siebie trzy bardzo różne
kultury – czeska, niemiecka i żydowska. Panowało
między nimi napięcie, wzajemne niezrozumienie, nie-
chęć, ale i ciekawość. Ten właśnie kontrast sprawił, że
mogła zrodzić się unikalna literatura, zwana po prostu
praską, choć pisana w dwu różnych językach, czeskim
i  niemieckim. 

Obie Pragi, tę wymyśloną i tę namacalną, określa też
oczywiście niełatwa historia Czech. Miasto literackie
jest przecież jak niewidzialne odbicie realnego –
wstrząsają nim te same zawieruchy, te same kluczowe
wydarzenia zostawiają niezatarte piętno. Jest miejs-
cem paralelnym, schronieniem tych, którzy lubią po-
mieszkiwać we snach lub w książkach. Każde
wydarzenie w Pradze realnej zmienia i kształtuje ete-
ryczne miasto-pasożyta, który żywi się marzeniami 
i lękami swych mieszkańców.

Historia Pragi jako stolicy Czech zaczęła się przyję-
ciem chrześcijaństwa w IX w. i następną próbą zdoby-
cia korony przez książąt czeskich, którą w końcu 
w 1085 roku otrzymał z rąk cesarza Henryka IV Wra-
tysław I. Wtedy to Praga, kilka nadwełtawskich osad
u stóp hradczańskiego zamku, stała się centrum no-
wego królestwa. Rosła i rozwijała się, zyskiwała nowe
przywileje i mury obronne, aż przyszedł punkt kulmi-
nacyjny świetności – panowanie cesarza i króla Karola
IV (1346-1378), który miasto nad Wełtawą uczynił
stolicą imperium rzymskiego narodu niemieckiego. Za
jego rządów Praga z romańskiej stała się gotycką, to
on też zbudował  Kamienny Most (dzisiejszy Most Ka-
rola), Nowe Miasto praskie i założył uniwersytet. 

Wiek XV stał pod znakiem husytyzmu – ideologii na-
prawy Kościoła, lub jak kto woli, herezji, która za swój
znak przyjęła kielich (symbol komunii pod dwiema
postaciami dla wszystkich wiernych). Husyci przez
kilkanaście lat trzęśli tą częścią Europy, palili i nisz-
czyli swych wrogów; byli siłą nie do pokonania, do-
póki nie przemogli ich inni „właściciele prawdy” –
katolicka opozycja. 

W czasach cesarza Rudolfa II (wiek XVI), tego samego,
który miłował wiedzę okultystyczną i utrzymywał na
swym dworze astrologów i alchemików, Praga ponow-
nie stała się siedzibą dworu i centrum imperium. Nie-
długo później, po klęsce protestanckich czeskich
stanów z katolickimi Habsburgami na Białej Górze
(1620, kluczowy moment w historii Czech i Moraw,
historycznie porównywalny do rozbiorów Polski),
stała się grabioną i łupioną prowincją. Okrutna egze-
kucja  dwudziestu siedmiu szlachciców i mieszczan na
Placu Staromiejskim 21 czerwca 1621 roku miała
wpływ na całą późniejszą literaturę czeską. Ból „finis
Bohemiae” w połączeniu z przymusową rekatolizacją
trwał przez wieki w tym mieście – śmietnisku minio-
nej chwały. Nadawał mu szczególną atmosferę rezyg-
nacji, bierności i wiecznego przygnębienia. Ripellino
trafnie podsumowuje ten stan: „Ze zbieżności między

żałobą po Białej Górze a teatralnością baroku rodzi
się ów szczególny, groteskowy i niespokojny klimat
praskiej literatury, pełnej postaci egzaltowanych 
i chimerycznych, nie mieszczących się w ogólnie
przyjętym porządku […]”. 

Kolejny kamień milowy w historii Pragi to decyzja
cesarza Józefa II o zburzeniu murów getta (tzw. pa-
tent o tolerancji z roku 1781), który pośrednio przy-
czynił się do powstania praskiej literatury
żydowskiej. Żydzi po wyjściu z wiekowej izolacji sto-
pili się z żywiołem niemieckim,  choć nie do końca.
Asymilacja przyniosła im poczucie osamotnienia 
i braku przynależności. Kamienne mury getta stały
się murami wewnętrznymi, metaforycznymi, lecz
nie mniej realnymi. Wina za samo istnienie jest wąt-
kiem przewodnim wszystkich książek Franza Kafki
(1883-1924). Labirynt Pragi stał się dla niego wię-
zieniem – Kafka wiele razy marzył, by uciec z nad-
wełtawskiego miasta, zawsze jednak wracał, jak
dotknięty przekleństwem.

Sposób, w jaki odbija się w literaturze wiek XX,
pierwsza i druga wojna światowa, powstanie niepo-
dległej Czechosłowacji w 1918 roku, totalitarny
reżim komunistyczny, inwazja sowiecka w 1968 
i aksamitna rewolucja, to temat na osobny, bynajm-
niej nie krótki, artykuł. W tym ograniczę się starszej
Pragi, smutnej prowincji imperium austro-węgier-
skiego.

Jej pełnego nostalgii
ducha oddaje w swoich
opowiadaniach Jiří Kará-
sek ze Lvovic (1871-
1951), uważający się za
arystokratę urzędnik po-
cztowy, sztandarowy
poeta i prozaik czeskiego
dekadentyzmu. Szczegól-
nie pociągają go kościoły,
których opisy pasowałyby
może bardziej do grobow-
ców, tak bardzo kojarzą
się poecie z chorobliwą
zgnilizną, pleśnią, zapa-
chem zwiędłych kwiatów.
Bezimienny bohater jego
noweli Gotycka dusza
(1900), stanowiącej część
zbioru opowiadań o tym
samym tytule, sam jest re-
liktem starych czasów. Nie potrafi żyć we współczes-
nym mu świecie, zamknięty, pełny strachu przed

ludźmi i wszystkim, co żywe i prawdziwe. Obchodzą
go tylko pachnące grobem kamienne mury kościołów
oraz wymyślne artefakty, gobeliny, stare księgi. Jego
świat jest sztuczny, ciemny, ukryty przed światłem
słonecznym, wypełniony odblaskiem drogich kamieni
i starej, spróchniałej świetności. Właściciel „gotyckiej
duszy” błądzi nocną Pragą niczym pokutująca dusza,
lecz nie jest w stanie przeżywać tak upragnionej przez
siebie religijnej ekstazy. Wspina się na wzgórze Pet-
rzyńskie i stamtąd patrzy na nocne miasto jaśniejące
milionami świateł. Praga, wcielenie pobiałogórskiej
depresji, przytłacza go, ubija w nim życie i jakąkolwiek
aktywność.

Nowela dziś trąci już trochę myszką, a trzeźwa myśl
współczesnego człowieka posłałaby bohatera na le-
czenie do Bohnic (dzielnica Pragi, w której mieści się
największy w Czechach szpital psychiatryczny). Tym
niemniej polecam spacer nocną Pragą śladami boha-
tera: nie ma lepszego widoku na miasto niż z Petrzyna,
a w praskich kościołach ciągle palą się wotywne
świece, pachnie kadzidło, dzieła sztuki tkwią na ołta-
rzach jak odpryski minionej chwały.

Inne opowiadanie Karáska z tego samego zbioru od-
wołuje się do barokowego zamiłowania we wszystkim
co sztuczne, dziwaczne, ponadnormalne. Jego boha-
terką jest postać autentyczna, czcigodna matka Maria

Jedna z pięknych secesyjnych kamienic, które powstały na
miejscu zburzonego getta, Józefów. Fot. Stefania Szostok

Klasztor karmelitanek bosych na Hradczanach
Fot. Stefania Szostok
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Elekta, której prawdziwe życie, jak pisze dekadencki
poeta, rozpoczęło się po śmierci. Kto chce, może jesz-
cze dziś ją ujrzeć, tronującą w kościele karmelitek bo-
sych (zwanych niesłusznie barnabitkami) na Placu
Hradczańskim, w jednej z bocznych kaplic (pod wa-
runkiem, że wybierze się na mszę o siódmej rano,
poza tym wyjątkiem kościół jest zamknięty). Maria
Elekta to wysuszona mumia, odziana w habit i sie-
dząca na krześle, nienaruszona już od ponad 300 lat.
Za życia przybyła do Pragi z Włoch w roku 1656, by
założyć w nadwełtawskim mieście klasztor karmeli-
tek; kilka lat później zmarła w aurze mistyki i święto-
ści. Po trzech latach od pogrzebu ciało zostało
ekshumowane przez siostry i okazało się, że nie jest
tknięte rozkładem. Pierwotny grób Marii Elekty znaj-
dował się w kaplicy w dzisiejszych Vojanovych sadach
na Małej Stranie. 

Karásek opisuje jej postać w duchu starych żywotów
świętych. Podkreśla surową miłość, jaką obdarzała

współsiostry, które kochały ją niemal bałwochwalczo.
Strony tekstu przepełnione są egzaltowanymi emo-
cjami mniszek, opłakujących ukochaną przeoryszę.
Roi się tam też od cudów. Głos zmarłej odmawia z za-
konnicami godzinki, ona sama pojawia się, by delikat-
nie skarcić je w chwili słabości, ze swego
pośmiertnego tronu nawraca grzeszników i uzdrawia
chorych. 

Maria Elekta doskonale pasuje do tych bohaterów li-
terackiej Pragi, których cechą przewodnią jest wege-
tacja na granicy życia i śmierci – czy to dosłownie, czy
w skutku wszechogarniającej apatii. Sztywne ciało za-
konnicy samo siada na krześle, rozmawia i pociesza
kajającą się siostrę Angelę. Otwiera oczy, odmawia
modlitwy, porusza rękoma. Stanowi jednoosobowe
barokowe theatrum, widowisko świętości, makab-
ryczną imitację życia. 

Kolejne opowiadanie Karáska pt. Jan od Dzieciątka
Jezus, też obiera na bohatera istotę ni to żywą, ni to
martwą – woskową  figurkę Jezulátka z małostrań-
skiego kościoła Najświętszej Panny Marii Zwycięskiej,
przy ulicy Karmelitskiej. Cudowna lalka, niczym nasza
Czarna Madonna, często zmienia drogocenne szatki.
Jest nieruchoma, lecz w oczach wierzących najzupeł-
niej realna, czyniąca cuda i żyjąca w boskim wymiarze
istnienia. Do dziś przybywają tu tłumy pątników z ca-
łego świata, by pomodlić się do cudownej figurki Bam-
bino di Praga. Opowiadanie Karaska zaczyna się od
podrzucenia nowo narodzonego niemowlęcia do ko-
ścioła NPM Zwycięskiej przez tajemniczą damę. Kar-
melici, do których należy kościół, wychowują
znalezionego chłopczyka jak jednego ze swoich. Dzieją
się cuda – woskowe Dzieciątko, opiekujące się swym
żywym alter ego, przemawia, daje znaki, wiele razy
cudownie ratuje chłopca. Jednak po spotkaniu z wy-
rodną matką szesnastoletni już bohater ucieka z klasz-
toru i zamarza w zawiei niemal na śmierć. Tym razem
nie może go już uratować nawet Jezusek, ale na łożu
śmierci ukazuje się on umierającemu i przepowiada
likwidację klasztoru (do której naprawdę doszło pod-
czas reform cesarza Józefa II). 

Nastrój rezygnacji i zmęczenia, tak typowy dla litera-
tury praskiej, emanuje z mesjanistycznej noweli neo-
romantyka Juliusza Zeyera (1841-1901) pt. Inultus
(pierwsza część tryptyku Trzy legendy o krzyżu, 1892).
Inultus to kolejny z długiego szeregu praskich literac-
kich melancholików, błądzących bez celu po nadweł-
tawskim mieście. Jako ubogi szlachcic czeski, niczym
polscy bohaterowie romantyczni, opanowany jest ob-
sesją śmierci i męczeństwa za naród. Powstańcze po-
mysły są mu jednak absolutnie obce, zamiast tego

snuje się apatycznie po ulicach XVII-wiecznej Pragi 
i uważa za poetę, choć nie napisał dotąd ani jednego
słowa. Praska depresja blokuje go, uniemożliwia bycie
twórczym i aktywnym. Czeska stolica wtenczas, po-
dobnie jak cały kraj po przegranej bitwie na Białej
Górze, cierpiała pod jarzmem Habsburgów i brutalnej
kontrreformacji. Bohater jest kolejną projekcją rozpa-
czy tego miasta. Podczas jednej ze swych wędrówek
Inultus spotyka na Moście Karola zimną jak lód rzeź-
biarkę Flavię Santini, która pragnie na zamówienie
okrutnego hiszpańskiego szlachcica stworzyć dosko-
nałe dzieło sztuki. Ma nim być ukrzyżowany Chrystus
naturalnej wielkości, na którego twarzy rysowałaby
się prawdziwa agonia. Inultus godzi się pozować Flavii
przy pracy i od tej pory zaczyna się między nimi
dziwna, sadomasochistyczna gra. Dzień w dzień Inul-
tus wisi po kilka godzin na krzyżu, sznury wrzynają
mu się w ręce i nogi, słabnie i czuje, że wkrótce umrze.
Flavia, zimna jak marmur, w którym pracuje, całkowi-
cie oddana sztuce, duchowa siostra Wenus w kożuchu
Sacher-Masocha, w zapamiętaniu dręczy młodzieńca,
by wywołać na jego twarzy pożądany efekt. Pod jej rę-
kami rodzi się wspaniały Chrystus. Jednak, aby dzieło
było doskonałe, Inultus musi umrzeć. Bohater godzi
się na to z rozkoszą, sądząc, że w ten sposób zbawi
swój umęczony kraj. Naiwnie wierzy, że marmurowy
Chrystus poruszy serce Hiszpana, zarządcy kraju z ra-
mienia Habsburgów. Flavia zabija Inultusa, kończy
swe dzieło, ale oczywiście nic się nie zmienia. Nie ma
zbawienia ani zmartwychwstania, wszystko na marne,
w duchu dekadencji i fin de siecle’u. Rzeźbiarka
wrzuca ciało Inultusa do piwnicy, a sama wiesza się
na własnym pasku. Nadzieja pojawia się dopiero na
końcu noweli, kiedy na pogrzebie Inultusa dzieją się
cuda, za ubogą trumną kroczy sam Chrystus i święci,
a lud praski pada na kolana.

Wszystko to odbywa się najprawdopodobniej przy
ulicy Vlašskiej w górnej części Małej Strany, gdzie od
czasów Rudolfa II osiedlali się liczni włoscy artyści,
kamieniarze, architekci, malarze i rzeźbiarze. Według
legend tutejsze renesansowe i barokowe kamienice
mają gotycko sklepione piwnice. W której z nich wy-
lądował nieszczęsny Inultus? Nie wiadomo. Jaką by-
ście nie wybrali, właśnie ta będzie ową właściwą. 

Cudowna figurka Dzieciątka Jezus w barokowym przepychu,
Mała Strana. Fot. Stefania Szostok

Jezuicki kościół św. Mikołaja na Rynku Małostrańskim
pełnił swego czasu funkcję barokowej telewizji, wiel-
kiego teatru nieruchomych obrazów. Święci, wzno-
szący palce ku niebu, z kamiennymi szatami
powiewającymi na wietrze, alegorie, putta i cierpiący
Chrystusowie, wszyscy oni jeszcze do niedawna, dzień
w dzień, odgrywali wielkie show dla przywróconej ka-
tolicyzmowi pobiałogórskiej Pragi. A przed jednym 
z obrazów, Umierającym św. Ksawerym, malarza Ksa-
werego Balka, stał dzień w dzień i noc w noc bohater
romanetta (noweli z fantastycznymi wątkami) Jakuba
Arbesa (1840-1914), o imieniu, nomen omen, Ksawery
(Święty Ksawery, 1873). Liczył, mierzył, przenosił
dane na mapę Pragi i do bólu oczu wpatrywał się w
obraz. Tam spotkał go narrator opowieści i stał się
jego przyjacielem. Jemu to zdradził Ksawery rodzinną
legendę, która kazała jego babci, a potem matce, spę-
dzić pół życia na modlitwie przed tym właśnie obra-
zem. Powodem owej gorliwości była tajemnica,
zdradzona przed laty przez umierającego malarza
Balka swej młodej służącej, późniejszej babce boha-
tera: „kto codziennie będzie się w obraz wpatrywał,
odkryje wielki skarb”. Obie kobiety zmarły, nie docze-
kawszy się skarbu, ale wnuk się nie poddawał. Roz-
wiązania zagadki nie szukał już w wierze i religijnej
ekstazie, ale w logice i matematyce. A kiedy już dopat-
rzył się nieistniejących znaków i po latach pustych ob-
liczeń precyzyjnie powiązał ze sobą wymyślone fakty,
miał już konkretne miejsce na mapie. Pewnej nocy
wraz ze swym przyjacielem-narratorem wyruszył na
Strahov, szczyt petrzyńskiego wzgórza. Tam, w jednej
z winnic, obaj mężczyźni zaczynają kopać. Wykopują
fałszywy skarb – minerały o niewielkiej wartości. Ksa-
wery jednak wykopuje też wizję. Ukazuje mu się sam
święty, noszący jego imię, i każe uciekać. Opętany, 
a jednocześnie obsesyjnie wierzący w swój absolutnie
logiczny i zdrowy rozum bohater (tak typowe dla
mężczyzn epoki przedfreudowskiej), biegnie przed
siebie, ile sił. Jego przyjaciel, opowiadający nam całą
historię, traci go z oczu na wiele lat, a kiedy znowu się
z nim spotka, tym razem nie w Pradze, lecz w wiedeń-
skim więzieniu, będzie już tylko świadkiem jego
śmierci. Umierający Ksawery wygląda identycznie jak
święty na obrazie w kościele św. Mikołaja. Jakub
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Arbes, uczeń Edgara Allana Poego i Juliusza Verne’a,
tworzy w ten sposób klimat niesamowitości. To zadzi-
wiające podobieństwo jest w sumie jedyną „fanta-
styką” jego noweli, ale wystarczy, by przeszedł dreszcz
po plecach. Ksawery to jeden z licznych praskich sza-
leńców, tym razem owładnięty nie depresją, lecz
manią. 

Mózg Newtona (1877), inne  romanetto Arbesa, na
swego bohatera wybiera sztukmistrza iluzjonistę,
który po swej (pozornej?) śmierci powraca i prezen-
tuje zaskoczonej publiczności zmartwychwstanie.
Praska śmietanka, zgromadzona w pałacyku książąt
Kinskich (znajdującym się w Ogrodzie Kinskich na
praskim Smichovie), ze zgrozą dowiaduje się, że
zręczny magik nie tylko dzięki swym umiejętnościom
ożył, ale co więcej, wymienił swój własny mózg na
mózg Newtona, ukradziony z angielskiego muzeum,
gdzie przechowywany był w spirytusie. Kuriozalny
wątek tej opowieści jest tak naprawdę pretekstem do
snucia filozoficzno-socjologicznych rozważań o woj-
nie i niepoprawnej ludzkiej naturze w – zdawałoby się
– postępowym wieku XIX. Właściciel mózgu Newtona
to kolejny balansujący na granicy życia i śmierci bo-
hater praskiej literatury. Daleki krewny Golema lub
Ahasvera, wiecznego Żyda.

Tego ostatniego umieszcza na ulicach Pragi Guillaume
Apollinaire (1880-1918), francuski poeta polskiego
pochodzenia. W opowiadaniu Praski przechodzień (ze
zbioru Heretyk i spółka, 1910) poeta-narrator spotyka
osobiście Ahasvera w Pradze początku XX wieku.
Wieczny Żyd, alias Izaak Laquedem, mający 1900 lat,
staje się przewodnikiem poety. W wydaniu Apollinai-
re’a jednak Ahasver to nie tragiczny pokutnik, który
musi błądzić w czasie i przestrzeni, ścigany wyrzu-
tami sumienia za okrucieństwo względem Jezusa, ale
„szczęśliwy wędrowiec bez celu”. Obaj mężczyźni razem
błądzą nocną Pragą, rozmawiając o przeszłości, którą
Wieczny Żyd zna z własnego doświadczenia. Na ko-
niec Ahasver pokazuje narratorowi coś, co tego ostat-
niego przerazi na śmierć – agat z kaplicy św. Wacława
w hradczańskiej katedrze św. Wita, który przypomina
ludzkie oblicze. Apollinaire widzi w nim własną twarz
i boi się, że jest bliski szaleństwa.

W tej samej gotyckiej katedrze, której budowę rozpo-
częto w wieku XIV za Karola IV, i którą czescy patrioci,
pełni nostalgii za średniowieczną potęgą, dokończyli
w wieku XIX, odgrywa się najprawdopodobniej słynna
scena Procesu Kafki (1925), kiedy Józef K. spotyka

więziennego kapłana. Ksiądz opowiada K. tajemniczą
przypowieść o tkwiącym przed Bramą Prawa wieś-
niaku, który umiera jako starzec, nie doczekawszy się
wejścia. W katedrze jest coraz ciemniej, gasną ostatnie
świece, tak jak nadzieje Józefa K. na wyrwanie się ze
szponów sądu. Ksiądz, który być może także należy do
aparatu sądowniczego, nie może mu pomóc. Podobnie
jak milczący, obojętny Bóg. Dla K. katedra jest pusta.

Angelo Maria Ripellino identyfikuje także inne realne
miejsca, w których mogłyby się odegrać wydarzenia 
z najsłynniejszej książki Franza Kafki. Bank Józefa K.,
gdzie w pełnej gratów komórce siepacz przez cały
dzień chłoszcze dwóch strażników, to według niego
bank Union przy ulicy Na Příkopě na Nowym Mieście.
Prawdopodobne jest jednak także, że Kafka, pisząc tę
scenę, miał na myśli własne miejsce pracy, budynek
Robotniczego Zakładu Ubezpieczeń Wypadkowych
(Úrazová pojišťovna dělnická), ul. Na Poříčí nr 7. Oba
gmachy to monumentalne kamienice, na owe czasy
nowoczesne, w wydaniu Kafki  jednak skrywające
ciemne komory i korytarze, do których drzwi lepiej
zatrzasnąć na zawsze.

Kafkowska Praga to prawdziwy labirynt, w którym
przestrzeń nieustannie ulega metamorfozom. Sale
rozpraw i biura sądowe nakładają się na prywatne
mieszkania, tkwią za nimi przyrośnięte jak grzyby.
Miejsca odkrywają swój tajemny szyfr dopiero wtedy,
kiedy postać K. do nich wkracza. Ich tajemnica należy
bowiem tylko do niego, dokładnie tak, jak wejście do
Prawa w przypo-
wieści o wieśniaku.

Według Ripellina
Kafkę bez wątpienia
inspirowało Żydow-
skie Miasto, ze swoją
nieskładną, ciasną za-
budową, powstającą
przez wieki bez ża-
dnych planów, niczym
rozrastająca się do we-
wnątrz rafa koralowa.
W czasach pisarza Jó-
zefów był siedliskiem
biedoty, domów uciech,
zakazanych knajp 
i osobników spod ciem-
nej gwiazdy. Wtedy też
weszła w życie tzw.

ustawa o asanacji (z łac. sanare i franc. assainir,
„uzdrowić”) czyli, „rewitalizacji” tej części miasta.
Prócz kilku zabytkowych synagog cały unikatowy
twór getta został zburzony, czego do dziś wielu miłoś-
ników starej Pragi nie może odżałować. Kafka był
świadkiem tego procesu, a nawet przez jakiś czas
mieszkał w jednej z nowych, wygodnych kamienic tuż
nad rzeką, przy będącym w budowie Moście Čecha.

To właśnie w dzielnicy żydowskiej znajdowało się naj-
prawdopodobniej mieszkanie praczki, gdzie K. został
poddany pierwszemu przesłuchaniu. Tam też być
może mieściło się atelier malarza Titorellego, połą-
czone tylnym wyjściem z długimi korytarzami archi-
wów sądowych. Angelo Maria Ripellino sądzi jednak,
że Kafka, opisując te niekończące się zakurzone labi-
rynty poddaszy, miał raczej na myśli robotniczą dziel-
nicę Žižkov, która do dziś, choć z przedmieścia stała
się niemal centrum, zachowała w sobie duch plebej-
stwa.

Na śmierć Józef K. idzie kamiennym mostem – Mostem
Karola, ozdobionym powykręcanymi w ekstazie świę-
tymi. Potem kroczy w górę uliczkami Małej Strany po
Petrzyńskim zboczu, aż dociera na Strahov, gdzie w
tym okresie mieścił się kamieniołom. Tam dokonany
jest na nim wyrok śmierci. 

Duszna Praga Kafki, zacieśniająca swoje szpony na
ciele Józefa K., to projekcja  wewnętrz-

nego świata pisarza, prywatnego więzienia, sądu i ka-
towni. Po raz kolejny miasto i jego atmosfera współ-
grają z duszą artysty, współtworzą jego dzieło.

Praga pełna jest tworów, które utknęły gdzieś na gra-
nicy życia i śmierci. Najbardziej znanym jest oczywi-
ście Golem, sztuczny człowiek z gliny, stworzony przez
uczonego rabina do pracy i obrony Żydów przed po-
gromami. Golem, którego najbardziej znana kreacja to
niezgrabny olbrzym bez twarzy z czeskiego filmu 
z 1951r. pt. Piekarz cesarza i cesarz piekarza, jest dziś
nieodrodną częścią praskiego turystycznego folkloru.
Po raz pierwszy opowieść o Golemie dotarła do szer-
szej publiczności w 1846 roku, kiedy w Pradze został
wydany przez Wolfa Paschelesa zbiór żydowskich le-
gend o nazwie Sippurim. Zawarta w tej książce kla-
syczna wersja podania przypisuje stworzenie Golema
autentycznemu żydowskiemu uczonemu i kabaliście,
rabinowi Jehudzie Loew ben Becalel (1525-1609).
Rabin ulepił Golema z gliny i tchnął w niego życie za
pomocą szemu – magicznej formułki zawierającej
imię Boga. Golem pracował ciężko przez cały tydzień,
ale w piątek, przed szabasowymi modlitwami, rabin
zawsze musiał wyjąć zwitek z wypisanym szemem 
z jego czoła (według innej wersji, z ust), aby w dzień
szabatu także Golem mógł odpocząć. Pewnego piątku
jednak, kiedy ukochana córka Jehudy Loewa zachoro-
wała, rabin zapomniał o wyjęciu szemu i rozwście-
czony stwór zaczął rozbijać wszystko w jego domu 
i całym getcie. Rabin Loew, dowiedziawszy się o sza-
lejącym monstrum, musiał przerwać szybko szaba-
sowe modlitwy w synagodze, pobiec do swego domu
i unieszkodliwić Golema, wyjmując szem. Oznaczało
to jednak koniec sztucznego człowieka – rozpadł się
on w kupę gliny. Rabin Loew wrócił do synagogi i jesz-
cze raz odśpiewał przerwany psalm dziewięćdzie-
siąty drugi, ogłaszający rozpoczęcie Szabatu.
Legenda głosi, że na pamiątkę tego wydarzenia
psalm ten jest zawsze śpiewany w Staronovej Syna-
godze dwa razy, co nie dzieje się nigdzie indziej na
świecie. Pozostałości Golema złożono natomiast na
strychu tej samej synagogi, a rabin Jehuda Loew ben
Becalel, uświadomiwszy sobie niebezpieczeństwo,
jakie przynosi stwarzanie sztucznego życia, już
nigdy nowego golema nie zrobił.

Do tej legendy nawiązuje wielu pisarzy i twórców
filmowych. Swego czasu bestsellerową powieść pt.
Golem (1915), dziś już raczej zapomnianą, napisał
niemieckojęzyczny praski pisarz austriackiego po-
chodzenia, Gustav Meyrink (prawdziwe nazwisko
Gustav Meyer, 1868-1932). Jest to opowieść

Budynek Robotniczej Ubezpieczalni Wypadkowej, której pracownikiem był Franz Kafka, dziś jest tu hotel,
Nowe Miasto. Fot. Stefania Szostok



8584

utrzymana w poetyce snu i okultystycznych tajemnic.
Główny bohater, Atanazy Pernath, mieszkający w get-
cie wycinacz gemm i kamei, przeżywa swego rodzaju
mistyczną identyfikację z Golemem. Nie jest to jedyne
tajemnicze utożsamienie w tekście – również narrator
powieści, alter ego Meyrinka, we śnie niejako „wcho-
dzi” w ciało Pernatha i na własnej skórze przeżywa
przygody człowieka, który żył około 30 lat przed nim.
Golem to sobowtór Atanazego, negatyw, jungowski
cień. Z golemami zrównani są też wszyscy mieszkańcy
starego getta, opisywani jako żyjące automaty, których
szemem jest jakaś banalna idea, nawyk. Wydają się
ciągle na coś lub kogoś czyhać, ale gdy potencjalna
ofiara się pojawia, w swej apatii nie robią nic. Jednym
z takich ludzi jest Aaron Wassertrum, handlarz sta-
rzyzną, brzydal z zajęczą wargą, który cały dzień tkwi
w swoim kramie, lecz nic nie sprzedaje, ewentualnych
klientów zaś odpędza. 

Nie tylko ludzcy mieszkańcy Józefowa przypominają
bezduszne twory. Całe getto porównane jest do paję-
czyny, w której czai się  zło. Pokraczne domiszcza, po-
łączone skomplikowanym systemem przejść, są jak
żywe istoty. Tylko z lenistwa czy otępienia zmysłów
ludzie nie widzą, jak te szare, rozpadające się rudery
zmawiają się między sobą o świcie. W getcie panuje
atmosfera piekielnej obłudy, która przenika jego
mieszkańców. Dziedziczką tego cichego zła jest na
przykład ruda Rosina, prostytuująca się czternasto-
latka, której życie niemal dokładnie odzwierciedla los
jej matki, a wcześniej babki. Razem z ulicznikiem
Lojzą Rosina dręczy zakochanego w niej głuchonie-

mego Jaromira. Robaczywość getta owłada też oku-
listą dr. Wassori, który zaparł się swego ojca, starego
Wassertruma oraz zbił majątek na przeprowadzaniu
operacji jaskry zdrowym pacjentom. Drugi syn Was-
sertruma, nieślubny i odrzucony student Charousek,
jest przepełniony nienawiścią i żądzą zemsty nie tylko
na swym ojcu, ale na całej jego krwi – czyli także na
„bracie” i samym sobie. Ulicami Żydowskiego Miasta
Meyrinka pełza potwór zbrodni i tylko szuka możli-
wości wcielenia. Kiedy udaje mu się dostać do ludzkiej
duszy, znika – zostaje tylko echo popełnionego okru-
cieństwa, plotka o zbrodni, wzmianka w rubryce kry-
minalnej. 

Sam Golem pojawia się najpierw w opowieściach przy
ponczu, jakie snują znajomi Atanazego Pernatha. Stary
lalkarz Cvak opowiada, iż Golem pojawia się raz na 30
lat na ulicach getta i wygląda jak człowiek o mongol-
skich rysach w starym, niemodnym ubraniu. Nie ma
zarostu, a jego chód jest bardzo charakterystyczny –
idzie, jakby miał za chwilę upaść do przodu. 

Między wnętrzem Atanazego Pernatha a gettem ist-
nieje czytelna paralela. W jednym i w drugim znajdują
się tajemnicze zakamarki i wypełniające je cienie. Per-
nath nie pamięta swej przeszłości, ponieważ dawno
temu przeżył chorobę psychiczną i ktoś za pomocą
hipnozy wyleczył go, jednocześnie „zamurowując”
wszystkie jego wspomnienia. Przez całą powieść bo-
hater pragnie przypomnieć sobie zapomnianą mło-
dość, którą symbolizuje postać Golema, a jednocześnie
boi się wyjścia ze swej bezpiecznej amnezji. Doświad-

cza wielu tajemniczych mistycznych objawień, które
interpretuje w duchu kabały. Spotyka zmysłową An-
gelinę, bogatą damę, którą znał i prawdopodobnie ko-
chał, kiedy oboje byli dziećmi. Jego najbliższymi
przyjaciółmi stają się Schemajah Hillel, mędrzec ży-
dowski oraz jego piękna córka Miriam, która życie
spędza na oczekiwaniu cudów. Pewnej nocy, z niezro-
zumiałych pobudek Atanazy wchodzi do labiryntu
ukrytych korytarzy i przejść, i w zupełnej ciemności
dostaje się przez wąski otwór do zamurowanego po-
koju w domu blisko Staronowej Synanogi. W tym
właśnie pomieszczeniu bez drzwi żyje według le-
gendy Golem. Przez zakratowane okno dobiega ostry
mróz i Pernath trzęsie się z zimna. Żeby nie zamarz-
nąć na śmierć zakłada stary surdut z XVII w., który
znajduje w pokoju na stercie śmieci. Cały czas ma
wrażenie czyjejś obecności. W pokoju leżą karty do
Tarota, które być może Atanazy sam, jako dziecko,
malował. Jedną z nich, na której widzi własne oblicze,
wpycha do kieszeni. Kiedy w końcu udaje mu się wy-
dostać na ulicę, ludzie uciekają przed nim i wieść roz-
nosi się po całym Józefowie – Golem znów wyszedł 
z ukrycia, by zwiastować nieszczęście. Tajemniczy
pokój jest odbiciem zapomnianej młodości Pernatha.
Krok po kroku bohater przypomina sobie drobne
okruchy przeszłości, lecz całość aż do końca pozos-
taje przed nim i przed czytelnikiem ukryta.

Różne perypetie prowadzą bohatera aż do więzienia
na praskim Pankracu. Kiedy po kilku miesiącach zos-
taje zwolniony, nie znajduje już ani swego mieszkania,
ani starego Wassertruma sterczącego przed swym
sklepikiem, ani gruźliczego studenta Charouska, ani
Angeliny, ani – ku swej rozpaczy – Hillela i Miriam. Ba,
nie ma już nawet jego ulicy, ni domu z zamurowanym
pokojem. Getto przypomina jedno wielkie gruzowi-
sko. Wszyscy starzy mieszkańcy wyprowadzili się 
i ślad po nich zaginął. Żydowskie Miasto i jego Golem
musieli ustąpić nowoczesności i postępowi.

Na koniec powieści wracamy do pierwotnego boha-
tera – nieznanego z imienia przybysza – który, obu-
dziwszy się ze swego snu, biegnie do nowego
Józefowa. Pragnie odnaleźć ślady Atanazego Pernatha,
którego życie właśnie śnił. W kawiarni znajduje kilku
zgrzybiałych starców pamiętających stare czasy, ale
niewiele są oni w stanie mu powiedzieć. Kierują go
jednak na  hradczański zamek, gdzie na Złotej Uliczce
alchemików narrator spotyka Atanazego i jego Mi-
riam, którzy żyjąc w innym, mistycznym wymiarze,
spełniają kabalistyczne marzenie o Hermafrodycie,
idealnym połączeniu mężczyzny i kobiety. miasto

temat numeru:
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Taka jest właśnie Praga. Jest w niej coś, co przyciąga
szczególnie dusze pokręcone, nieszczęśliwe i melan-
cholijne, staje się ich zwierciadłem, inspiracją i prze-
dłużeniem na kartach książek. To miasto po stokroć
wymyślane i przepisywane, w którym każdy niemal
budynek, kościół i plac zdążył na przestrzeni wieków
gościć w sobie niezliczonych bohaterów literackich.
Każdy akt czytania praskiej literatury jest znowu oży-
wieniem tego miasta-widma, włożeniem szemu do
jego czoła, wymyśleniem od nowa tajemnicy i przywo-
łaniem prawdziwej i fikcyjnej przeszłości. 

Pałacyk książąt Kinskich, w którym filozofował martwy iluzjonista Jakub Arbesa, Smíchov
Fot. Stefania Szostok
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buenos aires

Jorge Luis Borges, 
Alef, 1949, 
pierwsze polskie wydanie z 1972
W historii tej Borges dotyka jednego ze swoich licznych,
niemożliwych do ogarnięcia przez człowieka, symboli –
Alefa, czyli punktu w przestrzeni, który zawiera w sobie
wszystkie inne. Ma on kryć się w Buenos Aires, w pew-
nym starym domu przy ulicy Garay, w dziewiętnastym
stopniu schodów prowadzących do ciemnej piwnicy. Jak
wiele innych opowiadań najbardziej cenionego pisarza
argentyńskiego także i to jest refleksją na temat czasu,
miejsca, przestrzeni, limitów, jakie język nakłada na
człowieka, nieskończoności i wszechświata. 

Ernesto Sábato, 
O bohaterach i grobach, 1961, 
pierwsze polskie wydanie z 1966 roku
Historia dziewiętnastoletniego Martina Castillo, chłopca
z Buenos Aires, szukającego swej własnej drogi życiowej
i zakochującego się w tajemniczej Aleksandrze, jest naj-
większym dziełem w karierze obecnie dziewięćdziesię-
cioletniego pisarza. Gombrowicz powiedział o powieści:
„Spędziłem w Argentynie dwadzieścia cztery lata życia,
ale nie znam innej książki wprowadzającej lepiej w taj-
niki wrażliwości południowoamerykańskiej, w jej mity,
fobie i fascynacje...”. Wpływ Borgesa na pisarzy argen-
tyńskich jest tak silny, iż niemal każdego porównuje się
do Mistrza, w wyniku tych porównań okrzyknięto Sá-
bato anty-Borgesem. Na kartach powieści zresztą poja-
wia się Borges oraz odniesienia do jego twórczości.
Trzej męscy bohaterowie powieści oraz Aleksandra uo-
sabiają różne aspekty samego Sábato, a także Argentyny
jako kraju, przepełnionej metafizycznymi, psychologicz-
nymi i egzystencjalnymi problemami.

Julio Cortazar, 
Gra w klasy, 1963, pierwsze polskie wy-
danie z 1968 roku
Kultowa, eksperymentalna powieść mistrzowsko prze-
tłumaczona na język polski przez Zofię Chądzyńską,
składa się ze stu pięćdziesięciu pięciu rozdziałów, które
można czytać chronologicznie albo w porządku zapro-

ponowanym przez autora. W części Z tamtej strony prze-
ważają dyskuje młodych intelektualistów żyjących w Pa-
ryżu, Z tej strony obfituje w językowe potyczki młodych
ludzi w gorącym i dusznym Buenos Aires, zaś Z różnych
stron to kolekcja krótkich notek, wycinków prasowych,
wierszy, cytatów bądź aforyzmów, uzupełniających ca-
łość. Powieść powstała pod wpływem środowiska pa-
ryskiej bohemy, nauk buddyzmu, lektur europejskich
pisarzy modernistycznych i atmosfery Paryża oraz Bu-
enos Aires. Od czasów powstania zainspirowała niezli-
czoną rzeszę pisarzy, m.in. Roberto Bolaño. 

Tomás Eloy Martinez, 
Tango w Buenos Aires , 2004, 
wydanie polskie z 2007 roku
Bohater przyjeżdża do Buenos Aires w poszukiwaniu
esejów Borgesa na temat tanga, potrzebnych mu do na-
pisania pracy magisterskiej. Jednakże bardziej niż lite-
ratura o tangu pociąga go sam taniec, a właściwie
legendarny pieśniarz, Julio Martel, którego sława jest
olbrzymia, a którego bardzo trudno usłyszeć na żywo.
Miasto kryje w sobie tajemnice nie do ogarnięcia,
miejsca, gdzie czas i przestrzeń nie istnieją, kawiarnie 
z innej epoki i innego wymiaru. Pojawia się też nieod-
parte pragnienie odkrycia borgesowskiego Alefa, który
jest tuż tuż, lecz do którego droga usiana jest przeszko-
dami.

Roberto Arlt, 
Siedmiu szaleńców, 1929, wydanie pol-
skie z 1978 roku
Arlt, nazywany argentyńskim Dostojewskim, pozostaje
w cieniu Borgesa. Siedmiu szaleńców stanowi przykład
realistycznego nurtu w argentyńskiej literaturze. Boha-
terowie to ekscentrycy pracujący nad utworzeniem se-
kretnego stowarzyszenia, które ma pogrążyć cały naród
w chaosie. Biedni imigranci, kryminalny półświatek,
szaleni wizjonerzy – to środowisko bliskie pisarzowi.

Arlt portretuje ubogie dzielnice Bu-
enos Aires w surowy, ostry sposób,
przeciwstawiając się koncentracji na
zamożnej klasie średniej i bardziej re-
prezentacyjnych, eleganckich czę-
ściach miasta oraz jej mieszkańcach.

Elsa Drucaroff, 
Piekło obiecane, 2006, 
wydanie polskie z 2010
roku
Argentyńska pisarka i dziennikarka po-
chodzenia żydowskiego opisuje kontro-
wersyjne i przez środowisko żydowskie
wciąż traktowane jako tabu zjawisko
prostytucji młodych Żydówek, które
sprowadzane często podstępem z ubo-
gich sztetli polskich w pierwszej poło-
wie XX wieku przymuszane były do
upokarzającej je pracy w domach pub-
licznych Buenos Aires. Powieść jest his-
torią powolnego zdobywania
niezależności oraz miłości przez główną
bohaterkę, Różę, która znajduje dość siły,
by przeciwstawić się wykorzystującemu
ją sutenerowi i okrutnym czasem klien-
tom. Powieść porównać można do bajki
o Kopciuszku, tyle że osadzonej w rea-
liach wczesnodwudziestowiecznego Bu-
enos Aires i w żydowskim środowisku.
Stanowi jednak cenny, bo rzadki głos 
w spychanym na margines elemencie żydowskiej kul-
tury diaspory w Argentynie. 

Miranda France, 
Bad Times in Buenos Aires, 1999
Brytyjska autorka spędziła ponad rok mieszkając w la-
tach 90. w stolicy Argentyny i z humorem, aczkolwiek
nie zawsze wiarygodnie, opisuje codzienność Argentyń-
czyków zaraz po wybuchu kryzysu ekonomicznego.
Bronca, rodzaj furii i frustracji, spowodowanej trudno-
ściami napotykanymi na każdym kroku, naznacza życie
mieszkańców stolicy i przebija z kart książki. France 
z wielkim dowcipem i lekkim piórem analizuje duszę
Argentyńczyków i portretuje miasto, szukając przyczyn
bronki – w rasizmie skierowanym ku europejskim imi-
grantom pierwszej połowy XX wieku, politycznej dykta-
turze, a także peronizmie. Książka uznawana jest przez
czytelników podróżujących do Buenos Aires za świetny
i przystępny wstęp do kultury tego kraju. 

Colm Tóibín, 
The Story of the Night, 1996
Powieść o Richardzie Garay, geju, który w trudnych wo-
jennych (wojna o Falklandy) latach 80. w Buenos Aires

próbuje dojść do ładu ze swoją seksualnością i po-
dwójną tożsamością argentyńsko-brytyjską. Napisana 
z wielką wrażliwością historia o silnym erotycznym ła-
dunku przysporzyła irlandzkiemu pisarzowi wielu
fanów.

Lawrence Thornton, 
Imagining Argentina, 1987
Akcja powieści amerykańskiego pisarza, na podstawie
której nakręcono także film, osadzona jest w latach 70.
w Buenos Aires i opowiada o zniknięciach osób jawnie
wyrażających swoje niezadowolenie z sytuacji politycz-
nej. Carlos, reżyser teatralny, szuka swej żony, dzienni-
karki, która za odważne artykuły została porwana przez
tajną policję. Tytuł nawiązuje do wyobrażeń na temat
tragicznego losu wielu zaginionych, z których większość
nie opuściła celi więziennych za życia.

Buenos Aires, La Boca 
Fot. Wikimedia Commons

Kamila Kunda
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Krajobrazy miast mitycznych

(inspirowane esejami i wierszami Adama Zagajewskiego)

Renata Borowiak 

„Dlaczego pan zawsze pisze 
o miastach?” (Anteny 
w deszczu)

Przynależymy do miejsca? Bardzo możliwe, że inaczej
niż dawniej. Mobilny świat,  coraz rzadziej wymaga-
jący paszportu, otwarty, oczekujący na podbój lub łas-
kawie zezwalający na zbliżenie do lokalnych
sanktuariów – ten świat pozwala zapuszczać korzenie
wielokrotnie. Przesadzane drzewa nie usychają z tęs-
knoty, lecz przystosowują się do panującego klimatu.
Niektóre posiadają kilka systemów korzennych, kar-
mią się zróżnicowaną dietą, spędzają ulubione sezony
w dopasowanych do ich potrzeb ogrodach. Mówimy:
„moje miasto” i wskazujemy ich kilka, uwiedzeni to
rytmem, to sylwetką, aurą, oryginalnością przestrzeni
bądź melodią słów rozbrzmiewających na jego uli-
cach. I każdy wybór nas modeluje. 
„Miejsce, w którym żyjemy, nie jest obojętne dla
kształtu naszej egzystencji. Krajobrazy wchodzą do
naszego wnętrza, zostawiają ślady nie tylko na siat-
kówce oka, ale i w głębokich warstwach osobowości.
Chwile, kiedy po ulewnym deszczu odsłania się nagle
niebieska szarość nieba, zostają w nas, tak samo jak
chwile, kiedy cicho pada śnieg.”1

To będzie opowieść o Adamie Zagajewskim, poecie-
bezdomnym, który wiele kart swoich esejów, wiele
wierszy poświęcił miastom. Realnym i wyobrażonym,
utraconym i odzyskanym, tworzonym przez kamienie
i przez ludzi. Jest tu miasto dzieciństwa (Gliwice) 
i miasta podróżne (Houston, Nowy Jork, Berlin), ale
nade wszystko miasta na poły mityczne: Lwów, Kra-
ków, Paryż.

Bezdomność, którą przypisuje sobie Zagajewski, jest
skazą lub przywilejem tych, którzy żadnego miejsca
nie uznaliby za udomowione, jedyne i własne. W eseju
Dwa miasta przeciwstawia duchowo bezdomnych lu-

dziom osiadłym i emigrantom. Pierwsi rodzą się 
i umierają w tej samej przestrzeni, drudzy – zmuszeni
do wędrówki – zapuszczają korzenie na obczyźnie.
Bezdomni są wiecznymi tułaczami, wędrowcami do
miejsc wyobrażonych, Żydami, poszukującymi swojej
Jerozolimy. Trudno jednoznacznie rozsądzić, czy de-
cyduje o tym historia czy charakter.

Lwów utracony 
i odzyskany

W przypadku Zagajewskiego początkiem wszystkiego
był Lwów. Miasto, w którym przeżył cztery pierwsze
miesiące życia, zanim wojenna zawierucha ukierun-
kowała rodzinną podróż ku Ziemiom Odzyskanym.
Kilka miesięcy to za mało, by stworzyć osobistą więź
z miastem, ale wystarczająco, by urobić glebę pod za-
siew rodzinnych wspomnień i idealizacji. Rodzina Za-
gajewskich, liczni przyjaciele, dawni sąsiedzi
doświadczają repatriacji do Gliwic.  

Nożyce polityków cięły przestrzeń, rozsyłając po
świecie lwowskich melancholików. Tych, którzy straty
niczym nie zechcą zastąpić. 

„ …i żegnano się o poranku 
bez chustek i bez łez, takie suche 
wargi, nigdy cię nie zobaczę, tyle śmierci 
czeka na ciebie, dlaczego każde miasto 
musi stać się Jerozolimą i każdy 
człowiek Żydem…(…)”

A Lwów był  taki piękny! Przepełniony, obfity, gotów
nasycić wszystkich i wciąż pozostać wyzwaniem 
i obietnicą.

„Zawsze było za dużo Lwowa, nikt nie umiał 
zrozumieć wszystkich dzielnic, usłyszeć 
szeptu każdego kamienia, spalonego przez 
słońce (…)

…i było za dużo 

Lwowa, nie mieścił się w naczyniu, 
rozsadzał szklanki, wylewał się ze 
stawów, jezior, dymił ze wszystkich 
kominów, zamieniał się w ogień i w burzę, 
śmiał się błyskawicami, pokorniał (…)”

Jedni zostawili tu młodość, inni poczucie przynależ-
ności, wspomnienia rzeczy drobnych lub perspektywę
kariery, która w innym miejscu i w nowych czasach
była karykaturą dawnych planów.

„…a radość kryła się 
wszędzie, w korytarzach, które obracały się same, 
w niebieskich 
imbrykach i w krochmalu, który był pierwszym 
formalistą, w kroplach deszczu i w kolcach 
róż. (…)”      

(Jechać do Lwowa)

Lwów utracony urastał  do symbolu odebranego
szczęścia i kładł się cieniem na siermiężnej powojen-
nej gliwickiej codzienności. Gliwice były brzydkie. Tak
przynajmniej zostały zaklasyfikowane przez rodzinny
klan, który z politowaniem przyglądał się zachwytom
młodych, tych, którzy nie mogli pamiętać. Przypomi-
nano im o tymczasowości i niedoskonałości miasta,

któremu socjalistyczny uniform zniekształcał natu-
ralną sylwetkę. I znów wracano do mantry: piękny
jest tylko Lwów.

Z eseju Dwa miasta najsilniej pozostały mi w pamięci
dwa epizody. Pierwszy mówi o spacerach małego
Adama z Dziadkiem. Dziadek był człowiekiem dum-
nym, tłumaczem przysięgłym, humanistą, jednym 
z tych licznych „eks”, których znajomi wciąż tytułowali
tak, jak przed kataklizmem (eks-sędziowie, eks-pro-
fesorowie, eks-oficerowie). Spacerowali ulicami
miasta, ale każdy według innej mapy mentalnej: chło-
piec szedł główną gliwicką aleją, a obok niego Dziadek
przemierzał lwowską ulicę Sapiehy; wchodzili do
parku, ale jeden z nich widział wokół siebie Ogród Je-
zuitów. Było coś teatralnego w tym nakładaniu się
światów. Jeśli sobie wyobrazimy gliwickie lwowianki
w kapeluszach sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat 
i dżentelmenów w świetnie skrojonych garniturach 
z przedwojennego sukna, według kroju, który czynił
z nich kostium raczej niż ubranie – to odsłoni nam się
spektakl. „Ja należałem do wielkiej trupy teatralnej,
która, przywożąc starców i niemowlęta oraz spore za-
pasy rekwizytów i dekoracji, zjawiła się pewnego dnia
w tym mieście i rozbiła namioty.”2

Lwów, Cerkiew Przemienienia Pańskiego
Fot. Renata Borowiak
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Drugi epizod jest wspomnieniem mężczyzny (sąsiada
Zagajewskich), który tak dalece nie zgadzał się na gli-
wicką rzeczywistość, że w ogóle nie wychodził 
z domu, a jeśli już pojawił  się na podwórku, to w nie-
bieskiej pidżamie. „Żył w snach, tylko w snach, pi-
dżama była skafandrem, w którym schodził  
w przeszłość, jak nurek.” 3 Oto przykłady życia mitem
utraconego miasta, tęsknoty właściwej zakochanym,
którzy wolą najbardziej choćby irracjonalne marzenia
od zbyt trzeźwych przebudzeń.
„Z którego dworca jechać do Lwowa, jeśli nie we śnie…
”.  Nikt z rodziny Zagajewskiego nie odwiedził ponow-
nie Lwowa. Poeta taką podróż odbył. „Miasto na wzgó-
rzach obsypane było popiołem sowieckiej brzydoty.
Znalazłem obcość w mieście, w którym się urodziłem.
Znalazłem obcość w sobie.”4 Dotykamy tu być może
sedna mitu: miasto rodzinne jest – na ogół – miejscem
wygnania, obojętnie, czy decydują o nim dekrety po-
lityków, czy nasze własne potrzeby opuszczenia
gniazda. Jest też miejscem powrotu, magicznej kon-
frontacji dokonywanej z odmienionej perspektywy,
bogatszej o gorycz dorosłości. Wówczas to, co utra-
cone, może być odzyskane. W poezji Zagajewskiego
znajduję dwie recepty obiecujące lek na nostalgię.
Jedna zaklina czas, druga – przestrzeń.

Sztuka (tu: fotografia i poezja) potrafi sprawić, że co
minione trwa -  równocześnie lub równolegle z tym,
co nazywamy teraźniejszością. Wystarczy tylko
umieć patrzeć. 

„Patrzę na fotografię  miasta, w którym się urodziłem, 
na jego bujne ogrody i kręte ulice, na wzgórza, 
katolickie dachy i na kopuły prawosławnych kościołów, 
gdzie w niedzielę śpiewają basy tak potężne, 
że okoliczne drzewa chwieją się, jakby szalał huragan; 
długo patrzę na tę fotografię, nie mogę oderwać od niej
wzroku, 
i nagle wyobrażam sobie, że oni wszyscy nadal tu żyją, 
jakby nic się nie stało, wciąż biegną na wykłady, 
czekają na pociąg, jadą niebieskim tramwajem, 
z niepokojem patrzą w kalendarz…(…)

…są zmęczeni zwykłym życiem i zwykłym umieraniem, 
nie mają na nic czasu, przepraszają za to, 
piszą długie listy i lakoniczne kartki pocztowe, 
wciąż są spóźnieni, beznadziejnie spóźnieni, 
tak jak my, dokładnie tak samo jak my, tak jak ja.” 

(Patrzę na fotografię)

Można też, jak w ostatnich słowach wiersza Jechać do
Lwowa, sprawić, że ukochane miejsce jest wciąż przy
nas: „Lwów jest wszędzie”.

Kraków wyobrażony i realny

Przygoda z Krakowem rozpoczęła się na początku lat
60., gdy osiemnastoletni Adam Zagajewski rozpoczął
studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kierunki – psy-
chologia i filozofia – były wyborem wtórnym; chciał
mieszkać w Krakowie i w przyszłości zostać pisarzem. 

„…kierowała mną również potrzeba odnalezienia mo-
jego miasta, tego miasta, które – wiedziałem o tym –
było na zawsze stracone. Ale przecież na ogół szu-
kamy tego, czego nie ma(…). Straciłem realne miasto,
a szukałem miasta wyobraźni.”5

Kraków szczodrze otwierał się na młodość, uwodził
starością. Pozwalał się odkrywać, dawał złudzenie, że
kolejne skrawki przestrzeni można oswoić, zasymilo-
wać, naznaczyć swoją  obecnością, „chodzić ulicami
tak jak właściciel pola przechadza się po swojej po-
siadłości”.  

Do poezji i esejów Zagajewskiego trafiły obrazy kra-
kowskich ulic: Długiej, Stolarskiej, Karmelickiej,
Urzędniczej. Wnętrza krakowskich mieszkań, sale bib-
lioteczne, filharmonia, kawiarnie, kościoły. Zwróćmy
uwagę na kina, miejsca szczególne, bo choć usytuo-
wane w pejzażu krakowskim, były punktem transferu
w daleki świat lub (bliższą? dalszą?) sferę metafi-
zyczną. „Kina były wtedy eksterytorialnymi, przytul-
nymi jaskiniami Platona i zarazem najtańszymi
biurami podróży.”6 Ich kameralność wypełniał tłum
złakniony wrażeń, a ekran pokornie oddawał swą biel
wyobraźni ówczesnych mistrzów.

„Kino było tak małe, że film Bergmana z trudem się 
w nim mieścił.” (Anteny w deszczu)

Współczesność ustępowała przeszłości, która wyrzeź-
biła sylwetkę miasta. Kraków średniowieczny był mo-
delem kosmosu. Wąskie uliczki, „żywy system naczyń
krwionośnych”, wiodły do centrum, ku któremu skie-
rowane było wszystko, każda kamieniczka, nawet to,
co peryferyjne, było określone wobec Rynku, bieguna
magnetycznego całości. Kraków jest magiczny 
i piękny. Nie bez pewnej dwoistości, którą Zagajewski
dowcipnie wyjaśnia architektonicznym paradoksem.
Ociężałość tłumaczy wpływem średniowiecznego nie-
mieckiego gotyku, znaku solidności mieszczańskiej.
Lekkość zrodziła się wraz z miłością do włoskiego re-
nesansu, jego smukłej dworskości.  Odtąd obie te
cechy trwają w dziwnej symbiozie.

„To było tak, jakby do masywnego, gotyckiego kadłuba
przywiązać dziesiątki balonów, nadmuchanych ete-
rem, i czekać, aż grube miasto, ten kamienny przycisk
do papierów, wzniesie się w górę, w stronę włoskiego
lazuru. Miasto nie zdołało wniebowstąpić, ale stało się
inne, lżejsze, o dwóch naturach; urosły mu
skrzydła.(…) Ciężkie jak ołów, lekkie jak renesans.
Wciąż było zagrożone przez nadmiar ciężaru, jak nie-
młoda dama walcząca desperacko z nadwagą.”7

Dwa oblicza miasta cechują również pejzaż men-
talny. Uroda Krakowa była w czasach młodości Zaga-

jewskiego skryta „pod szarym pokrowcem komu-
nizmu”: „pończochy miasta były przybrudzone, trze-
wiki miasta przykryte błotem.”8 Pamięć o historii szła
w parze z amnezją i konformizmem wobec nowego
porządku. Zaniedbana dzielnica-cmentarz, Kazimierz
– rana po Żydach, których w powojennym mieście za-
brakło. Losy odsuniętych od kariery przedwojennych
wykładowców. Ta dwoistość wydaje się być Krako-
wowi przypisana, bo powraca w refleksjach spisanych
w początkach XXI wieku, gdy Zagajewski zamieszkał
tu po latach spędzonych w Paryżu. Przeważa w nich
ton nostalgii za minionym czasem i radości, jaką daje
uroda świata. Epizodycznie zdarzają się jednak spo-

miasto
temat numeru:

Lwów, pomnik Mickiewicza
Fot. Renata Borowiak
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strzeżenia bezlitosne.  „Kraków widziany od innej

strony: małe, prowincjonalne miasto, przeżarte zawi-

ścią, plotkami i snobizmem. (…) Gniazdo żmij.”8

Szkicem charakteru miasta jest poetycki skrót, w któ-

rym odnajduję uścisk tego, co wyobrażone z realnym.

„Wróciłem do miasta słodkich ciastek, 

gorzkiej czekolady i pięknych pogrzebów 

(kiedyś pochowano tu ziarna marzenia), 

do miasta nakrochmalonej pamięci.”    

(Stolarska)

Paryż 

i miasto wymarzone

Zagajewski opuścił Polskę w 1982 roku na fali emigra-

cji politycznej, choć nie ukrywał, że decyzję rozstania

z ojczyzną łączył z wyjazdem do Ukochanej. Paryż 

„z jego złotą aureolą/z jego szarym zwątpieniem” na

niemal dwadzieścia lat stał się miastem codziennych

obserwacji. Niektóre przestrzenie nazywa arcydzie-

łami cywilizacji, są to na ogół miejsca spacerowe,

gdzie kamienna istota miasta napełnia się naturą jego

mieszkańców.

Ot, choćby Bulwar Saint-Germain – „to jest ulica, na

której spełnia się  cud ludzkości pogodzonej 

z samą sobą, bezpiecznej i ufnej, pogrążonej w rozmo-

wie albo w spokojnej medytacji, ludzkości spacerują-

cej i wpatrującej się w wystawy księgarń. Samotni

przechodnie przyglądają się parom i większym gru-

pom wędrowców. Obłoki wskazują drogę, a niedaleko

stąd znajduje się Sekwana, posłusznie przepływająca

przez niezliczone grzebienie kamiennych mostów.”10

Zagajewski-przechodzień, jeden z wielu, jeszcze jedno

lustro, w którym przegląda się strojny Paryż. Wize-

runki paryskie oddają sedno poezji Zagajewskiego:

przeplatają zachwyt zwątpieniem, radość melancho-

lią, urodę świata obawą, że świat, starzejąc się, brzyd-

nie. 

Na spacerowej trasie pojawia się budynek, w którym

przed laty mieszkał  Chopin, dziś zamieniony na bank. 

„Kiedyś mieszkał  tu Chopin.  Jego palce 

uderzały z furią w klawiaturę, w materię. 

kiedyś mieszkała tu gwałtowna poezja. 

Teraz za to mamy ciszę, i w pobliżu 

liczne biura ubezpieczeń, i lekarz 

przyjmuje w odpowiednich godzinach.”  

(Square d`Orleans)

Poezja ustępuje miejsca pragmatyzmowi, gwałtowne

emocje rozmieniają się na drobne – „Jeżeli coś nam

doskwiera – lecz nic/ nam nie doskwiera – to tylko

pustka”. Wymarzone miasto Zagajewskiego – pisze 

o nim w wierszu Miasto, w którym chciałbym zamiesz-

kać – powinno mieć muzyczny rytm, „zbudowane

według preludiów Chopina” byłoby mikrokosmo-

sem, w którym tułacz i bezdomny znaleźliby swą

przystań. 

„To miasto jest ciche o zmierzchu, 

gdy blade gwiazdy budzą się z omdlenia, 

i głośne w południe głosami  

ambitnych filozofów i kupców (…) 

płoną w nim ognie rozmów, 

ale nie stosy. 

Stare kościoły, omszałe kamienie 

dawnej modlitwy, są w nim jak balast 

i jak rakieta kosmiczna. (…)”

Bibliografia: 

Adam Zagajewski, Wiersze wybrane,

Wydawnictwo a5, Kraków 2010  

Adam Zagajewski, Dwa miasta, Zeszyty

Literackie, Warszawa 2007 [DM] 

Adam Zagajewski, W cudzym pięknie,

Wydawnictwo a5, Kraków 1998 [WCP] 

 
1[WCP], s.22
2[DM], s.25
3ibidem
4[WCP], s.61
5[WCP], s.12
6[WCP], s. 20
7[WCP], s. 35 i 38
8[WCP], s. 36
9[WCP], s. 59
10[WCP], s. 104

Lwów, panorama miasta
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Dotyk przeszłości

Zanim powstał Tel Awiw, od wieków istniała Jaffa,
która od 1950 roku stanowi część jednego organizmu
miejskiego zwanego Tel Aviv-Yafo. Mimo 4000 lat
młodnieje z dnia na dzień, stając się atrakcją tury-
styczną, oazą artystów oraz snobów, upragnionym
miejscem do zamieszkania. Od zawsze był to port, za-
mieszkiwany w czasach biblijnych przez Filistynów,
ważny dla Salomona, wzmiankowany w listach z 1470
r. p.n.e. z czasów podboju faraona Totmesa III, opano-
wany i broniony przez krzyżowców (Gotfryd de Bouil-
lon, Ryszard Lwie Serce), Saladyna, rządzony przez
Turków i zdobyty na krótko przez Napoleona I. Jego
rozwój jako arabskiego miasta przypada na XIX wiek,
kiedy mieszkańcy wzbogacili się na handlu jedwabiem
i pomarańczami. Teraz pozostała tylko zabudowa
miasta świadcząca o przeszłości, gdyż Stare Miasto
jest miejscem wybitnie turystycznym, odrestaurowa-
nym  z myślą o artystach i yuppies.

Nazwa Jaffa, Yafo, prawdopodobnie pochodzi z hebraj-
skiego i oznacza „piękny”, „piękno”, ale być może też
nazwa wzięła się od imienia syna Noego, Jafeta. Na
pewno port miał wielkie znaczenie nie tylko w cza-
sach biblijnych, lecz i w epoce wypraw krzyżowych. 
Z każdego punku miasta widać morze mieniące się ko-
lorami od lapis lazuli do niebieskiego, a spienione fale
są jak srebrzyste piszczałki pieszczące uszy. Gdy król
Salomon budował Pierwszą Świątynię a potem pałac,
potrzebował cedru libańskiego, ale i drzewa cypryso-
wego oraz sandałowego. Miał mu je dostarczyć
Hiram/Huran, król Tyru: „My zaś będziemy wycinać
drzewa z Libanu stosownie do Twej potrzeby i spro-
wadzimy je morzem na tratwach do Jafy, ty zaś każesz
je dostarczyć do Jerozolimy.” – czytamy w Drugiej
Księdze Kronik. Stąd wyruszył biblijny prorok Jonasz
w kierunku Tarszisz. W Księdze Jonasza czytamy: „Pan
skierował do Jonasza, syna Amittaja te słowa: „Wstań,
idź do Niniwy - wielkiego miasta - i upomnij ją, albo-
wiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze”. Jo-
nasz nie chciał jednak wykonać tego polecenia.
„Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tirszisz, uiś-
cił należną opłatę i wsiadł na niego, by udać się nim
do Tirszisz, daleko od Pana”. Nie dziwi zatem rzeźba
filuternie uśmiechniętego wieloryba na fontannie na
jednym z placów, bo za karę „Pan zesłał wielką rybę,
aby połknęła Jonasza”. 

Nie szukajmy starej portowej zabudowy, bo prawie nic
z niej nie zostało, ale port stale był odbudowywany 
i istniał w czasach wypraw krzyżowych. Miasto miało
swoje mury od strony morza, pewnie takie jak szcząt-

Białe miasto. 
Od Jaffy do Tel Awiwu

Mówi się, że turyści i pielgrzymi wysiadają na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie i czym prędzej
wyjeżdżają do Jerozolimy, miasta świętego, miasta z duszą, w którym idealnie łączy się wiara, his-
toria, sztuka, tradycja i nowoczesność. Ja proponuję zatrzymanie się jednak w Tel Awiwie, gdyż 
i tu można spotkać nie tylko oddech przeszłości, lecz i entuzjazm pionierów,  dumnych budow-
niczych, jak również współczesność. Nasza podróż nie będzie tylko relacją podróżniczą, lecz spoj-
rzeniem na miasto poprzez literaturę i sztukę.

Danuta Rojek

kowo zachowane w Akce. Wizerunek miasta otoczo-
nego murami, z wieżami i bramą miejską, odnajdu-
jemy na średniowiecznej miniaturze przedstawiającej
zdobycie miasta przez Saladyna w 1191. Ostatecznie
od średniowiecza Jaffa przekształcała się w miasto ty-
powo arabskie. Jeszcze jedno późniejsze wydarzenie
zostało utrwalone na płótnie. To Bóg Wojny, Napoleon,
na obrazie Jean-Antoine Grosa Zadżumieni w Jaffie
(Napoleon wizytujący zadżumionych w Jaffie). Scena
nawiązuje do wydarzenia z kampanii egipskiej 
w 1799 roku, a autentyczna wizyta miała wpłynąć na
morale armii. Incydent ma miejsce w meczecie, na
drugim planie widać dziedziniec i minaret, a w tle
mury Jaffy z wieżą, na której powiewa francuska flaga.
Miasto utrwali także malarze dwudziestowieczni. Na
wystawie Miniony świat - malarstwo artystów żydow-
skich w Łodzi w 2004 roku znalazł się pejzaż Maksa
Hanemana (1882-1942?) Jaffa-port, będący plonem
jego wyprawy do Palestyny. Dzieło z 1925 roku to
spojrzenie na spowite mgłą miasto od strony morza 
i plaży. I dzisiaj port i targ rybny wokół tętni życiem
tak jak za dawnych czasów. Pewne miejsca, zachowa-
nia, praca, pozostają niezmienne.

Jaffa odzyskuje dziś blask, zaczyna się stroić jak panna
na wydaniu. Całkowitej renowacji zostało poddane
Stare Miasto, w innych częściach znać ślady zaniedbań
i zniszczeń, ale czasami jak perełkę wyłuskujemy wy-
pielęgnowany, oczyszczony i świeżo otynkowany bu-
dynek lub jego fragment. Miejscowi mówią, iż, jak
wszędzie, przeszkodą w szybszej pracy są pieniądze.
Spacer wąskimi uliczkami byłego ottomańskiego
miasteczka jest prawdziwą przyjemnością. Zadbane
piaskowe mury, czyste ulice, łukowe przejścia, wypie-
lęgnowane dziedzińce, dyskretne linie niebieskie,
żółte jako wykończenie domów, galerii, kawiarni. Czu-
jemy, iż ta część miasta, wizytówka Jaffy, jest na wzgó-
rzu, a kroki prowadzą do parku Abrasha. Atrakcją jest
też most, który ma tę właściwość, że wystarczy
przejść, dotknąć swego znaku zodiaku, a spełni się
każde życzenie. Jeżeli ktoś jest gapą, może jeszcze
swoją nieuwagę nadrobić na placyku za mostem, 
w kole ze znakami zodiaku. Sprytnie pomyślane. Nie
dziwi mnie, że w tej części Jaffy często spotyka się
młode pary, które przed ślubem mają tutaj sesję foto-
graficzną. 

Jaffa to też miejsce dwukrotnie odwiedzone przez św.
Piotra. Związane jest ze wskrzeszeniem Tabity i go-
ściną u Szymona grabarza. Znajdujący się tam kościół
św.  Piotra, który doskonale  widoczny jest z mostu ży-
czeń, lub miłości, jak nazywają go niektórzy, nie ma
wartości zabytkowej, gdyż pochodzi z lat 1888-1894,

Rynek w Jaffie, Gustav Bauernfeind, 1887
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a kształt nadali mu Hiszpanie. Wznosi się on na miej-
scu twierdzy krzyżowców budowanej przez cesarza
Fryderyka II. W nim można odnaleźć w lewym bocz-
nym ołtarzu kopię Matki Boskiej Częstochowskiej.
Swego czasu po Warszawie krążyła plotka, iż w tym
kościele brał ślub Marek Hłasko z Sonią Ziemann.
Przed kościołem wieczorową porą rozkładane są stra-
gany z rękodziełem, ale też i tandety nie brakuje.
Można przeglądać, kupować, targować się. W pobliżu
wznosi się meczet Mahamoudia z XII wieku, do któ-
rego budowy użyto antycznych fragmentów z ruin Ce-
zarei. Ma kształt wydętego przez wiatr kawałka płótna
rozpostartego na listowiu palmy.

To miasto wymienione w zapisach z podróży np. 
w Księdze podróży Beniamina z Tudeli z XII w. oraz jego
naśladowców było też odwiedzane przez Polaków.
Wymienia je Juliusz Słowacki, pisząc w  liście z trasy
swej podróży po Ziemi Świętej,  iż 2 stycznia 1937
roku w Jaffie oglądał zabawy ludowe. Mało znany dziś
artysta Marian Niżyński (1919-1943) zadebiutował
tomikiem Opowieść o dzwonniku z portu Jaffa, który
sam zilustrował. Wspomniany już Marek Hłasko wy-
mienił Jaffę nie tylko w tytule opowiadania Nawrócony
w Jaffie, lecz i W dzień śmierci jego: „No i poszliśmy. Po-
szliśmy najpierw na spacer, tą drogą, która prowadzi
do Jaffy - spokojną ulicą, gdzie zawsze młodzi żołnie-
rze uczą się prowadzić samochód.(...) Zjedliśmy obiad
w Jaffie w takim jednym barze, w którym dają dopiero
co złowione ryby, a potem wróciliśmy do Tel Awiwu”. 

Zapada noc. W oddali zaczynają się zapalać światła 
w Tel Awiwie, metropolii na miarę śródziemnomor-
skiego Nowego Jorku.

Wizytówka Izraela

Amos Oz, najwybitniejszy współczesny pisarz izrael-
ski, w Opowieści o miłości i mroku tak przekazuje
swoją dziecięcą wiedzę o Tel Awiwie z perspektywy
mieszkańca Jerozolimy: „Za Górami Mroku leżał rów-
nież ówczesny Tel Awiw, kipiące życiem miasto, z któ-
rego przybywały do nas gazety, wieści o teatrze,
operze i balecie, o kabarecie i o sztuce nowoczesnej,
o stronnictwach politycznych, echa burzliwych spo-
rów, a także strzępy plotek. Tam, w Tel Awiwie byli
wielcy sportowcy. I było tam morze, pełne opalonych
Żydów, którzy umieją pływać. (...) Już w samym słowie
„Telawiw” tkwił jakiś szczególny, tajemniczy czar.
Kiedy ktoś mówił „Telawiw”, od razu widziałem w wy-
obraźni krzepkiego chłopaka w niebieskiej roboczej
koszulce, opalonego i barczystego, nieustraszonego
poetę-robotnika-rewolucjonistę, mówiło się o nim

chewreman — junak, miał kręcone włosy, nosił na ba-
kier, po zawadiacku czapkę z daszkiem, palił matos-
siany i był z całym światem za pan brat: za dnia ciężko
pracował, przy układaniu bruku albo w żwirowni,
wieczorem grał na skrzypcach, nocą tańczył z dziew-
czynami albo śpiewał dla nich rzewne pieśni na piasz-
czystych wydmach przy świetle pełni, a nad ranem
wyjmował z kryjówki rewolwer albo stena, po czym
wymykał się w ciemności, aby bronić pól i domów. (...)
To miasto było zupełnie jak sza-
rańcza. Rzeka
ludzi, rzeka
domów, rzeką
płynęły też
ulice i place, 
i morski wiatr,
i piaski, i aleje,
i nawet
chmury na nie-
bie. (...) O Tel
Awiwie rozma-
wiało się u nas
z zazdrością,
p o d n i o s ł y m
tonem, z uwiel-
bieniem i jakby
poufnie: jak
gdyby Tel Awiw
był tajnym, stra-
tegicznym pro-
jektem narodu
ż y d o w s k i e g o ,
projektem, o któ-
rym lepiej za dużo
nie rozmawiać, bo
ściany mają uszy, 
a wszędzie aż roi
się od wrogów 
i agentów nieprzy-
jaciela”.

Tel Awiw, drugie
miasto Izraela pod
względem wielkości
a pierwsze pod
względem nowo-
czesności, zaczęło
powstawać w 1909,
kiedy to Żydzi utwo-
rzyli w pobliżu Jaffy
kolonię. Zaś sama nazwa - “Wieczna Wiosna” – wzięła
się z tłumaczenia Nahuma Sokołowa noweli Teodora
Herzla, ze zbioru wydanego w języku niemieckim 

w 1902 roku. Zaaprobowana nazwa miała wymiar
symboliczny, wiążący się z optymistycznym spojrze-
niem w przyszłość. Entuzjazm przedsięwzięcia zwią-
zany był z rozpoczęciem nowej historii, bo zaczynano
wznosić pierwsze miasto (nie osadę, wioskę) po po-
wrocie do ziemi przodków. Na reprodukcji słynnego
zdjęcia w słonecznym blasku stoją ludzie czekający na
swój przydział kawałka ziemi. O miejscu miał zadecy-
dować rzucony los. Najpierw było to 5ha wydm.
Pierwsze budowle nosiły ślady tych z Odessy, Moskwy,
Warszawy.

Wyrastające na piaskach miasto obserwowano 
z dumą, kojarząc je z własną mocą, spełnianiem ma-
rzeń oraz wyjątkowymi ludźmi, którzy nabywają cech
obywatela przyszłości. Taki był ów sabra, pionier bez
lęku, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, praw-
dziwy patriota, umiejący cieszyć się każdym dniem. 
Z takim człowiekiem można iść bez lęku w przyszłość.
Ów historyczny moment był wdzięcznym tematem li-
terackim. „Od Allenby do Herzl ulicę wypełniały rzeki
spacerowiczów, a wszystkie rzeki płyną do morza.” –
pisał poeta Natan Alterman (1919-1970), podkreśla-miasto

temat numeru:

Widok na Tel Awiw 
Fot. Danuta Rojek

Stare Miasto w Jaffie, 

Fot. Danuta Rojek
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hatera. Obecnie domów w stylu modernistycznym jest
około pięć tysięcy i dlatego zespół miejski Białego
Miasta został wpisany w 2003 r. na listę światowego
dziedzictwo UNESCO, ze względu na największe skupi-
sko budynków w tym stylu. Pierwsze budowle są jesz-
cze przykładem niedostosowania do klimatu, po prostu
było za mało okien tworzących przeciąg oraz brise-so-
leil, niewielkiego gzymsu, który by zacieniał wnętrze.

Kiedy patrzymy się od strony Jaffy, widzimy zespoły
drapaczy chmur, jeszcze lepszy widok na nie byłby od
strony morza. Tak, to dzień dzisiejszy, bo miasto pnie
się w górę i rozrasta wszerz. Autostrady łączą je z naj-
ważniejszymi punktami Izraela. Ya’kov Shabatai we
wspomnieniach (Past Perfect, 1987) pisał jeszcze, że
jako dziecko pamiętał otwarte przestrzenie i nieza-
gospodarowane wybrzeże, a potem jako dorosły —
brzydką, gęstą zabudowę. Dzisiaj pustych przestrzeni
brakuje, a ocena zabudowy zależy od wrażliwości es-
tetycznej patrzącego. W starych dzielnicach, pamięta-
jących pierwszych pionierów, wyburza się na szybko
budowane domy z liszajami, pękającymi z odpadają-
cym tynkiem. Ostatnio pojawił się pomysł, by niektóre
z nich jednak zachować jako znak przeszłości. To po-
kazuje, iż zaczyna się spoglądać na swoją krótką his-
torię, a nie tylko na dzień dzisiejszy.

Dzień dzisiejszy, 
dzień jak co dzień 

W prawie każdym kraju jest powiedzenie o wybranych
trzech miastach, w wypadku Izraela brzmi ono tak: „Je-
rozolima się modli, Hajfa pracuje, a Tel Awiw nigdy nie
zasypia / bawi się”. Jeden z najsłynniejszych prozaików
młodego pokolenia, Etgar Keret, mówi w wywiadach, iż
nie wyobraża sobie tworzenia w innym miejscu. Kocha
je, gdyż pobudza jego wyobraźnię. Zrealizowany wspól-
nie z żoną film Meduzy jest wyrazem uznania dla miasta.
W swoich krótkich opowiadaniach w tomach Rury i 8%
z niczego ta metropolia jest cały czas obecna w życiu bo-
haterów, a z planem miasta w ręku możemy szukać ich
miejsc pobytu. Bogactwo charakterów, postaw, w jakimś
stopniu odzwierciedla cechy napotykanych ludzi. W od-
różnieniu od Jerozolimy, Tel Awiw odbiera się jako
miasto liberalne i zlaicyzowane. Wspomniana już boha-
terka powieści Lindy Grant mówi: „Znalazłam się w naj-
młodszym mieście na świecie, w mieście stworzonym 
z myślą o nowym stuleciu przez politycznych i artystycz-
nych ideologów, socjalistów i syjonistów, ateistów i fe-
ministki, którzy gorąco wierzyli, że należy stać na
pierwszej linii postępu społecznego”. Nie jest to miasto
święte i raczej nie zobaczymy tu Żydów w tradycyjnych
strojach.

jąc jego zwrócenie się ku Morzu Śródziemnemu.
Książka wzbogacona ilustracjami Nahuma Gutmana
ukazuje czytelnikowi dzień codzienny: ludzi w robo-
czych ubraniach, osły pomagające w pracy, a wokół
żółte piaski, błękitne niebo i morze oraz białe budy-
neczki wdzierające się w surową przeszłość. Amos Oz
określił nową widokówkę: „Bardziej scenografia niż
miasto. Nic poza kartonową fasadą oddzielającą pu-
stynię od morza.”, ale też w innym miejscu pisze: „Tel
Awiw. Morze. Światło. Błękit, piasek, rusztowania,
aula Ohel Szem, kioski przy alejach, białe hebrajskie
miasto nakreślone prostymi liniami, wyrastające
spośród gajów pomarańczowych i wydm. To nie jest
miejsce, do którego ot tak, kupuje się bilet i jedzie
sobie autobusem „Egedu”. To inny kontynent”.

Ów inny kontynent był realizacją angielskiej architekto-
nicznej koncepcji miasta-ogrodu z końca XIX wieku (jak
w Polsce Giszowca lub późniejszej Nowej Huty), projektu
złożonego Radzie Miejskiej w 1925 roku przez prof. Pat-
ricka Geddesa, niedokończonego w wykonaniu ze
względu na światowy kryzys. Następnie w latach trzy-
dziestych architekci żydowscy napływający z Niemiec
wkomponowali i dostosowali w miejski organizm kon-
cepcję Bauhausu i architekta Le Corbusiera.

O takim mieście pisze w nagrodzonej Orange Prize po-
wieści Kiedy żyłam w nowych czasach Linda Grant:
„Potem zobaczyłam bloki mieszkalne (..) wszystkie
oślepiająco białe, a na białym tle czerwone kwiaty
oleandrów. Białe pudła o płaskich dachach, choć nie-
kiedy miały ściany zmysłowo zaokrąglone, niczym ko-
biece biodra. (...) Bauhaus! Odpoczynek dla oka —
idea w ruchu - manifest artystyczny niczym wymie-
rzony w przyszłość rewolwer (...). Idea białego miasta
pochodziła z Dessau, zimnego szarego, zaśnieżonego
miejsca. (...) Jeżeli nie dostrzegałam pojedynczych ar-
cydzieł, to dlatego, że właściwie całe miasto zostało
zbudowane w tym międzynarodowym stylu. Nie były
to wcale konstrukcje pokazowe, lecz jeden wielki eks-
peryment w nowoczesnym mieszkalnictwie (...)”.

Gdy przejeżdżamy przez miasto szerokimi alejami, wi-
dzimy szpalery zielonych drzew, palm, krzewów,
gwiaździste place, miękkie linie obszernych balkonów
i olśniewającą biel miejscami naruszoną czasem. Czu-
jemy, iż jest to zabudowa przyjazna ludziom. Rutu
Modan, autorka komiksu Rury wylotowe, w jednym 
z takich domów kazała zamieszkać ojcu głównego bo-

Życie kulturalne, naukowe i rozrywkowe jest na wy-
ciągnięcie ręki. Liczne puby, kawiarnie, restauracje 
i inne lokale są miejscem spotkań i wymiany myśli. Po-
dobno najlepszą kawę można wypić na ulicy Ben Ye-
huda w Cafe Mersand, w otoczeniu oryginalnego
wystroju z 1955 roku. Także i kuchnie całego świata
czekają na głodnych i smakoszy. Mówi się, iż miejsce
sterylne nie jest dobrym wyborem, a w tych pozornie
zapuszczonych, ale licznie odwiedzanych, nikt od je-
dzenia się nie zatruł. Bałagan i chaos to przecież życie.

Dzisiaj nie ma już marzycieli, entuzjazmu, bo Tel Awiw
już jest i wydaje się jakby trwał od zawsze, wrastając
w życiorysy i oswojone przez mieszkańców miejsca.
Ze wszystkich miejsc w Izraelu jest ono najbardziej za-
grożone i skazywane na zagładę przy ewentualnych
atakach nieprzyjaciół. Komiks Rutu Modan obrazuje
taki stan niepewności i troski o bliskich, gdyż akcja do-
tyczy 2002 roku. Zaś Etgar Keret w opowiadaniu Ty-
kająca bomba ów niepokój ujął w słowa: „(...) ten
szalony Irańczyk jest gotowy zgładzić Izrael nawet za
cenę całkowitego zniszczenia Iranu. (...) Bombę ato-
mową! Czy ty rozumiesz, jaki ja tu będę miał syf, jak

ją spuści na Tel Awiw? Mam jakichś czternaście lokali
do wynajęcia. Słyszałeś kiedy o promieniowaniu ra-
dioaktywnym, co terminowo płaci za wynajem?”. 
I tacy to bywają współcześni ludzie interesu w tym
mieście. A zwykli ludzie potrafią powiedzieć: „We
dwójkę jesteśmy naprawdę niezniszczalni. Tyle już
razem przeżyliśmy. Chorób i wojen, zamachów terro-
rystycznych i jeśli jeszcze ten dopust z nieba na nas
spadnie - przeżyjemy razem i pokój”. Entuzjazm zamie-
niony w zakorzenienie i trwanie to też cenna postawa.

Turysta w mieście

Tel Awiw jest również izraelską Riwierą. Przy piasz-
czystych plażach na gości czekają liczne hotele, a ła-
godny klimat śródziemnomorski sprzyja
odpoczynkowi. Można też zaplanować sobie objazd
miasta, wizytę w muzeach, salach koncertowych —
wybór zależy od gościa. W dawnym domu pierwszego
burmistrza Tel Awiwu, Dizengoffa, w którym później
mieściło się muzeum sztuki, w 1948 roku Dawid Ben

miasto
temat numeru:

Białe miasto w Tel Awiwie
Fot. Wikimedia Commons
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Gurion ogłosił powstanie państwa Izrael a Ha-Tikwę,
przyszły hymn państwowy, odegrała Filharmonia Iz-
raelska.

Pierwsza zabudowa skierowała ulice ku morzu. Jak
czytamy w powieści Lindy Grant o końcu lat czterdzie-
stych, na plażach młode kobiety z dziećmi odpoczy-
wały w orzeźwiającym morskim powietrzu, uciekając
przed zaduchem mieszkań, natomiast imigranci z Nie-
miec, mężczyźni, siedzieli na piasku w swoich garni-
turach, wpatrując się godzinami w morze, tęskniąc za
przeszłością, a odwracając się od miasta, które było
ich wybawieniem.

***
Dawniej spora wioska z dwoma teatrami, operą, i dużą
biblioteką, od 1934 roku miasto, największa aglome-
racja lewantyńska na wybrzeżu Morza Śródziemnego,
znalazła swoje miejsce w literaturze, filmie, życiory-
sach ludzi, stając się symbolem zrealizowanych ma-
rzeń i zwyczajnego życia. Każde pokolenie dokłada
swoją warstwę z kamienia, cegły, betonu i talentu na
miarę swoich czasów.
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temat numeru:

Kościół św Piotra w Jaffie
Fot. Wikimedia Commons

Współczesna mapa literacka 

multikulturowego Londynu

Stolica Wielkiej Brytanii jako miasto liczące się na are-
nie międzynarodowej rozkwitła na dobre w XVIII
wieku, czyli później niż Wenecja czy Amsterdam, lecz
obecnie należy do pierwszej piątki najważniejszych
miast świata. Poza rozwojem gospodarczym i ekono-
micznym miasto już kilkaset lat temu mogło poszczycić
się wyrastającymi jak grzyby po deszczu księgarniami
i domami wydawniczymi.  Przyciągało filozofów, po-
etów, prozaików i dramaturgów. Tradycje literackie
Londynu nie słabły z czasem, wręcz przeciwnie –
wzrastały na sile i po dziś dzień turyści pielgrzymują
do miejsc znanych z powieści Charlesa Dickensa, do
domów Virginii Woolf i spędzają długie godziny 
w księgarniach na słynnej Charing Cross Road.

Pisarzy londyńskich od dawien dawna łączyły z mias-
tem szczególne relacje miłości przemieszanej z niena-
wiścią. Osiemnastowieczni autorzy często podkreślali,
iż wielkie miasto to źródło moralnego zepsucia i sied-

Kamila Kunda

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu
lat w literaturze brytyjskiej do głosu
doszli pisarze, którzy w swych 
książkach świetnie oddają 
charakter wielokulturowej stolicy 
i opisują dzielnice wcześniej 
nieodkryte literacko. Jak wygląda 
w literaturze dzisiejszy Londyn? 

lisko złych obyczajów. Wieś przedstawiana była jako
idylla. Najsilniej na wyobraźnię czytelników oddziały-
wał Charles Dickens, którego wizja Londynu jako peł-
nego zgiełku miasta, zasnutego mgłą, wypełnionego
zaniedbanymi kamienicami i cuchnącymi rynszto-
kami, wśród których tłoczą się uliczni żebracy, włó-
czędzy, prostytutki i drobne złodziejaszki stanowi do
dziś jeden z bardziej sugestywnych literackich obra-
zów miasta. Pod koniec XIX wieku populacja Londynu
w ciągu zaledwie trzydziestu lat zwiększyła się 
o 100% z 3,5 do 6,5 mln mieszkańców. Londyn był sto-
licą największego imperium tamtych lat. W ekspreso-
wym tempie stał się prawdziwą potęgą, chlubiącą się
rozwojem przemysłu, technologii, centrum bankowo-
ści i handlu. Stanowił także serce angielskiej literatury,
do którego ściągali powieściopisarze i poeci z innych
krajów, tacy jak Oscar Wilde z Irlandii, Joseph Conrad
z Polski czy Henry James ze Stanów Zjednoczonych. 

Przez wiele dziesięcioleci literacka mapa Londynu
obejmowała przede wszystkim centralne dzielnice,
obecnie w dużym stopniu zamieszkałe przez klasy
średnie bądź wyższe – dzisiejsze obrzeża były wów-
czas sąsiedzkimi wsiami, często posiadającymi ze sto-
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licą niewiele wspólnego. Nie zawsze te
dzielnice przedstawiano w pozytyw-
nym świetle. Oprócz statecznych i ele-
ganckich Chelsea i Kensington
kierowno swą uwagę ku żydow-
skiemu wówczas East Endowi i tam-
tejszym „dzielnicom nędzy”. Literacki
Londyn z początku XX wieku to
przede wszystkim Bloomsbury oraz
świat tzw. Bright Young People,
portretowany przez Evelyn Waugh 
i ulokowany w najzamożniejszych
południowych dystryktach (te re-
jony kojarzyły się z wyższymi sfe-
rami, snobizmem, awangardą 
i dekadencją). Po drugiej wojnie
światowej zniszczony Londyn  po-
trzebował także odbudowy życia
kulturalnego, co następowało sto-
sunkowo szybko. Pojawiły się
kina, teatry, kompleksy kulturalne.
Na scenę literacką wkraczały na-
zwiska, które wkrótce miały oka-
zać się znaczące. Iris Murdoch,
Kingley Amis, Muriel Spark, Doris Lessing, Margaret
Drabble, Colin Wilson tchnęli nowego ducha w litera-
turę brytyjską. Na mapie Londynu pojawiła się Ham-
pstead, dzielnica, którą Murdoch uznałaby 
z pewnością za konieczną (w usta narratora powieści
W sieci włożyła słowa: „W Londynie są dzielnice, które
są konieczne, i inne, które są przypadkowe”). Ham-
pstead i Bloomsbury były dzielnicami londyńskiej cy-
ganerii, biednych intelektualistów, krytyków
pracujących za nędzne grosze i poetów, wynajmują-
cych tanie kawalerki.

Na późne lata 50. przypadł też początek wielkich, nie-
odwracalnych zmian w demografii stolicy. Do odbu-
dowy miasta sprowadzono pełnymi statkami
imigrantów z Jamajki, których osiedlano przede
wszystkim w Notting Hill. Colin MacInnes, obok Sa-
muela Selvona, był jednym z pierwszych pisarzy port-
retujących społeczność przybyszy z Karaibów.
Największe zasługi w przybliżeniu czytelnikom rze-
czywistości i problemów jamajskich imigrantów przy-
pisuje się jednak napisanej dopiero w 2004 roku 
i wyróżnionej wieloma nagrodami powieści Andrei
Levy pt. Wysepka (Small Island), zekranizowanej zna-
komicie przez telewizję BBC.

Lata 80. i 90. XX wieku wyraźnie pokazały, że współ-
czesna literatura brytyjska nie jest już domeną wy-
łącznie białych pisarzy, mężczyzn i kobiet 

o brytyjskim obywatelstwie z dziada pradziada. Do
głosu doszły nowe postaci: Salman Rushdie, który
akcję olbrzymiej większości swych książek umieścił
jednak w Indiach, Kazuo Ishiguro, piszący w iście sta-
roangielskim, powściągliwym stylu, czy Timothy Mo,
którego najsłynniejsza powieść Kwaśno-słodko (Sour
sweet, 1982, scenariusz do filmu z 1988 roku opartego
na powieści napisał sam Ian McEwan) przybliża pro-
blemy asymilacji chińskich imigrantów w Londynie 
i zdradza sekrety podziemnego świata londyńskiego
Chinatown. Książki urodzonego w Gujanie Mike’a Phil-
lipsa oraz pochodzącego z Jamajki Ferdinanda Den-
nisa są ostatnimi, które ukazują Notting Hill jako
dzielnicę bardzo różnorodną kulturową. Film Notting
Hill z 1999 roku na zawsze zmienił wyobrażenie o tej
okolicy – wiele osób, zwłaszcza turystów,  zwiedzają
ją odtąd śladami bohaterów granych przez Hugh
Granta i Julię Roberts. Najjaśniejsze światło roztaczał
chyba jednak w tamtych latach Hanif Kureishi z po-
wieścią Budda z przedmieścia (The Buddha of Subur-
bia, 1989). Kureishi podjął w niej odważnie problem
rasowej tożsamości – bohater pochodzi z rodziny mie-
szanej, angielsko-indyjskiej i pragnie z dusznych
przedmieści wynieść się do intelektualnego i oszała-
miającego (jego zdaniem) centralnego Londynu. Ku-
reishi przetarł szlak dla kolejnych pokoleń pisarzy 

z tłem imigran-
ckim, wątek toż-
samości zaczął
się bowiem od
tej pory pojawiać regular-
nie w powieściach londyńskich.
Wzbogacił także literacką mapę Londynu o pe-
ryferie, w których podobnie jak w centralnie ulokowa-
nych kamienicach edwardiańskich, wiktoriańskich czy
georgiańskich rozgrywają się ludzkie dramaty.

Dopiero w ostatnich dwóch dekadach literacki estab-
lishment zaczął odzwierciedlać demograficzne zróż-
nicowanie Londynu. Z około ośmiu milionów
mieszkańców niecałe 70% jest białych (z tego niecałe
60% pochodzi z Wielkiej Brytanii), 13% ma pocho-
dzenie południowoazjatyckie, a 11% jest czarnoskó-
rych, z czego mniej więcej połowa ma pochodzenie
afrykańskie. 3.5% londyńczyków pochodzi z mał-
żeństw mieszanych – wśród nich znajdują się także
uznani pisarze, jak choćby Monica Ali, autorka głośnej
powieści Brick Lane, urodzona z ojca Bengalczyka 
i matki Angielki, czy Zadie Smith, której ojciec przybył
z Jamajki, zaś matka, tak jak w przypadku Moniki Ali,
jest Angielką. Zamazaniu uległy granice między dziel-
nicami biednymi i bogatymi, między tymi zamieszka-

łymi przez białych obywateli, a tymi, w których domi-
nują ludzie o innym kolorze skóry. Nowi pisarze po-
kazują w swoich książkach dzielnice albo dotychczas
traktowane po macoszemu przez literatów, albo uka-
zują zmiany, jakie nastąpiły w ich obrębie. 

Bez wątpienia do najgłośniejszych powieści ostatnich
lat zaliczyć trzeba Białe zęby Zadie Smith (White Teeth,
2000) i Brick Lane Moniki Ali (2003). Smith przedsta-
wia Londyn jako tygiel narodowości, kultur i wyznań,
a umieszczając akcję swojej powieści w latach 1974-
1992 podkreśla konflikt, stanowiący centrum egzys-
tencji wielu imigrantów, polegający na znalezieniu
balansu między asymilacją a zachowaniem własnej
kultury. Smith słusznie zauważyła, iż znajomość włas-
nych korzeni jest istotna, by móc rozwijać bez prze-
szkód własną osobowość i odkryć swoje miejsce 
w społeczeństwie. Akcja powieści osadzona jest
przede wszystkim w Willesden, północnolondyńskiej
dzielnicy, zaludnionej w dużej mierze przez imigran-
tów z Karaibów, subkontynentu indyjskiego, Portuga-

lii, Irlandii oraz przez Żydów – choć 
w ostatnich latach wpływy irlandzkie 

w okolicy zaczynają zanikać i zagłuszane
są przez przybyszy z Europy Wschodniej 

i Australii. 

Jeśli charakter Willesden zmienił się od czasu
akcji powieści Smith, to Brick Lane Moniki Ali

jest nadal tą samą dzielnicą, którą autorka opi-
suje na kartach powieści. Dawniej była to dziel-

nica biedoty angielskiej, ale już w latach 30. XX
wieku żywo przypominała wschodnioeuropej-

skie sztetle. Żydzi, wyprowadzający się później do
bardziej odległych dzielnic Londynu lub poza

miasto, nie pozostawili wiele śladów. Ich synagoga
została zamieniona na meczet, tłumnie dziś odwie-

dzany przez wiernych. Stary cmentarz żydowski za-
mknięty jest na kłódkę, tylko piekarnie sprzedające
świeże bejgle z łososiem i twarożkiem wciąż cieszą się
ogromnym powodzeniem. Mało kto pamięta jednak,
że ulica Brick Lane zwana była Małą Jerozolimą. Dziś
pod nazwą ulicy wypisaną w alfabecie łacińskim wid-
nieje także wersja w języku bengalskim. Spacer tą
ulicą odziałuje silnie na zmysły. Zachodnia część wy-
pełniona jest przede wszystkimi hipsterami, którzy
robią zakupy w alternatywnych, niezależnych buti-
kach z ubraniami vintage, piją kawę w modnych ka-
wiarniach, albo są w drodze do jednej z licznych w tej
okolicy galerii. Wschodnia część zaś wygląda dokład-
nie tak, jak opisała ją Monica Ali: „Była tam [na Brick
Lane] kilka razy z Chanu, o późniejszej porze, kiedy z
restauracji bił zapach świeżo gotowanego ryżu i sta-

W podobnym bloku mieszkała rodzina Nazneen z powieści Brick Lane Moniki Ali
Fot. Kamila Kunda  
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rego smażonego tłuszczu, a kelnerzy w obcisłych czar-
nych spodniach stali w drzwiach z jadłospisami w dło-
niach i uśmiechami na twarzach. Teraz kelnerzy spali
w swoich mieszkaniach albo sami byli obsługiwani
przez żony, które zawsze obsługiwały się same, w za-
mian za wikt, kwaterunek i płodzenie dzieci – które
naturalnie też musiały obsługiwać. Ulice były zawa-
lone śmieciami, śmieci tworzyły całe królestwa, wzno-
siły się wysoko jak twierdze, które dzieliły od siebie
tylko potykające się ze sobą na granicach królestw
plastikowe butelki i zatłuszczone tekturki po jedzeniu
na wynos”.  Restauracje to główny magnes przyciąga-
jący londyńczyków, pragnących taniego curry oraz tu-
rystów, zwabionych niegasnącą sławą okolicy.
Bohaterka powieści, która przyjechała do Londynu, by

poślubić nieznanego jej wcześniej i sporo starszego od
niej mężczyznę zna te przybytki jednak tylko z obser-
wacji. „Nazneen szła Brick Lane o krok za mężem. Pro-
porczyki w kolorze jasnozielonym i czerwonym, które
trzepotały na latarniach, reklamowały bangladeskie
barwy narodowe i ryż basmati. Do okien restauracji
przylepione były wycinki z gazet i czasopism z nazwą
lokalu uwydatnioną żółtym lub różowym mazakiem.
W eleganckich lokalach widziało się wykrochmalone
białe obrusy i mnogość błyszczących srebrnych sztuć-
ców. Tam wycinki z gazet były oprawione w ramki.
Stoły stały daleko od siebie, natomiast ascetyczny wy-
strój, jak wiedziała Nazneen, nie wynikał z braku środ-
ków. W pozostałych restauracjach odźwierni 
i kelnerzy mieli na sobie białe koszule poplamione
olejem, lecz w tych lepszych nosili się na czarno.
Wielka doniczkowa paproć albo niebiesko-biała mo-
zaika przy wejściu wskazywała na lokal superelegan-
cki. (...) Pomiędzy bangladeskimi restauracjami
gnieździły się sklepiki z ubraniami, torebkami i upo-
minkami. Klientela składała się z młodzieńców 
w spodniach z obciętymi nogawkami i sandałach oraz
dziewczyn w podkoszulkach, które opinały piersi i ob-

nażały pępki. (...) Doszli do sklepu spożywczego na
rogu jednej z przecznic. Nazneen zaczekała na ze-
wnątrz. Weszła trochę głębiej w boczną ulicę. Trzy-
kondygnacyjne domy, stare, ale z niedawno
oczyszczoną cegłą i pomalowaną stolarką. Drewniane
okiennice były w tonacjach ciemnokremowych, jasno-
szarych i popielatoniebieskich. Drzwi były duże i oka-
załe. Skrzynki okienne pasowały kolorystycznie do
okiennic. Wewnątrz Nazneen widziała błyszczące
kuchnie, ciemne boazerie, półki uginające się od ksią-
żek, nie widziała natomiast żadnych ludzi”.

Bohaterowie powieści Ali nie ruszają się poza obręb
swojej dzielnicy. Słabo mówiąca po angielsku Nazneen
całe dnie spędza w domu, szyjąc, gotując, piorąc,
sprzątając, czasem wychodząc jedynie na zakupy. Do-
piero po trzydziestu latach od zamieszkania w Londy-
nie jej mąż organizuje dla całej rodziny, w której skład
wchodzą także dwie córki, wycieczkę krajoznawczą –
do oddalonego o pół godziny jazdy autobusem pałacu
Buckingham. I choć miło spędzają czas, to z ulgą wra-
cają do siebie, do swego Bangladeszu na wschodzie
Londynu, w którym dziesiątki imigrantów, przede
wszystkim z rolniczej prowincji Sylhet, próbują ułożyć
sobie życie w podupadających kamienicach i kilku-
piętrowych blokach komunalnych, na których balko-
nach praktycznie dzień w dzień suszą się kolorowe
sari i salwar kameez, przypominające ptaki, które
tylko na chwilę tu przysiadły.

Podobnie jak bohaterowie Brick Lane traktują londyń-
ską dzielnicę niczym  przedłużenie Bangladeszu, tak
bohaterowie Harare North (2009) Briana Chikwavy
podchodzą do Brixton w południowym Londynie. Już
sama nazwa, Harare North, sugeruje, iż Brixton to po
prostu stolica Zimbabwe, tyle że przesunięta mocno
na północ. Bangladeska rodzina z powieści Ali potra-
fiła jakoś ułożyć sobie życie, większość bohaterów po-
wieści Chikwavy nie ma tego szczęścia. Jako nielegalni
imigranci, cierpiący na chroniczny brak pieniędzy i lęk
przed deportacją, niemalże nie rejestrują tego, co
dzieje się wokół nich. Życie głównego, bezimiennego
bohatera, kręci się wokół myśli o pięciu tysiącach fun-
tów, które próbuje uzbierać, by wkupić się w łaski no-
wego rządu Zimbabwe i sprawić, by przestała nad nim
ciążyć kara przestępstw popełnianych w imię solidar-
ności z rządem prezydenta Mugabe. Chcąc  zarobić
pieniądze bohater pracuje na budowie i w barze ryb-
nym Tim’s Fish Bar. Przesiaduje pod kasztanem, gdzie
zbierają się bezdomni, wymieniający się informa-
cjami. Stopniowo ze zdeterminowanego, silnego męż-
czyzny bohater zmienia się w szaleńca. Londyn dla
niego to nie imponujące budowle i atrakcje tury-
styczne. To znajomy plac, salon fryzjerski w Market
Row Hall, gdzie pracuje jego współlokatorka, wypoży-

czająca swoje malutkie dziecko innym kobietom, aby
tym łatwiej było uzyskać mieszkanie komunalne i za-
siłek macierzyński. To także tyły supermarketu Marks
& Spencer, gdzie w kontenerach można znaleźć cał-
kiem dobre, ale przeterminowane jedzenie, które ob-
sługa wyrzuca pod koniec dnia. 

Bohater rzadko czuje się w Londynie szczęśliwy. Raz
jeden jedząc świeży, ciepły jeszcze chleb w autobusie,
poczuł się wolny. Podzielił się chlebem z małym chłop-
cem, którego matka próbowała ukryć obrzydzenie, 
i przepełniało go szczęście. Częściej jednak odczuwał
samotność w zimnym Harare North, sam jak palec
wśród obcych – bo na mieszkającą w Londynie ro-
dzinę nie bardzo mógł liczyć, podobnie jak na przyja-
ciela-rodaka. „Na stacji Brixton ludzie wchodzi mi 
w twarz z każdego kierunku. Nikt z nich nie mówić do
mnie. Pchają mi się w twarz i idzie. Nie uśmiechają
się.” [tłumaczenie własne – powieść pisana jest bardzo
potocznym językiem, pełnym błędów i wtrąceń z ję-
zyka angielskiego, który jest używany w Zimbabwe
oraz języka Shona]. 

Brian Chikwava przyznaje, że powieść jest rezultatem
życia w Brixton, które jego zdaniem może wchłonąć
każdego, niezależnie od pochodzenia i tła kulturo-
wego. Dzielnica zamieszkana jest przede wszystkim
przez czarnoskórych londyńczyków pochodzenia ka-
raibskiego i afrykańskiego i bardziej konserwatyw-
nym mieszkańcom stolicy wciąż kojarzy się 
z zamieszkami, jakie miały tu miejsce w latach 80.
oraz z rozwojem ruchu rastafariańskiego. Mimo dość
wysokiego poziomu przestępczości okolica kipi ży-
ciem, szczególnie w pobliżu Brixton Market – rynku
ulicznego, częściowo skrytego pod arkadami i da-
chem, na którym codziennie można nabyć pachnące
przyprawy, egzotyczne warzywa i owoce, indyjskie 
i afrykańskie tkaniny, używane bibeloty, a nawet
meble. Bary jazzowe, kawiarnie, niezależne kino 
i liczne knajpki serwujące nie tylko dania kuchni ka-
raibskiej sprawiają, że na ulicach nie zapada cisza do
późnych godzin nocnych. Bohater Harare North nie-
stety nie był świadomy bogactwa kulturowego dziel-
nicy, a jeśli był – nie dał tego po sobie znać, zajęty
swoimi sprawami i pochłonięty problemami. Czytel-
nik powieści znający nieźle Brixton ledwo jest w sta-
nie rozpoznać tę dzielnicę z kart książki, a jednak
ludzie tacy jak mężczyzna wykreowany przez Chik-
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Brick Lane, kelnerzy przed restauracjami wypatrują klientów
Fot. Kamila Kunda  

Tablica z nazwą ulicy 
Fot. Kamila Kunda



dwojgiem małych dzieci, domem, samochodem
i zestawem koszernych produktów żywnościo-
wych.” Bohaterka, która opuściła Hendon i jej
duszącą atmosferę i wyniosła się do Nowego
Jorku, wraca po śmierci ojca do rodzinnego
domu, by uporządkować pewne sprawy, zanim
znów wyjedzie do Stanów Zjednoczonych, tym
razem na zawsze. W Londynie dopada ją prze-
szłość oraz nie rozwiązane konflikty i nieporozu-
mienia z dawniej bliskimi jej osobami. Obserwując
dawną przyjaciółkę bardzo szybko dochodzi do
wniosku, że „[jej zachowanie] potwierdza, co za-
wsze podejrzewałam: że żyjąc w Hendon w końcu
oszalejesz”. 

Pisarzy poruszających problem zmian kulturo-
wych  w samym Londynie i umiejscawiających
akcję swych książek w różnych dzielnicach jest
więcej. Ci, których powieści przybliżyłam w arty-
kule, wydają mi się najważniejsi w podsumowaniu
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wavę także żyją w tym mieście i próbują znaleźć dla
siebie miejsce. 

Londyn nie ma ścisłego centrum i to powoduje, że
mieszkańcy właściwie nie muszą, jeśli nie chcą, opusz-
czać swojej enklawy kilku ulic wokół domu, czego
przykładem są choćby postaci z Brick Lane i Harare
North. Zdecydowanie taką enklawą jest północnoza-
chodnia dzielnica Hendon, wyraziście przedstawiona
przez Naomi Alderman w powieści Nieposłuszeństwo
(Disobedience, 2006). Dzielnica ta niemal w całości za-
mieszkana jest przez ortodoksyjnych Żydów, a ulice
Golders Green Road i Brent Cross, spokojne od piąt-
kowego do sobotniego zachodu słońca, tętnią życiem
szczególnie w sobotnie wieczory. Alderman pisze o za-
kotwiczeniu mieszkańców Hendon w piątku, najważ-
niejszym dniu tygodnia. Wszyscy w tej okolicy znają
się, bo: „Hendon jest wioską. Istnieje w mieście, oczy-
wiście, jednym z najwspanialszych na świecie. Jest po-
łączone z miastem, ludzie podróżują między nimi. Ale
to wioska. W Hendon kobieta nie może przejść z jed-
nego końca ulicy do drugiego nie spotykając nikogo
znajomego, nie zatrzymując się na pogawędkę u rzeź-
nika, piekarza, sklepikarza. W Hendon w supermarke-
tach kupuje się tylko mrożone warzywa i proszek do
prania, wszystko inne nabywa się w małych sklepi-
kach, których sprzedawcy znają swych klientów 
z imienia, pamiętają o ich ulubionych produktach i od-
kładają je dla nich na bok. Pomimo iż istnieje szerszy
świat, w Hendon ma się zapewnione wszystko, co nie-
zbędne: szkoły talmudyczne i sklepy koszerne, syna-
gogi i mykwy, instytucje, które są zamknięte w szabat,
swatki i zakłady pogrzebowe. Nauczyliśmy się tego
wszystkiego już dawno temu, kiedy nie było innego
sposobu. Robimy to dobrze. Jak żółwie nosimy swoje
domki ze sobą. Wierzymy, że wkrótce być może bę-
dziemy musieli odpłynąć ku innym lądom. Najlepiej
więc jest być samowystarczalnym”. [tłumaczenie
własne]

Spacerując po Hendon faktycznie widać, że miesz-
kańcy nie mają potrzeby wypuszczania się w inne re-
jony miasta. Tu jest wszystko, czego potrzeba im do
skromnego życia, a jednocześnie brakuje pokus, by
zejść ze ścieżki, jaką wyznaczają święte księgi, rabin 
z pobliskiej synagogi i wpajane od dziecka zasady
życia zgodnie z chasydyzmem. Dawniej Hendon było
prawdziwą wsią oderwaną od reszty Londynu, a po-
zostałością tych czasów są niewielkie domki z kamie-
nia, wąskie, krzywe uliczki i zielone tereny, na których
być może przed laty pasły się owce i kozy. Alderman
pisze: „(...) istnieje tu pewnego rodzaju piękno, 
w opuszczonych otwartych terenach i pozostałościach

po rolnictwie. Całe to piękno dotyka ludzkiego serca,
nawet jeśli jest tak małe jak mrówka czy pająk. Nasi
przodkowie, możemy być tego pewni, czuli to samo 
w Polsce czy Rosji, w Hiszpanii i Portugalii, Egipcie 
i Syrii, Babilonie i Rzymie. Dlaczego mielibyśmy żało-
wać, że znaleźliśmy swoistego rodzaju dobroć 
w oswojonej ziemi Hendon? To nie jest nasze miejsce,
a my nie przynależymy tutaj, a jednak znaleźliśmy tu
uczucie. A jak powiedział nam król Dawid, Bóg
mieszka we wszystkich miejscach, daleko i blisko
domu. I skoro na pewno jest On wszędzie, Bóg jest też
w Hendon”. 

Hendon nie było nigdy wcześniej portretowane na
kartach książek i mała jest szansa, by kiedykolwiek
nastąpiło to w przyszłości, zważywszy na fakt, jak za-
mknięta jest społeczność zamieszkująca dzielnicę. 
W Londynie brakuje liberalnych intelektualistów ży-
dowskich, których głos rozbrzmiewałby echem w me-
diach w taki sposób, jak ma to miejsce w Nowym

Szeregowe domki na jednej z typowych, spokojnych uliczek Hendon
Fot. Kamila Kunda

Sprzedawca w jednym ze sklepów w Hendon
Fot. Kamila Kunda

Jorku. Sama autorka przyznaje, że miała wątpliwości,
czy pisać o ludziach, wśród których mieszka, czy zdra-
dzać pewne tajemnice kryjące się w społeczności Cha-
sydów. Dorastała w Hendon i mimo iż w powieści nie
ma elementów autobiograficznych, wszystkie opisane
miejsca istnieją naprawdę. Alderman była za swoją
powieść chwalona przez nieortodoksyjną część lon-
dyńskich Żydów, ale spotkała ją także krytyka i to nie
tylko za poruszanie wielkich tabu – tematów homose-
ksualizmu, zdrady małżeńskiej i problemów natury
seksualnej wśród Żydów. Nawet jeśli w wielu frag-
mentach opisuje Hendon w ciepły sposób i wyraźnie
widać sentyment, jaki żywi do dzielnicy, nie szczędzi
jej także ostrych słów: „To jest to miejsce, w tym tkwi
problem. Bycie tutaj wśród tych wszystkich małych
par siedzących w swoich identycznych domkach, pro-
dukujących identyczne dzieci. Oglądanie ich w syna-
godze, tych wszystkich kobiet w ich eleganckich
garsonkach szabatowych i perfekcyjnie dobranych ka-
peluszach. Każda kobieta jest odpowiednio dopaso-
wana do mężczyzny, najlepiej jeszcze z dziećmi
uwieszonymi obu ramion. Oni po prostu pasują do sie-
bie, cały komplet – jak ortodoksyjna Barbie, którą ku-
puje się w komplecie z ortodoksyjnym Kenem,
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Ulica Golders Green Road pełna jest sklepików z ofertą̈ 
dostosowaną̈ do potrzeb żydowskich mieszkańców Hendon
Fot. Kamila Kunda

Jeden z licznych sklepów z owocami i warzywami na Brixton Market
Fot. Kamila Kunda

ostatniej dekady, pokazującej, iż Londyn uległ
wielkiej metamorfozie na przestrzeni kilkunastu
lat. Trudno dziś znaleźć ulicę, na której nie
mieszkałaby osoba z imigrancką przeszłością, 
a literatura, która powstała w ostatnich latach,
świetnie ten stan rzeczy oddaje. Hendon, nie-
istniejące wcześniej na literackiej mapie Lon-
dynu, dzięki powieści Naomi Alderman
zaznaczyło wyraźnie swoją obecność. Brixton,
opisywane w poezji mniej lub bardziej znanych
karaibskich poetów, doczekało się tymczasem
określenia Harare North i oddało głos nielegal-
nym imigrantom z Zimbabwe. Brick Lane stało
się już kultową ulicą, chętnie odwiedzaną przez
tłumy turystów, starszych i młodszych, mniej
może zainteresowanych warunkami mieszkal-
nymi przybyszy z Pakistanu i Bangladeszu, 
a bardziej poszukujących smacznych i tanich dań
kuchni pakistańskiej oraz odwiedzających liczne
rynki i butiki mieszczące się w okolicy. Jak będzie
się zmieniała literacka mapa Londynu w najbliż-
szych latach? Spodziewam się silnego zaznaczenia
Edgware Road, ulicy uchodzącej za skrzyżowanie
Bejrutu, Ramallah  i Damaszku, z prawdziwie bli-
skowschodnią kulturą kawiarnianą. W odchodzą-
cych od niej uliczkach mieszkają tysiące
londyńczyków pochodzących z krajów Bliskiego
Wschodu. W literaturze ten rejon nie został jesz-
cze bardzo wyraźnie odnotowany (choć podejmo-
wano próby, m.in. Hanan al-Shaykh w powieści Only
in London), jednak uważam, iż jest tylko kwestią
czasu, zanim to nastąpi. Brakuje mi podkreślenia
od wielu już lat elementów polskiego charakteru
zachodnich dzielnic Ealing i Hammersmith (które
słynie m.in.  z największej polskiej biblioteki poza
Polską), oddania głosu licznej koreańskiej społecz-
ności w południowolondyńskim New Malden, 
a także więcej powieści przybliżających czytelni-
kom życie przybyszy z Afryki: Ghanijczyków zamiesz-
kałych głównie w Tottenham, Somalijczyków 
w Streatham i Nigeryjczyków w Peckham (które
wśród Afrykańczyków w Londynie nosi przydomek
„Lagos południowego Londynu”) oraz Jamajczyków w
Brixton. Grecka, cypryjska oraz turecka diaspora także
dotychczas nie doczekały się powieści, które pozwo-
liłyby zaznaczyć na mapie północnolondyńskie oko-
lice Dalston czy Stoke Newington. Przypuszczam, że
tak jak kwitnie życie w Londynie, tak kwitła będzie 
i londyńska literatura prezentująca wielokulturowe
bogactwo stolicy Wielkiej Brytanii, gdyż jak stwierdził
Henry James, amerykański pisarz, który z miłości do
tego miasta przyjął brytyjskie obywatelstwo: „Londyn

jest, jako całość, najbardziej możliwą formą życia.
Przyjmuję to jako artysta i kawaler, jako ktoś, kto żywi
pasję do obserwacji i w którego interesie leży studio-
wanie ludzkiego życia. Londyn to największe skupisko
ludzkiego życia – najbardziej kompletne kompendium
świata”. Mimo iż te zdania zostały wypowiedziane
ponad sto lat temu, są obecnie jeszcze bardziej ak-
tualne niż wówczas.

Małe mieszkanki Brixton
Fot. Kamila Kunda
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Jasne miasto:

Joanna Janowicz

W podróż po historycznych i nowych dziel-
nicach stolicy Portugalii i fado zabierają
Fernando Pessoa, Pascal Mercier, Thomas
Bernhard i Simone de Beauvoir. Wspól-
nymi siłami oprowadzą Cię po lizbońskich
ulicach, placach i zaułkach, by razem 
z Tobą przeżyć jeden pełniejszy od innych
dzień. Zapraszają.

☞ 

Lizbona, Rua 1º de Dezembro Fot. Marcin Zwolski
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Powoli wschodzi poranek, a miasto przeciąga się leni-
wie pod słonecznymi promieniami. Powietrze wypeł-
nia zapach świeżego prania, sprzedawca rozkłada
owoce i warzywa na straganie przed sklepem, a do
pastelarii1 na rogu zawijają – trochę po omacku - pier-
wsi zmęczeni żeglarze niedospanych snów. 

Wiele dzielnic, różnica czasów i spojrzeń, różne mo-
menty dnia – jedna Lizbona, jedna atmosfera. Podróż-
ników z innych krajów przyciąga melancholią, którą
po raz pierwszy spotyka się już w melodii nazw: Liz-
bona, Lisbon, Lisabonne, Portugalia, Portugal.
Dźwięczne, kilkakrotnie językiem dopieszczone „l”
obiecuje lekkość, śpiewność i gładkość. W rzeczywis-
tości spotyka się nie takie znów lekkie do pokonania
wzgórza i nie zawsze śpiewny harmider głosów liz-
bończyków, gotowych podjąć rwetes o najdrobniejszą
kwestię. Gładka nie jest wspinaczka do zamku, gładko
nie przeciska się w ciasnych uliczkach słynny stuletni
tramwaj, gładko nie dojdzie się do Tagu i na dworzec
Cais de Sodre, skąd ruszają pociągi nad ocean. 

A jednak jest w tej niedotrzymanej obietnicy lekkości,
śpiewności i gładkości czar, który Lizbonę nakazuje
lubić i nie pozwala o niej zapomnieć. Fascynuje przy-
jezdnych i odwiedzających, jednakowym codziennym
zdumieniem napełniając portugalskich twórców.
Drąży ich przewrotną nostalgią bez powodu – będąc
w swoim kraju, piszą, śpiewają, grają tak, jakby za nim
tęsknili.

Najbardziej charakterystyczną postacią wśród pisarzy
portugalskich, wysławiających swoje miasto, jest Fer-
nando Pessoa. Mimo że z Portugalii pochodzi rów-
nież znany na całym świecie laureat Nagrody Nobla,
José Saramago, czy obiecujący pisarz młodego poko-
lenia, Gonçalo M. Tavares, to on, Fernando, wciąż po-
zostaje najbardziej kojarzącym się autorem, ba,
najbardziej kojarzącą się z Lizboną twarzą, powielaną
na tysiącach pocztówek, zakładek, magnesów na lo-
dówkę, w postaci figurek itd. Żyjący na przełomie XIX
i XX wieku, jest uznawany za jednego z najwybitniej-
szych pisarzy w historii literatury. Pozwólmy, by otwo-
rzył okiennice tego jednego dnia.

Wielki poranek

„Na przekór słonecznym obyczajom jasnego miasta,
mgła od wczesnego ranka owijała lekkim, rozjaśnia-
nym miarowo przez słońce płaszczem mnożące się
domy, unicestwione przestrzenie, wykwity ziemi i bu-
dowli. Jednak kiedy zbliżało się już południe, łagodne
opary zaczęły się rozwiewać, aby wkrótce, jakby 
z westchnieniem cienistego welonu, obrócić się w ni-
cość. Około dziesiątej tylko lekko skażony błękit nieba
zdradzał, że była tu mgła. Kiedy mgielna maska ze-
ślizgnęła się z miejskiego oblicza, odrodziły się jego
rysy. Rozpromienił się już wcześniej rozpromieniony
dzień, tak jakby otworzyło się okno. Zmieniły nieco
brzmienie wszystkie dźwięki – one również się poja-
wiły. Niebieski odcień przenikał nawet uliczny bruk 
i bezosobową aurę prze-
chodniów. Słońce grzało, ale
wciąż w wilgotny sposób.
Niewidzialnie infiltrowała je
nieistniejąca już  mgła”.
(Pessoa, Księga niepokoju, s.
167)

Niebieskość Lizbony od-
czuwana jest i widziana
nieodmiennie nawet po
upływie ponad stu lat.
Niebieskie są azulejos –
kafelki, którymi wyło-
żone są stare kamienice
w historycznej dzielnicy
miasta, Baixy, niebiesko-
ścią lśni rzeka Tag, 
a w bezchmurne dni
odnosi się wrażenie, że
nawet światło przenika
niebieska, rozmyta
barwa, jak nieskoń-
czona przestrzeń, która zaczyna się tu, u kresu
europejskiego kontynentu, by utrwalać się i powielać
w falach Atlantyku.

Marzenie o intensywności tego koloru –  i skojarzenia
z bezkresną wolnością i otwartym morzem jak swo-
bodnym polem manewru – przyciągało tu zawsze po-
szukiwaczy przygód i odkrywców spokoju: „(…)
błękitne niebo, w oknach powiewająca bielizna; bę-
dzie chodził z rękoma w kieszeniach, jak turysta, po-

między ludźmi mówiącymi innym językiem, których
troski nie będą go obchodziły. Pozwoli sobie po prostu
żyć, będzie czuł, że żyje. To może wystarczy, by
wszystko stało się jasne”. (s. 10) – jak pisała Simone
de Beauvoir w Mandarynach, gdy dwójka jej bohate-
rów szukała ucieczki od powojennej francuskiej co-
dzienności.

Nie wiadomo, czy ręce w kieszeniach trzymał Fer-
nando Pessoa, gdy przemierzał ukochane ulice (nie-
zbyt to, zdaje się, w jego charakterze), ale również on
– choć tubylec – delektował się widokiem błękitnego
nieba i cieszył się łopocącym nad głową praniem. Co
jest takiego szczególnego w mokrej bieliźnie na sznu-
rze, że wszyscy się nią zachwycają? „Wiem: jeśli pod-
niosę oczy, ujrzę plugawy szereg zabudowań,
niedomyte okna wszystkich biur w Baixy, niedo-

rzeczne okna na wyższych piętrach, wbrew pozorom
wciąż zamieszkanych, oraz rozwieszone między
oknami strychów odwieczne pranie pośród doniczek
i roślin. Wiem o tym, ale tak delikatne jest światło,
które to wszystko złoci, tak pozbawione znaczenia jest
spokojne powietrze, które mnie otacza, że nawet to,
co widzę, nie może mnie skłonić do porzucenia mojej
sztucznej wsi, mojego prowincjonalnego miasteczka,
w którym handel tchnie spokojem”. (Księga niepokoju,
s. 334-335)

Tak naprawdę  nie chodzi zatem o pranie, lecz 
o światło, które je przenika. A lizbońskim światłem
można się prawdziwie zachłysnąć, jak pokazuje przy-
kład Gregoriusa, bohatera wykreowanego przez Pas-
cala Merciera (właśc. Peter Bieri) w książce Nocny
pociąg do Lizbony: „Gdyby następnego ranka Lizbona
nie tonęła w tym oszałamiającym świetle, myślał póź-
niej Gregorius, sprawy przybrałyby zapewne zupełnie
inny obrót. Być może pojechałby na lotnisko i następ-
nym samolotem wrócił do domu. Ale światło nie po-
zwoliło mu się wycofać. Blask sprawiał, że to, co
minione, stawało się bardzo odległe, niemal nierze-
czywiste, wola traciła wszelki cień dawnych spraw 
i jedyną możliwością było wyruszyć w przyszłość, co-
kolwiek miała przynieść”. (s. 61) 

Przyszłością  może być poszukiwanie drogi do najbliż-
szej kawiarni, ale i sensu życia, jak dowodzi Pessoa:

Lizbona, tramwaj linii 28
Fot. K. Kendall/Wikimedia Commons

Lizbona, Alfama
Fot. Monika Drzazgowska
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„A światło tak łagodne i doskonale za-
kwita na rzeczach, tak je złoci uśmiech-
niętą smutno rzeczywistością! Cała
zagadka świata przyobleka się przed
moimi oczami w banalność ulicy”. (s.
347)

Wiejski spokój 
południa

Choć  siedmiokrotnie większa niż mój
rodzinny Poznań, Lizbona gubi
gdzieś w plątaninie swoich pnących
się i opadających ulic całą poten-
cjalną wielkomiejskość. Oprócz
olbrzymiego pomnika na cześć Ko-
lumba i wielkich odkrywców geo-
graficznych w Belem, brakuje w niej
elementów monumentalnych z rodzaju tych, które
onieśmielają swoim przepychem, ogromem i ponad-
czasowością. Spotyka się, owszem, historyczne wieże
i kamienice czy zabytkowe kościoły, jednak nie ma 
w nich majestatycznej wielkości włoskich katedr i fon-
tann, hiszpańskiego rozmachu czy szwajcarskiej
ogłady. 

Architektura Lizbony, a przez to jej klimat, są przy-
jazne, pełne ciepła, jak starsza pani z talerzem ciastek
na prowincji. Niektórzy, tak jak Thomas Bernhard
w Wymazywaniu, wypominają jej małomiasteczko-
wość: „Lizbona, chociaż wspaniała, (…) jest miastem
prowincjonalnym, Rzym natomiast to metropolia, tak
zwana metropolia”. (s.168). Dalej przyznaje jednak, że:
„Lizbona jest rzeczywiście jeszcze piękniejsza od
Rzymu, ale to miasto prowincjonalne. W Lizbonie spę-
dziłem najpiękniejszy okres mego życia, jednak nie
przecież taki jak w Rzymie, najlepszy. W Lizbonie, jak
w żadnym innym mieście na świecie, znajduje się to,
co nazywam naturą architektury. W Lizbonie to poję-
cie jest doskonałością (…)”. (s. 172)

Prowincjonalność dostrzega w Lizbonie również roz-
kochany w niej Pessoa: „W mieście panuje czasem
wiejski spokój. Są takie chwile, zwłaszcza w lecie,
około południa, kiedy wieś wdziera się do tej jasnej
Lizbony jak wiatr”. (s. 334)
Wraz z tym spostrzeżeniem: „Poranny czas miasta
osiągnął swój kres, tak jak wzgórza po drugiej stronie
rzeki, kiedy statek dotyka nabrzeża”. (s. 275)

I nadchodzi najwyższa pora, aby stanąć u brzegu po-
łyskliwego Tagu.

Popołudniowy Tag

Jak wprost stwierdza Pessoa: „Tag w dole to niebie-
skie jezioro, a wzgórza Drugiego Brzegu są jak spłasz-
czona Szwajcaria.” (s. 71). Gdy dzień zmierza ku nocy,
unosi się nad nim „zapach odpływu, lekki jak począ-
tek”, by później „rozproszyć się niechlujnie po obrze-
żach Baixy (…) niosąc ze sobą skostniałą drętwotę
letniego morza”. (s. 76). 

Nad Tagiem zatrzymał się również Gregorius Mer-
ciera: „W Tagu odbijały się chmury. W szalonym tem-
pie goniły za błyszczącymi w słońcu powierzchniami,
ślizgały się po nich, połykały światło i z kłującym bla-
skiem wyłaniały się w innym miejscu z mrocznego
cienia”. (s. 104)

Pozostając w historycznej Baixa przylegającej do roz-
falowanej rzeki, przyjrzyjmy się wraz z Pessoą spoty-
kanym co i rusz samotnym placykom wciśniętym „(…
) między rzadko uczęszczane uliczki i same równie
rzadko uczęszczane. To nieprzydatne polany, przy-
czółki oczekiwania pośród odległej wrzawy. To kawa-
łek wsi w środku miasta. Przecinam je, wspinam się
jedną z uliczek, potem schodzę tą samą uliczką, aby
znowu na nie trafić. Skwer widziany z drugiej strony
jest inny, ale ten sam spokój złoci nagłą melancholią
– słońce o zmierzchu – tę stronę, której nie widzia-
łem, kiedy wchodziłem na skwer”. (s. 274)

Nim ostatecznie zapadnie zmrok, pozwólmy się jesz-
cze przewieźć po stromych wzgórzach Lizbony stulet-
nim tramwajom w towarzystwie introwertyka Pessoi:
„Tramwaj zjeżdżał powoli w kierunku centrum. 
W miarę jak zbliżał się do skupiska domów, opanowy-
wało go niejasne poczucie utraty. Zaczynała kiełkować
ludzka rzeczywistość”. (s. 275) 

I siedząc obok Gregoriusa: „Stuletni lizboński tramwaj
zawiózł go z powrotem do Berna z czasów dzieciń-
stwa. Trzęsący się, podskakujący i dzwoniący wagon
jadący przez Bairro Alto (…) Takie same ławki z lakie-
rowanych drewnianych listew, taki sam sznur od
dzwonka obok uchwytów zwisających z sufitu, taka
sama metalowa rączka, którą motorniczy przestawiał,
zwalniając i przyspieszając, a której sposób działania
był tylko dla Gregoriusa tak samo niezrozumiały jak
dawniej”. (s. 67)

Telepiący się, ledwie wytrzymujący swoje pełznące
tempo gramolenia tramwaj jest niezmienny od po-
czątków swojego istnienia zarówno w literaturze, jak
i rzeczywistości. I zwalniając i przyspieszając wwozi
nas, trzymających się ławki pasażerów, w zmierzch, 
w zapadającą noc.

Wieczorne śródmieście

Lizbona pozornie zamiera i ucicha. Portugalczycy za-
siadają do wyczekiwanych przez cały dzień kolacji,
jedni szykując się w ten sposób do snu, inni do wielo-
godzinnej nocnej zabawy. 

Pessoa uwielbia „(…) spokój śródmieścia podczas
przeciągających się letnich wieczorów, zwłaszcza ten,
który panuje w rejonie pogrążonych za dnia w naj-
większej wrzawie; spokój uwydatniony przez kon-
trast. Rua do Arsenal, Rua da Alfândega, przedłużenie
smutnych ulic, rozbiegających się na wschód od
miejsca, w którym Rua da Alfândega się urywa, cały
odrębny ciąg zabudowań portowych pogrążonych 
w ciszy – wszystko pociesza mnie swoim smutkiem,
jeżeli przyłączam się w te wieczory do jednoczącej to
wszystko samotności”. (s. 17)

Im dłużej wędruje, tym miasto staje się ciemniejsze:
„Wysoko, w samotności nocy, jarzy się w jednym 
z okien anonimowa lampa. Poza tym całe miasto jest
pogrążone w mroku, nie licząc miejsc, do których do-
ciera szczątkowy odblask ulicznych świateł, roztacza-
jąc tu i ówdzie jakby bladą, odwrotną poświatę
księżyca. Pośród nocnej czerni ledwo się zarysowują
detale zabudowań, ich rozmaite barwy lub odcienie –
tylko mgliste, jakby abstrakcyjne różnice urozmaicają
masyw chaotycznego skupiska”. (s. 336)

I jeszcze później: „Są dachy i cienie, są okna i jest śred-
niowiecze. (…) W całym widzialnym pejzażu daje się
wyczuć przebłysk czegoś odległego. Mam nad sobą
czarne gałęzie drzew, a w zniechęconym sercu czuję
senność całego miasta. Lizbona w świetle księżyca 

Zachód słońca nad Tagiem
Fot. Joanna Janowicz

Pranie wiszące w oknie
Fot. Marta Mantyka

miasto
temat numeru:
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i moje zmęczenie jutrem!” (s. 362-363)

W tym samym księżycowym czasie doby sto lat póź-
niej: „Gregorius wyruszył do nocnego miasta. (…)
Lubił zatrzymywać się przed ciemnymi wystawami
księgarń i wyobrażać sobie, że ponieważ inni śpią,
wszystkie te książki należą tylko do niego. Teraz po-
wolnym krokiem wyszedł z bocznej uliczki, przy któ-
rej znajdował się hotel, na szeroką Avenida da
Liberdade i udał się w kierunku Baixy, dolnej części
miasta, gdzie ulice rozchodziły się regularnie jak na
szachownicy. Było zimno, a delikatna mgła tworzyła
mleczną otokę wokół staromodnych latarni rzucają-
cych złote światło. Znalazł bar, gdzie zjadł na stojąco
kanapkę i wypił kawę”. (s. 59)

O portugalskiej kawie i sposobach jej picia można by
stworzyć odrębną opowieść. Jednak nie nocą, nie
wtedy, kiedy nad Lizboną zapadł mrok i otulił
wszystko niedopowiedzeniem, zupełnie nieprzystają-
cym do natury kofeiny. Gdyby pozwolić Pessoi, za-
brałby nas jeszcze do Benfiki i Cascais, pokazałby
wodne pejzaże z pociągów odchodzących z Cais de
Sodre. Pamiętajmy jednak, że ten pisarz ma już obec-
nie z górą ponad sto lat i nocą zasłużył już na spoczy-
nek. Powiedzmy zatem jemu i melancholijnemu
miastu na wzgórzach obrigada, boa noite. 
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Lizbona, niebieskie kafelki azulejos
Fot. Joanna Janowicz

Zachód słońca nad miastem
Fot. Joanna Janowicz

Kabul
Joanna Wonko-Jędryszek

Ann Jones, 
Kabul in Winter: Life Without Peace 
in Afghanistan, 2007
Tuż po zakończeniu bombardowań Kabulu, do stolicy
Afganistanu przybywa Ann Jones, nagradzana dzien-
nikarka, zajmująca się głównie problematyką kobiet 
i pomocą humanitarną. Spędza tam cztery zimy, pod-
czas których pracuje w misji humanitarnej, a przede
wszystkim spotyka się i rozmawia z mieszkańcami
miasta, głównie Afgankami. Swoje doświadczenie opi-
suje w tej właśnie książce. Wizyta w więzieniu dla ko-
biet, reedukacja nauczycieli angielskiego, którzy przez
długi czas nie mogli wykonywać swojego zawodu – to
tylko fragment jej działalności. Jednak w Kabulu naj-
trudniejsza wydaje się codzienność i zwykłe życie
ludzi w kraju od lat rozdartym między wieloma ideo-
logiami, gdzie teoria dotycząca praw kobiet nie zgadza
się z rzeczywistością.

Åsne Seierstad, 
Księgarz z Kabulu, 2003, 
polskie wydanie z 2009 roku
Norweska dziennikarka przebywająca w Kabulu pod-
czas ostatnich dni rządów talibów przyjmuje zapro-
szenie Sułtana Chana, wykształconego i kochającego
sztukę księgarza, by przez kolejne miesiące uczestni-
czyć w życiu jego rodziny. W ten sposób powstała ta
poruszająca i szokująca dla zachodniego czytelnika
książka, w której opisane zostało codzienne życie 
w Kabulu. Przedstawiony w niej fragment życia wie-
lopokoleniowej afgańskiej rodziny stanowi zarys ob-
razu całego kraju i problemów społecznych w nim
panujących po latach konfliktów i przemocy.

Yasmina Khadra, 
Jaskółki z Kabulu, 2002, 
polskie wydanie z 2005 roku
W swojej przetłumaczonej już na jedenaście języków
powieści Khadra koncentruje się na przeplatających
się ze sobą losach czwórki bohaterów oraz związkach
emocjonalnych między nimi. Mohsen posiadał przed
wojną i rządami talibów sklep, dziś bez celu snuje się
po ulicach Kabulu, nie mogąc odnaleźć się w nowej
rzeczywistości. Jego piękna żona walczyła o prawa ko-
biet, teraz jednak sama nie może wyjść z domu bez za-
słoniętej twarzy. Atik pracuje w więzieniu, co
nieodwracalnie wpływa na jego psychikę. Niechętnie
jednak wraca do domu, gdzie czeka na niego schoro-

wana żona. Wszyscy czworo rozpaczliwie próbują po-
zostać ludźmi, jakimi byli w czasach przed wojną. 
W świecie, w którym każda przyjemność może okazać
się przestępstwem, normy moralne ulegają zmianom,
a śmierć nierzadko staje się bliska banału.

Khaled Hosseini, 
Tysiąc wspaniałych słońc, 2007, 
polskie wydanie z 2008 roku
Autor Chłopca z latawcem tym razem oddaje głos ko-
bietom oraz tym ludziom, którzy w czasie krwawych
konfliktów pozostali w Afganistanie. W Kabulu, 
w domu despotycznego Raszida, łączą się losy dwóch
kobiet, prezentujących odmienne pokolenia i środo-
wiska, z których się wywodzą. Początkowo mają wszel-
kie powody, by darzyć się niechęcią, stopniowo jednak,
w obliczu dramatycznej egzystencji w opanowanej
wojną stolicy nawiązują porozumienie, które pozwala
im przetrwać i przeciwstawić się tyranizującemu je mę-
żowi. Hosseini nie tylko ukazuje spustoszenia spowo-
dowane przez wojnę, ale także podkreśla potrzebę
edukacji i równouprawnienia kobiet.

Dzieci z jednej z kabulskich szkół
Fot. Robert Romano, US Army/Wikimedia Commons

Oślepiające światło dnia
Fot. Joanna Janowicz
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Amanda Sthers, 
Chicken Street, 2005, 
polskie wydanie z 2010 roku
Przy Chicken Street, głównej ulicy Kabulu, mieszka
dwóch Żydów, będących jedynymi Żydami w całym Af-
ganistanie. Simon – szewc amator oraz stary Alfred,
uliczny pisarz sprawujący pieczę nad kluczami do sy-
nagogi, prowadzą prostą egzystencję w burzliwych dla
Afganistanu czasach. Ich życie zmienia Naema, młoda
dziewczyna prosząca Alfreda o napisanie listu do
pewnego amerykańskiego dziennikarza, z którym
spędziła noc podczas jednego z bombardowań. List
ten stanie się przyczyną lawiny dramatycznych zda-
rzeń w Kabulu, a także na odległym pod każdym
względem Manhattanie.

Wzgórza Hindukuszu
Fot. Joe Burger/Wikimedia Commons

Hamida Ghafour, 
The Sleeping Buddha: The Story of
Afghanistan through the Eyes of
one Family, 2007
Hamida Ghafour została wysłana do Afganistanu jako
dziennikarka londyńskiej Daily Telegraph, by donosić
o postępach w odnowie kraju po 11 września. To, co
znajduje w Kabulu, odbiega znacząco od obietnic kra-
jów zachodnich. W oparciu o własne wspomnienia
oraz zasłyszane od mieszkańców historie, Ghafour
stworzyła książkę traktującą o afgańskim dziedzic-
twie, przeszłości i kulturze. Choć sama wychowała się
w Kanadzie, dokąd jej rodzina zmuszona była uciekać
z Kabulu przed sowiecką inwazją, po powrocie do sto-
licy autorka odkrywa swoją afgańską tożsamość.

miasto

Zacznijmy od pytań związanych z miastami
– miasta bowiem są tematem przewodnim tego
numeru Archipelagu. Jakie miasto na Kaukazie od-
wiedziłeś jako pierwsze? Jak odebrałeś je 
w danym momencie? Czy miałeś okazję być tam
ponownie (lub pobyć dłużej) i zweryfikować swoje
wrażenia?
Takich miast było kilka. Chronologicznie pierwszy był
Stawropol – stolica Kraju Stawropolskiego na rosyj-
skim Kaukazie Północnym, założony, podobnie jak
większość północnokaukaskich miast, nieco ponad
dwieście lat temu, jako jedna z twierdz w linii umoc-
nień, których budowa była ważnym krokiem do pod-
boju Kaukazu Północnego przez Rosję. (Na Kaukazie
Północnym – w przeciwieństwie do Kaukazu
Południowego – starych miast właściwie nie
ma. Zabytków trzeba szukać po górskich
wsiach, aułach, po wąwozach i uroczyskach,
gdzie kryją się średniowieczne kościoły czy
starożytne grobowce – dolmeny. Wyjątkiem
jest Derbent w południowym Dagestanie).

Stawropol jest mało znany – sam mało 
o nim pisałem – ale to bardzo ważne miejsce
dla Kaukazu i ważne dla mnie. Zajechałem
tam po drodze do Elisty – stolicy Kałmucji
(wysłało mnie na reportaż Życie Warszawy,
gdzie wtedy, jako bardzo młody reporter,
pracowałem. Kałmucja to wprawdzie już
bardziej Powołże, ale leży na granicy Kau-
kazu Północnego – i Elista też jakoś mieści
się dla mnie w pytaniu, które zadałaś). 
W Eliście poznałem Siergieja Maszynskiego,
stawropolskiego fotoreportera, który był w Kałmucji
na delegacji. Zaprosił mnie do siebie, gdy będę wracał
do Polski. Wracałem również przez Stawropol – i po-
stanowiłem skorzystać z zaproszenia.

Siergiej mieszkał na Siewierozapadie, w północnoza-
chodniej części miasta, dzielnicy blokowisk, typowej
sypialni. Nic szczególnego, ale by dostać się stamtąd
do centrum, trzeba objechać całkiem spory las, który
rośnie w granicach miasta, albo przejść przez ten lat
na pieszo. To naprawdę klimatyczne miejsce. Jeden 
z objazdów prowadzi przez starą dzielnicę domków
jednorodzinnych z typowymi rosyjskimi pomalowa-
nymi na biało domami – mazankami, z drewnianymi
nadokiennikami i koślawym płotem – skąd wjeżdża
się nas główny plac sporej metropolii.

temat numeru:

Wojciech Górecki:
„Każde miasto inspiruje” 

Wojciech Górecki (ur. 23 stycznia 1970 w Łodzi) –
polski historyk, reporter i analityk, specjalizujący się 
w tematyce kaukaskiej. W latach 2002–2007 pełnił funkcję
sekretarza, a następnie radcy Ambasady RP w Baku. 
Pracuje w Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
w Warszawie. Ważniejsze publikacje: Toast za przodków,
La terra del vello d’oro. Viaggi in Georgia, Planeta Kaukaz

oraz Łódź przeżyła katharsis.

Wojciech Górecki — Gdzieś w Pamirze

Z Wojciechem Góreckim rozmawia

Agnieszka Tatera

Spędziłem u Siergieja kilka dni. Przez ten czas poka-
zywał mi swoje zdjęcia, oprowadzał o mieście, ale
przede wszystkim opowiadał o Kaukazie, na którym
się bardzo dobrze znał i który dokładnie zjeździł – a
ja już wiedziałem, że będę tu wracał, że znalazłem mój
temat. Zaraz po powrocie do Polski zacząłem załat-
wiać sobie kolejny wyjazd – i parę miesięcy później
znów byłem w Stawropolu. Tym razem jechałem na

wojnę do Abchazji. Postanowiłem zabrać ze sobą Sier-
gieja i zajechałem po niego. 

W Abchazji zrozumiałem, że jeśli chcę zrozumieć ten
konflikt, muszę dobrze poznać cały region – Kabardę,
Osetię, Inguszetię, Czeczenię, Dagestan, a także, oczy-
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miasto
temat numeru:

wiście, Gruzję oraz Armenię i Azerbejdżan. Fundacja
Batorego dała mi pieniądze i pojechałem na Kaukaz
na kilka miesięcy. W Stawropolu wynająłem mieszka-
nie, stamtąd wyjeżdżałem na tydzień-dwa w różne
miejsca. Wtedy – to był rok 1994 – dobrze to miasto
poznałem. Zaprzyjaźniłem się z innym fotografem,
Igorem Kożewnikowem, z którym potem sporo podró-
żowałem, poznałem fantastycznych archeologów, re-
ligioznawców, dziennikarzy.

Stawropolszczyzna, gdzie urodził się m.in. ostatni so-
wiecki przywódca, Michaił Gorbaczow, to ziemia spe-
cyficzna. Silne są tu tradycje bogatego chłopstwa,
Kozactwa i w ogóle ruchu białych. Przez to, że z jednej
strony są tam bardzo żyzne ziemie (mówi się, że Kraj
Stawropolski i sąsiedni Krasnodarski to spichlerze
Rosji), a z drugiej – za miedzą mieszkają już kaukascy
górale (w Kraju Stawropolskim leży Budionnowsk, za-
jęty w 1995 r., w trakcie pierwszej wojny czeczeńskiej,
przez komando Szamila Basajewa), wytworzył się tam
typ człowieka bardzo pracowitego, przywiązanego do
ziemi, o patriotyzmie dalekim od wielkoruskiego szo-
winizmu – ale opartym na silnych związkach z małą
ojczyzną – i o zaskakująco dużym otwarciu na inne
kultury, religie, obyczaje. Opowiadano mi, że ludzie
stamtąd, którzy postanowili przenieść się do central-
nej Rosji, bardzo często wracali, bo nie mogli znieść
tamtejszego pijaństwa i bumelanctwa. Igor, kiedy leci
do Moskwy czy Petersburga, zawsze mówi, że jedzie
„do Rosji”. Igor ma niemieckie korzenie, na Stawro-
polszczyźnie spotyka się osoby o korzeniach polskich,
ukraińskich, a nawet koreańskich, nie mówiąc o Or-
mianach czy przedstawicielach górskich narodów
Kauku.

Od tamtej pory Stawropol stał się dla mnie niemal
obowiązkowym pierwszym przystankiem w kolejnych
północnokaukaskich podróżach, „kwarantanną”, gdzie
przygotowywałem się do dalszej drogi.  Często wery-
fikowałem tam moje wyobrażenia na temat tego, co
się na Kaukazie dzieje – w Stawopolu ludzie wiedzieli,
jak naprawdę wygląda sytuacja w Czeczenii czy Osetii
Północnej, byli bliżej i interesowali się tym (w Mosk-
wie mam czasem wrażenie, że dla tamtejszych Rosjan
Kaukaz leży na innej planecie).

Ostatni raz byłem w Stawropolu w 2008 roku – las stoi
na swoim miejscu, stare domki na obrzeżach centrum
też. Miasto, oczywiście, bardzo się rozwinęło, wypięk-
niało ale nadal czuć specyficzny klimat takiej fajnej
prowincji, która jest jednocześnie bramą w stronę in-
nego świata – owego Kaukazu już czysto „kauka-
skiego”. Mam nadzieję, że będę tam wracał.

Dość wcześnie poznałem Tbilisi, które na początku lat
90. było potwornie zapuszczone, stłamszone, za-
mknięte w sobie, a teraz powoli rozkwita, wracają mu
rumieńce. Innym „pierwszym” miastem była wspom-
niana już Kałmucja Elista.

Jak wygląda zróżnicowanie miast na Kaukazie?
Czy możemy zakwalifikować miasta, jako miasta
np. ormiańskie, gruzińskie? Jeżeli tak, to jakie są
między nimi różnice?
Rozumiem, że pytasz o Kaukaz Południowy. To się
zmienia. Na początku XX wieku wszystkie duże miasta
tego regionu, nawet w pewnym sensie Baku, były or-
miańskie, a raczej ormiańsko-rosyjskie, bo Ormianie
dominowali wśród kupców i przemysłowców (w Tbi-
lisi np. przeważali nad Gruzinami – liczebnością 
i rzecz jasna majątkiem), a spośród Rosjan rekruto-
wali się urzędnicy, nauczyciele, wojskowi. Obecnie na-
stępuje „unarodowienie” miast – do stolic i innych
ośrodków przyjeżdżają za pracą ludzie z prowincji 

i oczywiście Tbilisi robi się gruzińskie, Baku – azer-
bejdżańskie, a Erywań – ormiański. Specyfika polega
przede wszystkim na języku – z szyldów znika rosyj-
ski, czasem tylko zastępowany przez angielski. Połu-
dniowokaukaskie miasta robią się jednojęzyczne.

Jakie kaukaskie miasto możesz nazwać swoim
ulubionym? Dlaczego?
Jest wiele takich miast – wspomniany Stawropol, ose-
tyjski Władykaukaz, na pewno Tbilisi, na pewno Baku,
gdzie mieszkałem pięć lat, z pewnością także Batumi
nad Morzem Czarnym w Gruzji, Lenkoran nad Mo-
rzem Kapsijskim w Azerbejdżanie i armeńskie Giumri.
Każde miasto lubię za coś innego, trzy ostatnie – za
trudny opisania i zdefiniowania, ale znakomicie wy-
czuwalny klimat, nastrój, przyjazne fale. Lista nie jest
kompletna.

A teraz kontra – Które miasto nie znalazło Two-
jego uznania?
Nie ma takich miast. Nawet obiektywne brzydactwa,
jak przemysłowy Sumgait w Azerbejdżanie, kojarzą
mi się zwykle z czymś sympatycznym. Nie przepadam
za Nazraniem w Inguszetii – ale trudno go nazwać
miastem, to taka większa osada. Pewnie dlatego Ingu-
sze wybudowali sobie w ostatnich latach nową stolicę
– Magas.

Archipelag: Jakie miasto najbardziej chciałbyś poznać?
W.G.: Na Kaukazie takich miast już nie ma. Oczywiście,
nie byłem wszędzie, ale nie czuję już takich wyraźnych
luk. Mam nadzieję, że w czasie kolejnych podróży uda
się zahaczyć o miejsca, do których wcześniej nie do-
tarłem Za trzy dni1 znów jadę do Gruzji i mam na-
dzieję zobaczyć górnicze miasto Ciatura. Będę
próbował dostać się do Saczhere i dalej do Perewi,
skąd zaledwie kilka tygodni temu wycofali się Rosja-
nie. Poza Kaukazem – mówimy oczywiście o obsza-
rach mojego zainteresowania – terra incognita
pozostaje dla mnie Petersbug. Bywałem tam przejaz-
dem, ale nigdy nie miałem okazji Petersburga zwie-
dzić, schodzić. Bardzo mi wstyd, ale wierzę, że się to
wkrótce zmieni. 

Jakie są największe różnice między dużymi mias-
tami, a miasteczkami i wsiami na Kaukazie? Co
najbardziej rzuca się w oczy?
W państwach Kaukazu Południowego – najmniej do-
tyczy do Gruzji – z dużych miast liczą się tylko stolice.
W Azerbejdżanie wszystko poza Baku jest prowincją
– choć są tam jeszcze dwa spore, kilkusettysięczne
ośrodki, Gandża i Sumgait, ale większość miast to zu-
pełna drobnica. W Armenii podobnie – mamy Erywań
i całą resztę. Według nieoficjalnych danych w Baku
mieszka prawie połowa mieszkańców Azerbejdżanu,
a w Erywanie – około połowy mieszkańców Armenii.
W Gruzji jest trochę inaczej, bo oprócz Tbilisi są inne
spore ośrodki: Batumi, Kutaisi, Gori, Telawi oraz Su-
chumi w Abchazji. A i tak jednak w Tbilisi mieszka
jedna trzecia Gruzinów. To tak, jakby w Warszawie
mieszkało 12-13 milionów ludzi.

Ta sytuacja jest z jednej strony dla dziennikarza bar-
dzo komfortowa – bo wszystko i wszystkich znajduje
w jednym miejscu – ale z drugiej, obraz kraju widziany
tylko przez pryzmat stolicy jest jeśli nie wręcz fał-
szywy, to na pewno w dużym stopniu niepełny.

W górskich republikach Kaukazu Północnego ośrod-
kiem życia narodowego, gdzie przechowuje się trady-
cje, obyczaje, język itd. są wsie. Te wsie są duże, często
kilku-, a nawet kilkunastotysięczne. Miasta są zrusy-
fikowane, wsie – narodowe. Widziałem wielokrotnie

Aszchabad, Turkmenistan 
Fot. Wojciech Górecki
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jak np. Awar – Awarowie to największy naród Dages-
tanu – który w swojej wsi mówi po awarsku, w Ma-
chaczkale automatycznie przechodzi na rosyjski, choć
sprzedawca w sklepie też może być Awarem. Nauka
nazywa taki mechanizm „regułą przełącznika”. Na
Kaukazie Południowym, jak już wspomniałem, stolice
„nacjonalizują się”, wypierają obce wpływy.

Czy było jakieś miasto, które stało się Twoją inspi-
racją do pisania? Jeżeli tak – jakie to było miasto?
Każde miasto jakoś inspiruje, bo jest tam dużo wszyst-
kiego, wielka różnorodność na małym obszarze. Jes-
tem człowiekiem miasta, nie umiałbym chyba dłużej
żyć poza dużym miastem. Miasta Kaukazu
Południowego uznałem za tak
ważny temat, że w Toaście za
przodków sportretowałem trzy
stolice regionu – Baku, Tbilisi i
Erywań – w trzech oddzielnych
tekstach.

A propos tożsamości miesz-
kańców – jak na nią wpływa

to, że mieszkają na płynnej granicy kultur wschod-
niej i zachodniej? Sam piszesz, że „Azerbejdżanin
tkwi jedną nogą w demokracji, a drugą w dyktatu-
rze, podobnie jak jedną nogą w Europie, drugą w
Azji, jedną w islamie, drugą w sowieckiej przeszło-
ści, jedną w świecie realnym, drugą w narodowych
mitach”. Jak to zderzenie kultur wpływa na ludzi
mieszkających na Kaukazie? 
Na co dzień nie zadają sobie takich pytań. Ci bardziej
wykształceni, mieszkający poza homogenicznym śro-
dowiskiem swojej grupy narodowej czy etnicznej, cza-
sem płynnie przełączają się z jednej kultury na inną,
tak jak wspomniany przeze mnie Awar przełą-

czał się z awarskiego na rosyjski i odwrotnie. Inni od-
krywają w sobie kaukaską specyfikę zagranicą: gdy
okazuje się, że ani na Zachodzie, ani na Wschodzie nie
czują się do końca u siebie, choć umieją przystosować
się i do jednej, i do drugiej cywilizacji (wyjątkiem są
Ormianie, który chyba wszędzie świetnie się adaptują).

Z tym pytaniem wiąże się też kwestia podejścia do
dziedzictwa Rosji (mówię o Kaukazie Południowym,
Północny jest tej Rosji częścią). Gruzja, Armenia 
i Azerbejdżan należały, z grubsza licząc, dwieście lat
do Rosji i Związku Radzieckiego (gdzie dominowała
Rosja i język rosyjski) i były to dwa wieki, które zde-
cydowały o ich obecnym kształcie: dziewiętnasty 
i dwudziesty. Przez Rosję Kaukaz Południowy komu-
nikował się z Europą, Rosja wyznaczała cywilizacyjne
wzorce. Myślę, że w najbliższych latach Gruzinów,
Azerbejdżan i Ormian czeka dyskusja na temat tego
dziedzictwa: ile dzięki Rosji zyskaliśmy, a ile straci-
liśmy, co było dobrego, a co złego w rosyjskim pano-
waniu.  W Toaście za przodków, w reportażu Lekcja
geografii opisuję dwóch braci, którzy ukończyli tę
samą szkołę, z tym, że jeden uczył się w sektorze azer-
bejdżańskim, a drugi – w rosyjskim. Ci ludzie otrzy-
mali  zupełnie inne wykształcenie, czytali zupełnie
inne książki – i są obecnie zupełnie innymi ludźmi.

W Toaście za przodków opisujesz wsie kaukaskie,
które jakiś czas temu „odkryły cywilizację” i teraz
w jak najszybszym tempie próbują nadgonić stra-
cony czas. Jak widzisz ich przyszłość? Czy według
Ciebie mieszkańcy jednak zdołają do-

cenić wartość unikalnej kultury, którą reprezen-
tują i połączyć ją w pewien sposób z nowinkami
cywilizacyjnymi?
To proces ogólnoświatowy. Nigdzie na świecie nie
udało się go zahamować. Niestety, unikalne, a jeszcze
żywe kaukaskie kultury są skazane na wymarcie. Po-
zostanie im miejsce w muzeum, w pracach niszowych
naukowców. To, co ewentualnie pozostanie, stanie się
folklorem dla turystów.

Co w trakcie podróżowania sprawia Ci największą
satysfakcję? 
Samo podróżowanie: przemieszczanie się, ciekawość,
co będzie za zakrętem i kim okaże się człowiek, z któ-
rym właśnie zacząłem rozmawiać. Lubię, gdy podróż
jest dobrze zaplanowana, ale zostawia miejsce na
pewną improwizację. 

Spędziłeś na Kaukazie wiele lat. Jak te pobyty na
Ciebie wpłynęły? Zapewne zmieniły Twój sposób
postrzegania niektórych spraw. W jaki sposób? Jak
wpłynęły one na zmianę Twojego stylu życia?
Mam na myśli nawyki, zwyczaje, postrzeganie
czasu, kontakty z innymi ludźmi, emocje itd.
Kaukaz na pewno na mnie jakoś wpłynął – trudno, by
było inaczej – ale staram się z tymi wpływami walczyć
– poza kaukaskimi bibelotami, którymi lubię się ota-
czać oraz pewną słabością do kaukaskiego wina.
Muszę wiedzieć, kim jestem i postać sobą, aby w ogóle
móc pisać. Oczywiście, chcę jak najgłębiej wejść 

w inną kulturę – ale
muszę pozostać czło-
wiekiem swojej kultury.
Inaczej nie umiałbym
zdawać polskiemu czy-
telnikowi relacji z ob-
cych stron. Poznałem
kiedyś korespondenta

Baku, panorama miasta od strony Zatoki Bakijskiej
Fot. Wojciech Górecki

Baku, centrum miasta 
Fot. Wojciech Górecki

Miasto Umarł̧ych, Dargaws, Osetia Północna, Rosja
Fot. Wojciech Górecki
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polskich mediów w jednym 
z krajów na Wschodzie, który
tak się wżył w tamto miejsce, że
bardzo niechętnie w ogóle
przyjeżdżał do Polski. Po ja-
kimś czasie jego koresponden-
cje zaczęły być hermetyczne,
niezrozumiałe. Bo on był już
bardziej stamtąd niż stąd. Stra-
cił wyczucie, czego nie trzeba
jeszcze polskiemu odbiorcy
wyjaśniać, a co już wyjaśnić
trzeba. Stał się złym korespon-
dentem. 

Jeżeli mam tłumaczyć obcą kul-
turę na naszą – a tak zadanie
reportera pojmował Ryszard
Kapuściński – muszę pozostać
człowiekiem swojej kultury. To
tak, jakbyś tłumaczyła literacki
utwór z języka obcego na pol-
ski: musisz posługiwać się pol-
szczyzną bezbłędną, nie
możesz wtrącać zdań czy kalek
z języka, z którego tłumaczysz.

Podróże i lata spędzone poza
Polską i poza Europą wyleczyły
mnie natomiast z europocen-
tryzmu. Pamiętam, jak leciałem
kiedyś z Bahrajnu do Arabii
Saudyjskiej. Samolot był pełny
młodych kobiet, głównie z Ban-
gladeszu i Sri Lanki, które je-
chały do pracy jako pomoce
domowe, opiekunki do dzieci,
sprzątaczki. W pewnym momencie stewardessa roz-
dała deklaracje wjazdowe, które trzeba było wypełnić.
Były po arabsku i angielsku i moja sąsiadka, Lankijka,
pokazała mi na migi, że nie potrafi: dała mi swój pasz-
port i porosiła, żebym wypełnił deklarację za nią. Po-
myślałem, że jest analfabetką i za chwilę zrobiło mi się
bardzo, bardzo głupio, bo kobieta wyciągnęła z torby
gazetę syngaleską i zaczęła czytać. Ona umiała czytać
i pisać, po prostu nie znała alfabetu arabskiego ani ła-
cińskiego. W Iranie spotkałem kiedyś z kolei chłopaka,
który znał sześć czy siedem języków, ale, nie licząc ele-
mentarnego angielskiego,  żadnego zachodniego: jeź-
dził po świecie, widział może więcej państw ode mnie,
swobodnie odnajdował się w Chinach, Indonezji, Tan-
zanii czy na Filipinach – ale nigdy w życiu nie był 
w Paryżu, Rzymie czy Nowym Jorku i chyba go niespe-

cjalnie tam ciągnęło. Instynktownie czujemy, że nie
można takiego człowieka określić mianem „świa-
towca” – ale niby dlaczego? Winny jest nasz eurocen-
tryzm, nasz wrodzony, okcydentalny sposób widzenia
świata.

Co Cię skłoniło do opisania Twoich wrażeń z poby-
tów na Kaukazie? Czy była to misja upowszechnia-
nia wiedzy  o tym regionie, wewnętrzny przymus
pisania czy jeszcze jakaś inna motywacja?
Zacząłem pisać przede wszystkim z wewnętrznej po-
trzeby, ale bardzo ważna była świadomość jakiejś po-
winności czy obowiązku: skoro widziałem tyle miejsc,
do których mało kto ma szansę dotrzeć i spotkałem
tyle ciekawych osób, to muszę opowiedzieć o tym lu-
dziom, którzy nie mieli takiej szansy.  Pisaniem spła-
cam także dług wobec tych, którzy umożliwili mi
podróżowanie, pomagając finansować moje projekty.
Wspomniałem o Fundacji Batorego, ale były to też

różne redakcje czy Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS
PAN, gdzie odbywałem studia doktorskie. Moje
obecne podróże to najczęściej wyjazdy służbowe 
z Ośrodka Studiów Wschodnich..

Jaki wpływ na powstanie Twoich książek miała
Twoja praca w Ambasadzie RP?
To był kolejny punkt widzenia na Kaukaz. Wcześniej
poznawałem Kaukaz jako dziennikarz, analityk czy
doktorant Polskiej Akademii Nauk. W pewnym mo-
mencie otrzymałem szansę spojrzenia na region, 
a konkretnie na Azerbejdżan, jako dyplomata. Po pię-
ciu latach spędzonych w Baku mogę oczywiście po-
wiedzieć, że poznałem Azerbejdżan lepiej i głębiej, ale
najważniejsze było dla mnie, że poznałem go inaczej.
Ważne było także to, że przeżyłem tam pełny roczny
cykl świąt i wszystkie pory roku, że miałem „swojego”

fryzjera i szewca, a zakupy robi-
łem w zaprzyjaźnionym skle-
piku. To kompletnie inne relacje
niż dorywcze kontakty w trakcie
krótkiej czy nawet nieco dłuż-
szej delegacji.

Jaka jest Twoja metoda zbie-
rania materiałów do książek?
Jak je selekcjonujesz?
Mam bardzo pracochłonną me-
todę – zbieram wszystko, co po-
tencjalnie może mi się przydać,
nieustannie tonę więc w papie-
rach, książkach, gazetach, taś-
mach magnetofonowych,
zdjęciach. Potem okazuje się, że
wykorzystuje jakieś 5 procent
zebranego materiału. Problem 
w tym, że na początku nie wie
się, które to będzie 5 procent.

We wrześniu pojawiło się
wznowienie Planety Kaukaz, 
a w 2011 roku ma pojawić się
Twoja ostatnia książka z trylo-
gii kaukaskiej. Na usta ciśnie
się pytanie – co dalej?
Na razie chcę zamknąć kaukaski
tryptyk. Nie wiem, co potem.
Mam kilka pomysłów, ale pocze-
kajmy, aż ukaże się trzecia 
i ostatnia książka o Kaukazie.

Czy wizyta na Bałkanach to
badanie gruntu pod nowe od-
krycia i kolejną trylogię?2

Nie. Bałkany są do Kaukazu podobne, to dwa regiony
o niezwykle skomplikowanej historii i strukturze et-
nicznej, pełne konfliktów. Niewątpliwie znajomość
Kaukazu pomaga zrozumieć Bałkany , ale wizyta była
czysto turystyczna.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

1 Dopisek autora z 14 listopada 2010.

2 Agnieszka Tatera spotkała się z Wojciechem Góreckim 
w Skopju.

Sprzedawca granatów, Tbilisi, Gruzja
Fot. Wojciech Górecki

miasto
temat numeru:
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Amsterdam
Anna Bittner

Albert Camus, 
Upadek, 1956, polskie wydanie z 1957
Powieść skonstruowana jest w formie monologu
Jeana-Baptiste Clemence’a, który w obecności niezna-
jomego opowiada swoje życie. Amsterdam odgrywa
w powieści rolę piekła. Koliście ułożone kanały przy-
wodzą na myśl kolejne kręgi piekielne.

Anne Frank,  
Dziennik, 1947, polskie wydanie z 1957
Anne Frank rozpoczęła prowadzenie pamiętnika 12
czerwca 1942 roku w dniu swoich trzynastych uro-
dzin. Ostatni wpis zamieściła 1 sierpnia 1944, trzy dni
przed aresztowaniem rodziny. Pamiętnik dziewczyny
zaskakuje dojrzałością opisów ukrywających się osób
oraz sytuacji Żydów w Amsterdamie. Anne Frank i jej
pamiętnik stały się symbolem holocaustu.

Ian McEwan, 
Amsterdam, 1998, 
polskie wydanie z 1999
McEwan tematyzuje w swojej uhonorowanej w 1998
roku Bookerem powieści problem władzy i próżności

oraz mechanizm działania mediów. Dwóch przyjaciół
spotyka się na pogrzebie byłej kochanki, która zmarła
po długich cierpieniach. Obaj postanawiają zawrzeć
pakt, który ma pomóc im uniknąć takiej śmierci – upo-
ważniają siebie do skorzystania z eutanazji.

David Liss, 
Handlarz kawą, 2003, 
polskie wydanie z 2005
Amerykański autor historycznej powieści i jednocześ-
nie thrillera finansowego, osadzonego w XVII-wiecz-
nym Amsterdamie, odkrywa tajniki początków
rozwoju przemysłu kawowego. Przybliża także środo-
wisko Żydów, uciekinierów przed portugalską inkwi-
zycją oraz holenderskich katolików i barwnie opisuje
stosunki panujące między nimi.

Sue Rann, 
Looking for Mr Nobody, 2004
Osadzony w bliskiej przyszłości kryminał z elemen-
tami sci-fi brytyjskiej autorki, trzyma czytelnika w na-
pięciu, oprowadzając go po zamarzniętych kanałach 
i ośnieżonych ulicach Amsterdamu. Rann portretuje
holenderski półświatek i robi to tak sprawnie, że
trudno uwierzyć, iż nigdy nie była w Amsterdamie
przed napisaniem książki.

Amsterdam
Fot. Latająca Pyza

Berlin, miasto rozkochane 

Jak zmierzyć literackość miasta? Jak ocenić jego atrakcyjność dla czytelnika? Co de-
cyduje o tym, że miasto przyciąga pisarzy? Nie można zastosować w takich rozwa-
żaniach kryteriów obiektywnych. Wszak każdy bibliofil ocenia miejsca, biorąc pod
uwagę inne aspekty. Moje poznawanie Berlina zajęło mi wiele miesięcy i nadal
trwa. Zapraszam was do towarzyszenia mi w mojej wędrówce po literackich zakąt-
kach niemieckiej stolicy.

Anna Bittner

w książkach

Księgarnia na Hackescher Markt
Fot. Bogusia Barchańska
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miasto
temat numeru:

Przyjechałam do Berlina wiele lat temu jesienią.
Wydał mi się brzydki, smutny, obcy, odpychający.
Szukałam w nim literackich zakątków oraz pachną-
cych papierem i herbatą książkowych azyli. Obierałam
miasto ze skóry jak cebulę, odrzucałam nieprzyjazne
warstwy, przebierałam i wątpiłam, że uda mi się zna-
leźć swoje literackie miejsca. Moje wątpliwości oka-
zały się być nieuzasadnione. Berlin aż kipi literaturą.
Do tego przekonania dotarłam jednak dopiero po
kilku latach. Najpierw pomalutku oswajałam moje
nowe miasto. A gdy nadeszła wiosna, zachłysnęłam
się jego zielenią i żywotnością. Nadszedł czas na dłuż-
sze wyprawy z książką w ręce. Moja literacka przy-
goda rozpoczęła się całkiem banalnie. Oczarowała
mnie księgarnia Hugendubel.

Hugendubel to sieć księgarni – teraz już wiem, że
wpisuje się ona w dość typowy schemat, ale wtedy
byłam w tym miejscu zakochana. Przede wszystkim
zachwyciła mnie mieszcząca się tam kawiarnia 
i ogromna, okrągła kanapa podwieszona w środku
sklepu. Największy zachwyt wzbudzili jednak ludzie,
którzy siedzieli wszędzie: między półkami, przy spe-
cjalnych stoliczkach z lampkami, a także wprost na
podłodze. Nikt ich nie poganiał, nie odbierał książek,
mogli przebierać, przeglądać i godzinami stać przed
półkami. Gdy ponad dziesięć lat temu po raz pierw-
szy weszłam do tej księgarni, spędziłam w niej kilka
godzin. Po tej wizycie byłam przekonana, że berliń-
czycy muszą kochać literaturę. Dopiero później do-
wiedziałam się, że pan Hugendubel założył swoją
pierwszą księgarnię w Monachium i na sklepy firmo-
wane jego nazwiskiem można trafić w wielu niemiec-
kich miastach. Wtedy buszowałam już po małych
księgarenkach ukrytych w zaułkach Wilmersdorfu
czy Prenzlauer Bergu. Wbrew zamiłowaniu do nie-
wielkich księgarni czy antykwariatów, zapałałam
ogromną miłością do Kulturkaufhaus Dussmann,
czyli największego berlińskiego przybytku dla miłoś-
ników kultury. W Dussmannie nie brak niczego: na
pięciu piętrach można przeglądać i do woli przebie-
rać wśród płyt, artykułów papierniczych oraz, natu-
ralnie, wśród książek ze wszystkich dziedzin 
i w wielu językach. Gdy wybieram się do Dussmanna,
planuję na wizytę co najmniej kilka godzin. Jest to bo-
wiem nie tylko chodzenie między półkami, ale także
pobieżna lektura, przeglądanie albumów, wąchanie
papieru i wodzenie palcem po grzbietach książek. Nie

mogę sobie wyobrazić lepszego popołudnia czy wie-
czoru, niż szwendanie się po piętrach Dussmanna.

Po zbadaniu berlińskich księgarni nadszedł czas na
dalszą eksplorację literackości niemieckiej stolicy.
By poznać krajobraz kulturalny Berlina, zaopatrzyć
należy się w jeden z dwutygodników, przedstawiają-
cych wyczerpujący spis wszystkich wydarzeń (nie
tylko stricte kulturalnych) na każdy dzień. Gdy po raz
pierwszy trzymałam w ręku takie opasłe czasopismo,
ze zdumieniem zauważyłam, że Berlin oferuje co-
dziennie całą gamę różnorakich imprez. Mnie natural-
nie najbardziej zainteresowały spotkania autorskie 
i dyskusje literackie. Tak trafiłam na Literaturhaus. In-
stytucja ta mieści się tuż przy Kurfürstendamm (głów-
nym bulwarze zachodniej części Berlina potocznie
nazywanym Kudamm), w jednej z licznych oaz zieleni,
jakie można znaleźć w Berlinie. Warto odnaleźć Fa-
sanenstraße, przekroczyć
bramę pod numerem 23 
i znaleźć się w ogrodzie pięk-
nej, dziewiętnastowiecznej
willi. Literaturhaus zachwyca
już od 1986 roku bogatym
programem – wystawami,
spotkaniami autorskimi, dys-
kusjami, odczytami i sympoz-
jami. Celem tej instytucji jest
prezentacja współczesnej lite-
ratury niemieckiej i europej-
skiej, jak również literatury 
z okresu modernizmu i jej inte-
rakcji z polityką. Literaturhaus
traktuje się nie tylko jako
miejsce prezentacji książek, lecz
także jako inicjatora nowych
publikacji. Wśród nich znalazły
się na przykład krótkie sztuki
teatralne czy bogato ilustrowane
katalogi wystaw.

W ogrodzie Literaturhaus znaleźć można latem kilka-
naście stolików, należących do mieszczącej się tam ka-
wiarni. Zimą można popijać kawę w nie mniej
urokliwym ogrodzie zimowym. To zdecydowanie naj-
piękniejsze miejsce na spotkanie przy filiżance kawy
czy herbaty. Mnie jednak przede wszystkim przyciąga
księgarnia Kohlhaas & Company. Lubię księgarnie,
gdzie półki nie uginają się od bestsellerów i literatury
lekkiej. Tutaj na głównych regałach stoją książki, które
gdzie indziej trzeba zamawiać. Sporo tu literatury ży-
dowskiej, dotyczącej nazizmu i holocaustu, a także po-
chodzącej ze współczesnego Izraela.
Literaturhaus to jednak nie jedyne berlińskie miejsce
pachnące literaturą. W ostatnim domu Bertolda

Brechta i Helene Weigel obcować można z literaturą
w różnoraki sposób. Mieści się tu muzeum, gdzie ist-
nieje możliwość zwiedzenia pokojów zajmowanych
przez Brechta i Weigel oraz ich archiwum. Bibliofilów
zainteresuje działające tutaj forum literackie, które
jest miejscem krytycznych dyskusji na temat społecz-
nej roli literatury oraz jej interakcji z innymi sztu-
kami. Sympozja i dyskursy dotyczą nie tylko dzieł
Brechta. Przedstawia się tu również współczesnych
autorów, szczególnie młodych, w celu wspierania ich
kariery. Trudno wyliczyć wszystkie dziedziny, w któ-
rych są aktywni pracownicy Bertold-Brecht-Haus.
Uważnego i krytycznego czytelnika ucieszy na pewno

program – bogaty w liczne spotkania autorskie i pre-
zentacje książek.

Po wizycie w Bertold-Brecht-Haus warto przespace-
rować się na cmentarz Dorotheenstädtischer Friedhof,
mieszczący się nieopodal. Pochowano tam wielu zna-
nych pisarzy, takich jak Johannes R. Becher, Heinrich
Mann, Bertold Brecht, Anna Segehrs czy Arnold Zweig.
Mimo otaczających cmentarz gwarnych ulic, miejsce
to zaskakuje ciszą, spokojem, skłaniającym do za-
dumy, czy też zapraszającym do spędzenia tu kilku
chwil nad ulubioną książką.

Szczególnym miesiącem dla osób zakochanych 
w książkach jest w Berlinie wrzesień. Jesienią odbywa

się tu Internationales Literaturfestival – to dziesię-
ciodniowa uczta literacka. Międzynarodowy Festi-
wal Literatury obejmuje kilka bloków
programowych – należą do nich „literatury świata”
oraz „międzynarodowa literatura dla dzieci i mło-
dzieży”. Corocznie organizatorzy koncentrują się na
innym zagadnieniu. W 2010 roku szczególną
uwagę poświęcono literaturze Europy Wschodniej,
w roku 2011 czeka nas bliższe zapoznanie się z li-
teraturą Azji i Pacyfiku. Celem festiwalu jest przy-
bliżenie berlińczykom autorów z wielu, często
egzotycznych, krajów. Literaturfestival to wspa-
niała okazja do namacalnego przeżywania litera-
tury poprzez spotkania autorskie, odczyty 
i dyskusje.

Wielbiciele poezji mają swój festiwal latem, or-
ganizowany od ośmiu lat przez Literaturwer-

kstatt. Instytucja ta pragnie być miejscem
spotkania autorów z całego
świata z niemieckim czytel-
nikiem. Cel ten realizuje po-
przez organizację wyżej
wymienionego festiwalu po-
ezji lub też Zebra Poetry Film
Festival, który odbywa się co-
rocznie w październiku. 
W roku 2010 prezentowanych
było 900 filmów z 71 krajów,
które walczyły o tytuł najlep-
szego filmu poetyckiego. W pro-
gramie Literaturwerkstatt
znajdują się również spotkania 
z poetami, dyskusje i sympozja.

Nie można pominąć jeszcze jednej
ważnej instytucji berlińskiej – Li-
terarisches Colloquium. Od blisko
pięćdziesięciu lat spotykają się

Literaturhaus
Fot. Anna Bittner

Literarisches Colloquium, 
Fot. Tobias Bohm, instytucja zezwala na swobodne 
wykorzystanie fotografii
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tutaj autorzy i tłumacze, by wspólnie pracować nad
książkami, wymieniać doświadczenia i tworzyć nowe
projekty. W ofercie Literarisches Colloquium oprócz
warsztatów i stypendiów dla tłumaczy i młodych au-
torów, znajduje się wiele punktów ciekawych także
dla czytelnika. Odbywają się tu liczne spotkania auto-
rskie i dyskuje. Program jest tak różnorodny i ciekawy,
że każdy na pewno znajdzie w nim coś dla siebie.

Najpiękniejszym jednak sposobem poznawania miasta
są wędrówki ścieżkami pisarzy. Berlin od dawna przy-
ciągał literatów, którzy tutaj odajdywali inspirację do
swoich dzieł. Niemal w każdej dzielnicy natknąć się
można na miejsca związane z literaturą. Do moich ulu-
bionych pisarzy, którzy mieszkali w Berlinie należą
Hans Fallada oraz Alfred Döblin. Gdy po raz pierwszy
odnajdywałam wpierw na mapie, a potem pieszo,
miejsca, w których mieszkali oraz ulice, które opisywali,
czułam się wręcz nierealnie. Teraz gdy spaceruję po
berlińskich ulicach i co krok trafiam na tablice, zawia-
damiające o słynnych mieszkańcach, przywykłam do
tego, że dane jest mi poruszać się po tak historycznych
miejscach. Niestety rzadko można zwiedzić domy, 
w których pisarze żyli. Przeważnie nadal zamieszkane
są przez zwykłych berlińczyków, a po ich słynnych lo-
katorach nie pozostał żaden ślad.

Dobrą alternatywą staje się więc zajrzenie do znanych
berlińskich kawiarni literackich. Jednym z ulubionych
lokali pisarskiej bohemy lat dwudziestych zeszłego
stulecia było Café des Westens. Ta kawiarnia jednak
już nie istnieje. W jej miejscu powstała Café Kranzler,
z której można obserwować turystów na Kudammie.
Współcześni autorzy najchętniej spotykają się w Café
Einstein czy Kaffee Burger.

Berlin przyciąga nadal wielu literatów, mieszka tu
między innymi noblistka z 2009 roku – Herta Müller,
znany w Polsce autor thrillerów psychologicznych Se-
bastian Fitzek, laureaci Deutscher Buchpreis Julia
Franck i Ingo Schulze oraz Thomas Brussig. Inspiracją
dla autorów jest nie tylko wynikający z wieloletniego
podziału dualizm miasta, jego wyjątkowa historia po-
wojenna, ale także jego unikalny charakter pozba-
wiony wielkomiejskiej maniery, a przypominający
raczej wielokulturową wioskę.

Nadal odkrywam w Berlinie kolejne „moje“ miejsca,
odnosząc wrażenie, że to zajęcie nie mające końca. 
Z chęcią przysiadam nad Szprewą, dołączając do czy-
tających berlińczyków, wsiadając do metra zabieram
ze sobą książkę i dołączam do czytających pasażerów,
ukradkowo podglądając tytuły trzymanych przez nich

Adresy i linki do opisanych miejsc:

Dussmann das KulturKaufhaus, Friedrichstr. 90, 10119 Berlin, 
www.kulturkaufhaus.de

Hugendubel, Tauentzienstr. 13, 10789 Berlin, www.hugendubel.de
Literaturhaus, Fasanenstr. 23, 10719 Berlin, www.literaturhaus-berlin.de
Bertold-Brecht-Haus, Chausseestr. 125, 10115 Berlin, www.lfbrecht.de
www.literaturfestival.com

Dorotheenstädtischer Friedhof, Chausseestr. 126, 10115 Berlin
Literaturwerkstatt, Knaackstr. 97, 10435 Berlin,
www.literaturwerkstatt.org

Literarisches Colloquium, Am Sandwerder 5, 14109 Berlin, www.lcb.de
Café Einstein, Kurfürstenstr. 58, 10785 Berlin, www.cafeeinstein.com
Kaffee Burger, Torstr. 60, 10119 Berlin, www.kaffeeburger.de
Café Kranzler, Kurfürstendamm 18, 10719 Berlin, www.cafekranzler.de

Wybór powieści, których akcja ma miejsce
w Berlinie:

thrillery Sebastiana Fitzka
Thomas Brussig, Słoneczna aleja

Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz

Christopher Isherwood, Pan Norris się przesiada, Pożegnanie z Berlinem

Hans Fallada, Każdy umiera w samotności

Sven Regner, Herr Lehmann

Gerhart Hauptmann, Futro bobrowe

Erica Fischer, Aimee i Jaguar

Ian McEwan, Niewinni

książek. Berlin to rozczytane miasto, w którym po-
wstaje wiele inicjatyw literackich. Wiele wydawnictw
właśnie tu ma swoją siedzibę, a pisarze chętnie wy-
bierają niemiecką stolicę jako miejsce, gdzie rozgrywa
się akcja ich książek – czego chcieć więcej? Warto wy-
brać się na własne odkrywanie tego miasta, opisane
tutaj miejsca to wszak tylko subiektywne odczucie li-
terackości Berlina.

Podczas pisania artykułu korzystałam z książki Mi-
chaela Bienerta Literarisches Berlin.

Wnętrze księgarni Dussmann
Fot. Wikimedia Commons

Kaffee Burger 
Fot. Wikimedia Commons

Café Kranzler, Ku'damm, stworzona w miejsce
Café des Westens 
Fot. Wikimedia Commons
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Sebastian Fitzek, ur. 1971, 
berlińczyk, autor psychothrillerów
wydawanych w Polsce
przez wydawnictwo Gruner + Jahr

Berlin może inspirować w każdym względzie, także lite-
racko. Dla pisarza to istny róg obfitości: może znaleźć tu
wszystko, co jest potrzebne, by stworzyć historię. Musi
tylko skorzystać z tej możliwości. Berlin to dzielnice wil-
lowe i obszary przypominające slumsy; niewielkie góry 
i całkiem spore jeziora, dwie godziny drogi do morza oraz
ludzie każdej warstwy społecznej, narodowości i koloru
skóry. Nie bez powodu akcja tak wielu filmów, seriali i ksią-
żek toczy się właśnie w Berlinie. Nawet najbardziej niety-
powy scenariusz czy bohater są tu prawdopodobni.
Natomiast nie widzę tu centrum literackiego. Wyboru ta-
kiego centrum każdy autor musi dokonać sam.

Kristof Magnusson – ur. 1976 w Ham-
burgu, mieszka w Berlinie, pisarz nie-
miecko-islandzki, autor sztuk
teatralnych i powieści

Jeszcze nigdy nie napisałem tekstu literackiego o Berlinie.
Jednak mieszkam i tworzę tutaj bardzo chętnie. Najczęściej
piszę w moim mieszkaniu na Kreuzbergu, a czasem w Café
Caras z widokiem na Potsdamer Platz. Ale miejsca, w któ-
rych rozgrywa się akcja moich książek są inne, bardzo
często jest to północ Niemiec i Islandia. Może dlatego, że
mieszkam właśnie w Berlinie: podczas pisania chcę na
nowo wymyślać miejsca na papierze. Wtedy jest mi prościej
pisać o tych miejscach, w których właśnie się nie znajduję.

Czy Berlin może stanowić inspirację literacką? 
Jeśli tak, dlaczego? W których ulicach 
i dzielnicach Berlina widzi Pani/Pan 
centra literackie?*

Steinunn Sigurðardóttir, 
ur. 1950, wybitna pisarka
islandzka, mieszka w Berlinie

Berlin jest kompletnie szalonym miejscem, pełnym niesa-
mowitych ludzi i miejsc, które przypominają halucynację.
Na przykład jest tu ogromne lotnisko, gdzie ludzie spacerują
po trawie między dzikimi ptakami, jeżdżą na rowerach po
pasach startowych, czy piją piwo i grillują! Mówię o Tem-
pelhof, aktualnie parku, a tak naprawdę byłym lotnisku
otwartym dla ogółu. To najbardziej oryginalny park na
świecie, otoczony trzecim co do wielkości budynkiem
świata.

Jeśli chodzi o życie na ulicach, rozumiem już, czemu berliń-
czycy tak tłumnie odwiedzają teatry i kina. Teatr odgrywa-
jący się na ulicach Berlina jest najbardziej niesamowitym
ze wszystkich, które kiedykolwiek widziałam. Bowery 
w Nowym Jorku kilka dekad temu nie miał do zaoferowania
niczego, co można by porównać z Berlinem. Postacie na uli-
cach Berlina są tak ekstrawaganckie w wyglądzie i zacho-
waniu, że nie mogłyby zostać wymyślone przez Felliniego,
czy innego mistrza kina.

Tak więc Berlin jest bardzo inspirującym miastem dla pisa-
rza. Berlin stanowi scenę w mojej nowej powieści, ale
przede wszystkim jest nią miejsce, w którym teraz miesz-
kam na Kreuzbergu. 

Kreuzberg jest w moim odczuciu najbardziej zabawną, naj-
piękniejszą i najbardziej różnorodną dzielnicą Berlina, ale
spacer po każdej z berlińskich dzielnic jest wycieczką w nie-
oczekiwane, zarówno jeśli chodzi o spotykanych ludzi, jak 
i odkrywanie czegoś nowego.

Berlin absolutnie nie przypomina żadnego innego miasta,
lecz raczej państwo lub wyspę z ogromną przestrzenią i zie-
lenią. Nigdy nie widziałam miejsca, które zmieniałoby się
tak radykalnie wiosną jak Berlin. Po szarych zimowych mie-
siącach, gdy liście drzew nie skrywają oczywistych blizn 
z przeszłości, z czasów wojny i muru – miasto momentalnie
staje się zielone, pełne życia i czaru. Tak więc akcja powie-
ści, którą teraz piszę, rozgrywa się oczywiście wiosną! 

Nieistniejąca już Café des Westens, ok. 1905

* pytała Anna Bittner

Współczesny Drohobycz jawi się niczym miasto–
widmo. Opustoszały, zaniedbany, tandetny. Uderza
wszechobecna bieda i mnogość miejsc, na których
widok czoło samo marszczy się w smutnym niedo-
wierzaniu: a więc to tu żył Bruno Schulz? Tak
wielki pisarz, w tak małym (dosłownie i w przenośni)
mieście? Stare galicyjskie miasteczko nie posiada kli-
matu żydowskiego sztetla, nie sposób znaleźć w nim
nastrojowych miejsc, tajemniczych zaułków czy wą-
skich uliczek. Drohobycz nie ma właściwie niczego, co
godne byłoby uwagi, oprócz bycia rozsławionym
przez mityzującą spuściznę Brunona Schulza. Nasuwa
się smutna refleksja o ludziach mieszkających w mie-
ście: zdaje się, że nie posiadającym bogatej wyobraźni,
żyje się w nim niełatwo.   

Co składa się na tak posępny obraz Drohobycza? Na
to pytanie mogłyby odpowiedzieć zdjęcia, jednak co
bardziej dociekliwi mogliby dojrzeć nieliczne pałacyki
i przypisać miastu ukryty potencjał, zabytkowy cha-
rakter i klimat podupadającego bogactwa. Niestety
Drohobycz na zdjęciach wypada zdecydowanie lepiej
niż w rzeczywistości. Owe dworki i rezydencje nie pa-

Upadły 
Drohobycz 
(bez)
Schulza

Dzisiejszy Drohobycz rozczarowuje i przygnębia. Stare
wille i podupadające pałacyki nie sprawiają wrażenia ani
tajemniczych, ani melancholijnych. Nie pasują. Próżno
szukać w mieście ducha Brunona Schulza, bo go zwyczaj-
nie brak. Pobyt w Drohobyczu utwierdza w przekonaniu,
jak niezwykle wybujałą wyobraźnią władał pisarz, opisu-
jąc miasteczko na kartach Sklepów cynamonowych.

Karolina Kunda-Kuwieckij

sują do małych, niskich bloków i slumsów, przez co
miasteczko wydaje się jeszcze bardziej karykaturalne,
pełne rażących dysproporcji. 

W czasach, kiedy tworzył Schulz, miasto musiało wy-
glądać zgoła inaczej. Z pewnością nie liczyło tylu ki-
czowatych sklepów, socjalistycznych bloków,
neonowych reklam. Ludzi, którzy pozdrawiają się 
z wymalowaną na twarzach „barbarzyńską maską
kultu pogańskiego”. Maską upojenia alkoholowego,
objawiającego się mocno zaczerwienioną cerą i znie-
kształconymi rysami. Trudno zignorować cisnące się
na usta pytania o przyczynę obecnego stanu rzeczy.
Czyżby dobrobyt, który spotkał miasto na początku XX
wieku w postaci bogatych złóż nafty, największego
urodzaju ziem drohobyckich, tak bardzo je „zepsuł” 
i doprowadził do upadku?  

Znalezienie odpowiedzi pozostawiam  socjologom 
i ekonomistom. Sama pragnęłam poznać miasto Bru-
nona Schulza zmysłami, spojrzeć oczami pisarza.
Zwróciłam się ku mitycznej i symbolicznej ulicy Stryj-
skiej, ochrzczonej przez Schulza znacząco „ulicą Kro-
kodyli”. Schulz pisze: „był to dystrykt

Bruno Schulz w 1934 na schodach swojego domu,
Fot. Benjamin Geissler
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przemysłowo-handlowy z podkreślonym jaskrawo
charakterem trzeźwej użytkowości (...). Kiedy w sta-
rym mieście panował wciąż jeszcze nocny, pokątny
handel, pełen solennej ceremonialności, w tej nowej
dzielnicy rozwinęły się od razu nowoczesne, trzeźwe
formy komercjalizmu. Pseudoamerykanizm, zaszcze-
piony na starym, zmurszałym gruncie miasta, wy-
strzelił tu bujną, lecz pustą i bezbarwną wegetacją
tandetnej, lichej pretensjonalności. Widziało się tam
tanie, marnie budowane kamienice o karykaturalnych
fasadach, oblepione monstrualnymi sztukateriami 
z popękanego gipsu”. Rzeczywiście Stryjska, centralna
ulica Drohobycza, cuchnie tandetą i tanim konsum-
pcjonizmem; z tą tylko różnicą, że dziś nie sposób uj-
rzeć witryn sklepowych, które nosiłyby „ukośnie lub
w półkolu biegnące napisy ze złoconych plastycznych
liter: Confiserie, Manucure, King of England”. Gdy
Schulz pisze dalej, jak „przez wielkie szare okna (...)
nie wchodzi światło, gdyż przestrzeń sklepu już na-
pełniona jest, jak wodą, indyferentną szarą poświatą,
która nie rzuca cienia i nie akcentuje niczego”, odnosi
się wrażenie, że opisany przez niego wycinek Droho-
bycza, jedna zaledwie ulica, nawiązuje do miasta w ca-
łości. Jest ono spójnie szare, pozbawione kolorów
innych niż te widniejące na krzykliwych szyldach.
Schulz pisze jednak o „ulicy Krokodyli” nie tylko 
w kontekście „jałowej nicości”, ale też drobiazgowo
szkicuje jej portret jako symbol zepsucia i dwuznacz-
ności, rozpusty i idących w ślad za nią zagrożeń. 
W dzisiejszej interpretacji pojęcie wielkomiejskości
nie zawiera w sobie pierwiastka zła czy negatywnego
zabarwienia. Stwarzane przez  nią  możliwości są po-
żądane i potęgują atrakcyjność metropolii. Kojarzą się
z nowoczesnością, perspektywami rozwoju i szeroko
rozumianym progresem. Pisarzowi wielkomiejskość
i możliwości przywodziły raczej na myśl zepsucie, fał-
szywą imitację i ukryte, niecne intencje. Dzisiejsza
Stryjska jest brzydką, pełną prowincjonalnego kiczu
ulicą. 

Większość powierzchni Drohobycza wypełniają bloki,
prowizoryczne stragany i niszczejące osiedla socjalis-
tyczne. Brak tu jakiejkolwiek estetyki, a kresowych
tradycji w ubiorze, wzornictwie czy architekturze
praktycznie nie sposób zauważyć. Miniaturowy park
w centrum miasteczka gęsto zaludniają w przewadze

nie kryjąca się z konsumpcją alkoholu głośna mło-
dzież. Jest to obraz bardzo przygnębiający. Posługując
się terminologią paranaukową, miasto, niczym wam-
pir energetyczny, zdaje się wysysać energię ze swoich
mieszkańców, dotkniętych nudą, apatią i biernością.

Przez szacunek i uwielbienie dla poetyckiej prozy Bru-
nona Schulza spędziłam w mieście tylko jeden dzień,
co i tak wydaje się nie lada wyczynem. Odkryłam jed-
nak miejsce, w którym można poczuć bliskość pisarza.
Okazała się nim tzw. willa Jarosza, w której można
było obejrzeć wystawę prac inspirowanych twórczo-
ścią Schulza. Pałac został zbudowany pod koniec XIX
wieku przez pierwszych magnatów naftowych, którzy
wykorzystali okołodrohobyckie bogactwo złóż nafty.
Zlokalizowaną przy ulicy Szewczenki willę kupił Raj-
mund Jarosz, właściciel miasta Truskawiec i wieloletni
burmistrz Drohobycza w okresie międzywojennym.
Kilka lat temu willa stała się własnością drohobyc-
kiego uniwersytetu i wówczas zaplanowano odrestau-
rować ją tak, by nie padła ofiarą kiczowatej adaptacji.
Nadszedł jednak kryzys i zabrakło funduszy na zakoń-
czenie prac. Pałac, z monumentalnymi, bogato rzeź-

bionymi drzwiami,
secesyjnymi pie-
cami, kolorowymi
witrażami i amfila-
dami zaczyna dziś
przypominać ruinę.
Ruinę  przypieczę-
towującą upadek
miasta.

Drohobycz jest
miastem hermetycznym, przesiąkniętym
smutkiem. Górnolotnie można określić go dekaden-
ckim. Jego zmierzch jest wszechobecny i niezaprze-
czalny. Zastanawia jednak to, że skoro dzięki
Schulzowi Drohobycz utrzymuje jeszcze pozycję
miasta o charakterze turystycznym, miejsce śmierci
pisarza nie jest eksponowane? Ze wspomnień z wizyty
w Drohobyczu pozostaje rozgrywająca się nieustannie
scena, bez początku i końca, w której szarzy ludzie-
cienie bezwiednie snują się i krążą chwiejnym od al-
koholu krokiem, stale drepcząc w miejscu...

Bibliografia:
Bruno Schulz, Proza, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1964 

Drohobycz, ulica Stryjska
Fot. Wikimedia C ommons

Autoportret z dedykacją dla Georgesa Rosenberga, 1920

Drohobycz
Fot. Karolina Kunda-Kuwieckij



John Dos Passos 
– Manhattan Trans-
fer (1925, polskie wy-
danie z 1931 roku)
Nowy Jork lat 20., burzliwej

epoki jazzu. Ciekawe uję-
cie Manhattanu – bezli-
tośnie pulsującego
energią centrum.

Henry Roth 
– Nazwij to snem
(Call It Sleep,
1934, polskie wy-
danie 
z 1975 roku)

Powieść o losach chłopca mieszkającego w gettcie ży-
dowskich emigrantów na dolnym Manhattanie na po-
czątku XX wieku. Powieść zauważona została przez
krytyków dopiero w latach 60.

E. B. White 
– Oto Nowy Jork (Here is New York,
1949)
Jeden z najbardziej znanych esejów poświęconych
miastu. White, amerykański pisarz i publicysta, redak-
tor The New Yorker,  próbuje określić, czym jest „no-
wojorska witamina” — to poczucie bycia 
i przynależności do czegoś wyjątkowego, kosmopoli-
tycznego i nieporówywalnego, czego można doświad-
czyć w NYC. 137136

Henry James 
– Dom na Placu Waszyngtona
(Washington Square, 1881, 
polskie wydanie z 1974 roku)
Klasyk z drugiej połowy XIX wieku. Historia miłosna,
której główną bohaterką jest nieatrakcyjna Katarzyna,
zakochana w mężczyźnie, określanym przez jej ojca
jako łowcę posagów. Powieść o trudnym wyborze 
i utraconej wolności z portretem nowojorskiego spo-
łeczeństwa w tle. Warto dodać, że sam James urodził
się na Placu Waszyngtona w Nowym Jorku (jego dom
jednak już dziś nie istnieje).

Nowy jork
Ania Ready

Stolica świata, Wielkie Jabłko, miasto, które nigdy nie śpi, krwiożercza
metropolia, tygiel kultur – określeń można by mnożyć, bo Nowy Jork
trudno zamknąć w jednym słowie. Jest marzeniem milionów, mekką wy-
gnańców i wielką nadzieją na nowe i lepsze, czymkolwiek miałoby ono
być. Trudno o miasto, które częściej pojawiałoby się w literaturze, dla-
tego wybór książek poświęconych NYC musiałam mocno ograniczyć,
wymieniając jedynie najbardziej znane, które dodatkowo istnieją w pol-
skim tłumaczeniu (oprócz dwóch wyjątków). Książki ułożyłam według
daty wydania.

Edith Wharton 
– Wiek niewinności
(The Age of Innocence, 1920)
Kolejny klasyczny obraz, tym razem przedstawiający
nowojorskie wyższe sfery z drugiej połowy XIX wieku.
Książka zdobyła Nagrodę Pulitzera w latach 20.

Francis Scott Fitzgerald 
– Wielki Gatsby (The Great Gatsby,
1925, pierwsze polskie wydanie z 1962
roku)
Absolutny klasyk, którego akcja toczy się w Nowym
Jorku i jego okolicach w roztańczonych latach 20. Roz-
prawia się z wielkim mitem Ameryki i czasem deka-
dencji okresu niebywałej prosperity.

J. D. Salinger 
– Buszujący w zbożu (The Catcher in
the Rye, 1951, polskie wydanie z 1961
roku)
Powieść, która w latach 50. wywołała obyczajowy
skandal, opowiada o ucieczce nastolatka Holdena
Caulfielda, indywidualisty i kontestatora do rodzin-
nego Nowego Jorku, gdzie przez kilka dni błąka się po
mieście.

Ralph Ellison 
– Niewidzialny człowiek
(Invisible Man, 1952)
Akcja powieści rozgrywa się w Harlemie, dzielnicy
Nowego Jorku, zamieszkałej w przeważającej więk-
szości przez Afroamerykanów i opowiada o trudno-
ściach człowieka w świecie wciąż pełnym rasowych
uprzedzeń.

Truman Capote 
– Śniadanie u Tiffany’ego (Breakfast
at Tiffany’s, 1958, pierwsze polskie
wydanie z 1962 roku)
Urocza opowiastka o ślicznej i naiwnej dwudziestolet-
niej Holly Golightly, mieszkającej w Górnym Manhat-
tanie, która stała się jedną z amerykańskich ikon.

Paul Auster 
– Trylogia nowojorska (The New
York Trilogy, 1987: Szklane miasto
[City of Glass, 1985], Duchy [Ghosts,
1986], Zamknięty pokój [The Locked
Room, 1986]
Poplątane ludzkie losy w kryminalnej konwencji,
sportretowane w wielkim mieście, które potęguje
wśród bohaterów poczucie samotności.

Bret Easton Ellis 
– American Psycho
(1991, polskie wydanie z 1994 roku)
Ciemna, brutalna powieść o nowojorskim yuppie Pat-
ricku Batemanie, który jest seryjnym mordercą kobiet.
Nowy Jork jawi się jako ponura, drapieżna, demo-
niczna metropolia.

Janusz Głowacki 
– Antygona w Nowym Jorku (1992)
Dramat w szesnastu aktach, którego bohaterami są
nowojorscy bezdomni. Tragikomiczna akcja dzieje się
w ciągu jednej nocy w Tompkins Square Park.

Nowy Jork w latach 20.
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Jonathan Lethem 
– Osierocony Brooklyn (Motherless
Brooklyn, 1999, polskie wydanie 
z 2002 roku)
Powieść detektywistyczna osadzona w Brooklynie,
napisana przez jednego ze współczesnych nowojor-
skich pisarzy.

Michael Chabon 
– The Amazing Adventures of Kava-

lier & Clay (2000)

Powieść o losach dwóch mężczyzn żydowskiego po-
chodzenia: czeskiego artysty i pisarza z Brooklynu.
Akcja książki rozpoczyna się przed drugą wojną świa-
tową. Chabon portretuje wiele architektonicznych
ikon miasta.

Salman Rushdie 

– Furia (Fury, 2001)

Powieść o ucieczce brytyjskiego wykładowcy uniwer-
syteckiego i producenta telewizyjnego indyjskiego po-
chodzenia do Nowego Jorku, gdzie bohater ma
nadzieję zatracić się i zamienić gniew (tytułową furię),
pragnienia i szaleństwa na upragniony spokój.

Jonathan Lethem 
– Twierdza Samotności (The Fortress
of Solitude, 2003, 
polskie wydanie z  2007 roku)
Na poły autobiograficzna powieść, której akcja dzieje
się w Brooklynie na przestrzeni kilkudziesięciu lat (od
lat 70. do 90.). Głównymi bohaterami jest para przy-
jaciół.

Jhumpa Lahiri 
– The Namesake (Imiennik, 2003)
Powieść amerykańskiej autorki, pochodzącej z Indii.
Opowiada o losach rodziny bengalskiego pochodze-
nia, która osiedla się w Ameryce. Młody Gogol zafas-
cynowany American way of live próbuje w Nowym
Jorku pozbyć się swoich azjatyckich korzeni.

Kamila Sławińska 
– Nowy Jork. 
Przewodnik niepraktyczny (2008)
Zbiór krótkich esejów o mieście, jego wielokulturowej
przestrzeni, zwyczajach, lękach, historii i sztuce. Bar-
dzo udany spacer po sercu miasta, które niekoniecznie
wcale bije na Manhattanie. Świetne wprowadzenie do
tego, czym NYC jest naprawdę.

Colm Tóibín
– Brooklyn (Brooklyn, 2009)
Powieść, której akcja rozgrywa się między małą miejs-
cowością w Irlandii a nowojorskim Brooklynem lat 50.
Opisuje życie emigrantów, w tym młodej Eilis, która
będzie musiała podjąć bolesną decyzję o tym, gdzie
ostatecznie zbuduje swój dom.

miasto
temat numeru:

Właściwie mogę dorzucić garstkę piachu (made by
Zdzisław Sztorm), wbić gwóźdź w trumnę Wejherowa
— speluny. Czytelnik Wojny polsko-ruskiej… wyciąga
wniosek zawiły niczym procesy umysłowe Silnego.
Omijać. Unikać. Nie, przepraszam, spieprzać w pod-
skokach. 

Z północnego okna wcale dobrze widzę światła rejono-
wego szpitala, skąd z gangreną w nodze i spidem
w krwiobiegu wytaczała się Magda z Silnym nad morze.
Ciszę z rzadka przerywają odgłosy okolicznej żulerki
(„Arka Gdynia!/ Lechia Gdańsk!” – miejscowi koniunktu-
raliści dawno wyparli z mroków podświadomości „Gryf
Wejherowo”), na przemian z echem pociągów 
z dworca głównego (ponoć koczuje tam gatunek klasy
„szmaty, bordowe na pysku, brudne”). Zezując od moni-
tora ku wschodniej szybie, trafiam w stopniowo gasnące
okna bloku Masłowskiej.

Właściwie mogę dorzucić garstkę piachu (made by Zdzi-
sław Sztorm), wbić gwóźdź w trumnę Wejherowa – spe-
luny. Czytelnik Wojny polsko-ruskiej… wyciąga wniosek
zawiły niczym procesy umysłowe Silnego. Omijać. Uni-
kać. Nie, przepraszam, spieprzać w podskokach. Choć
„powojenna” fala kulminacyjna spłynęła parę lat temu,
naniesiony muł wciąż znaczy pogawędki pasażerów es-
kaemek, przekonanych, że cywilizacja kończy się 
w Gdyni, a dalej to już zaścianek i smażalnie rybsk. 

Krajobraz po wojnie
Tekst i ilustracje

Zofia Frankowska

Autorka Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną
w którymś wywiadzie rzuca: „atmosfera jakiegoś nieu-
stannego przestoju, przerwy, bezruchu”. W innym, tenden-
cyjna próbka młodzieży, stylizowana na pokolenie zero,
kopcąc pety nawija o braku perspektyw, wizjach wyrwa-
nia się z bagien na świetlany Zachód; dziennikarz szyje
szpaltę grubą nicią nasączoną pobłażaniem dla prostacz-
ków: „wierzą jej [Masłowskiej], bo jest ich rówieśnicą 
i w gazetach prawie wszyscy dobrze pisali o Wojnie...”. 

Sęk w tym, że jako podobnie losowy egzemplarz, to ja nie
za bardzo. Wierzę. Masłowskiej. Chociaż prawie rówieś-
niczka. Chociaż pisali. Chociaż w Wejherowie mieszkam
od urodzenia, skończyłam tę samą podstawówkę, presti-
żowe liceum z załącznikiem olimpiady polonistycznej, po-
rzuciłam psychologię i, o zgrozo, na podorędziu mam
Wojnę... z warszawską pieczątką.  

Przy litanii analogii, żyjemy z Masłowską na archipela-
gach optyk. Odległych niczym dwa wymiary serdeczności
– dedykacja w egzemplarzu Wojny… („Kochanemu prezy-
dentowi – Dorota Masłowska”), której adresat doczekał
się po wielu prośbach, cytat ze strony dziewięćdziesiątej
ósmej: „wszystko musi być na mieście git i kokardka na
ratuszu, fajerwerk w dupę burmistrzowi”.

Trudno ugryźć specyfikę Wejherowa, jego ambicji ku hi-
perboli, wypierającej przaśne centrum kultury Filharmo-
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nią Kaszubską, a rząd straganów molochem Centrum Ka-
szuby, wyrosłym opodal osiedla Masłowskiej, zwanego,
rzecz jasna, kaszubskim. Panoszy się rozpaczliwe prze-
mytnictwo akcentów ludowych (wsiowych jak „dyskoteki
w Luzinie czy Choczewie”; tylko durna Ala dałaby się
jeszcze wtłoczyć w tradycyjne wdzianko), których relik-
tem w leksyce jest użyte przez Masłowską, spisującą Sil-
nego na komendzie, przeciągłe, kaszubskie „jo”.

Wojna o laury wielkomiej-
skości w ludowych dekora-
cjach trwa. Turbulencje
przypadają na okres świą-
teczny, gdy rynek z pomni-
kiem protoplasty Wejhera
(przechrzczonego na „Bat-
mana” z racji pół płaszcza
targanych wiatrem) płoną
w świetle gigantycznego
neonu, lodowego drzewka
wyrwanego z serca narnij-
skiej puszczy, gwiazdozbio-
rów, konstelacji, ba! galaktyk
lampek, aniołów ratusza 
i spływających tuż pod nimi
kropelkami sopli (co złośliw-
szy obserwator dostrzega
przyczynowo-skutkowy
związek dwóch ostatnich), 
z szopką, piernikowym dom-
kiem, monstrualną choiną 
i niebosiężnym fajerwerkiem
w miejscu fontanny – do pełni
obrazu rozpaczy dodam, że na
Wielkanoc zbiornik ów szczel-
nie wypełnia malowane (w ka-
szubskie wzory) jajo
gabarytów dinozaurzych).

Garstka piachu była, niech się posypią, jako z Andżeli, ka-
mienie: zaprawdę są festyny niczym feralne Dni Bez
Ruska (beton w rezonansie umcykania z amfiteatru, swąd
kiełb z gryla z mdlącym niuchem cukrowej waty, skandu-
jący konferansjerzy klasy niekoniecznej kontra lud uzbro-
jony w odpustowy szmelc z plastyku, okrzyki gwiazdy
wieczoru: „jesteście zajebiiiiiści!”). Jest pomysłowość lo-
kalnej prasy ponad wszelkie Fakty: (prosto z czołówki Pa-
noramy Powiatu: „Jurny małolat z Choczewa –
Szesnastoletni gwałciciel”), są odwieczne spiny północy
Śmiechowa z południem, zaś ich bohaterom, wykluczając
nerwowy chichocik, bynajmniej nie jest do śmiechu.

Jednak nieodmiennie, z pierwszą dawką kłębów szarego
życia dzieci blokowisk, prosto z płuc Masłowskiej, zaczy-
nam się krztusić. Przy kondolencjach z racji tak zwanych

„warunków”, którymi raczą czasem nowo poznawani ko-
ledzy w okolicznościach wyjawiania haniebnych korzeni
czuję, jak „lekka wybuchowość”, z której słynie Silny, bie-
rze nie tylko homo dresus pospolitus. 

Wejherowo Frankowskiej jest jakby inne. Otoczone blo-
kami, lecz bynajmniej nie zblokowane i ściśnięte w pano-

ramę z okna balkonu.
Niemrawe, acz nie za-
stałe. Napędzane nie
szmerem aut i zgrzytem
tramwajów, a przekona-
niem, że po wiośnie
przyjdzie lato, po lecie
jesień, a innego końca
świata nie będzie. Jest 
w ucieczkach na
obrzeża rowerem,
przed którym umykają
czasem oburzone kury.
Jesiennych wieczorach
zrośniętymi z zapa-
chem wilgotnych klo-
nowych liści 
i wcinającą się w plecy
buczyną, wpatrzeniem
w wirujące nad głową
gałęzie. Złowieszczych
cieniach parku pijacz-
ków wieczorami i pły-
nącym z zakamarków
ul. Kościuszki zapa-
chu pączków z różą
popołudniową porą.
Parkanie przy rynku,
gdzie gromadzą się

młodociani i staruteńcy sprzedawcy konwalii, żonkili 
i kubków z poziomkami, których maleńka istota obraca
się w parę godzin w pokaźną flaszkę wina, pędzonego
cichcem na Klasztornej. 

Wejherowa suną sobie spokojnie, zazębiając się bez śla-
dów wzajemnych ukąszeń. Czasem znaczą je wojenne
ścieżki, bo przy znikomej szkodliwości sentymental-
nego, znudzone dresiarskie zwykło się zapuszczać na
manewry, a wielkomiejskie za bardzo chce dobrze.
Ostatnia większa bitwa toczyła się o losy wrosłego 
w krajobraz wątpliwej urody czołgu – strat w ludziach
nie odnotowano.

A osiedle Masłowskiej zaczęli malować. Trochę szkoda,
że w kremy i brązy. W naszych polskich barwach wojen-
nych, przy rozognionych zachodem oknach wieżowców,
przez chwilę można by uwierzyć, że wieszczona apoka-
lipsa już niedaleko.

Trasa była codziennie taka sama. Szliśmy ulicą Jose Marti
aż do dużego bulwaru Monserrate, który przechodzi w
Avenida de las Misiones. Na końcu drogi był amfiteatr,
Anfiteatro de la Habana, a zaraz za rondem już widzie-
liśmy port. Miałam wtedy może osiem lat. Prawie co-
dziennie szłam tą trasą prowadzona za rękę. I dziś ciągle
nią chadzam, gdy tylko zamknę oczy. Te sceny z mojego
hawańskiego dzieciństwa są niezmywalne z mojej pa-
mięci. Opuściłam Hawanę tak dawno. Ile lat temu to
było? Nie chcę liczyć. Chyba dziesięć, chyba dwadzieścia,
sto, tysiąc. Million lat.

Ona wciąż jest we mnie. Hawana – bijące serce, cicha me-
lodia. Droga do domu. I ten niezapomniany zapach, port
pachniał wiatrem i solą, rozgrzanymi chodnikami. 
A w moim domu zapach Hawany był duszny i mocny.
Przypominał woń smażonych bananów, bulgoczącej na
ogniu czerwonej fasoli, lepkiej, przesłodkiej lemoniady.
I nigdzie indziej już nie ma takiego zapachu. 
A może każdy, każdy kto był w Hawanie, pamięta ją pach-
nącą inaczej, jak zmienną kobietę? Tak jak każdy, kto był
w Hawanie, pamięta jej oddech. Oddech Hawany jest go-

Modlitwa 
o Hawanę

Gala Pagos
fotografie Latająca Pyza

rący i wilgotny, wsiąka w ubrania, we włosy. Wsiąka w
człowieka na zawsze.

Hawana przeniknęła swoim zapachem ksiażkę Habane-
cer. Autorem jest Kubańczyk żyjący w Hiszpanii, Luis Ma-
nuel García. Pisze o Hawanie, którą on zapamiętał. Akcja
książki dzieje się w ciągu jednego dnia, 28 sierpnia 1987
roku. Dwadzieścia cztery godziny z życia miasta? Nie, Ha-
wana kpi z czasu, Hawana sobie z czasem pogrywa i nie
zna jego limitów. W tej książce nic nie jest do końca okre-
ślone, czy ten dzień ma dwanaście godzin, czy osiemdzie-
siąt. Ranek jest ciężki jak noc, a nocą ludzie budzą się ze
snu, jak o poranku. 

Hawana, nasza słodka dziewczynko, nasza uwodząca ko-
bieto, nasza starsza Pani, nasza biała damo. Hawana 
w tej książce jest wszystkim, bo to ona jest główną bo-
haterką i narratorką. Chociaż widzimy różne osoby, które
stają się chwilowymi przewodnikami po mieście i jak 
w piosence wyjmują sobie słowa z ust, idą dalej opowia-
dając nam swoją historię. 
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Poznajemy więc chłopaka, który zastanawia się nad
opuszczeniem Kuby i prowadzi nas do swojego domu 
w kamienicy, gdzie czeka na niego matka z wiadomością,
że znowu odcięli prąd i „proszę Cię, idź stań w kolejce po
olej, w kolejce po ryż, w kolejce po fasolę, w kolejce po
swoje nasycenie”. Wychodzimy z tego domu oknem, tak
nas prowadzi Hawana i dalej prowadzi nas kobieta, koń-
cząca pracę z opuchniętymi nogami i rozmarzonymi my-
ślami. Bohaterowie czasami na siebie wpadają 
i przekazują sobie pałeczkę narracji, niekiedy się znają,
a wielokrotnie ignorują. Niektórych poznamy z imienia,
innych nie, a czasem opowiadać nam będzie drzewo czy
dom. Wszystkich łączy jedno Miasto.

Cały świat zawarł się w tej Hawanie, ta młodość, co nie
wiedziała i ta starość, co już nie mogła, dzieciństwo siel-
skie, złodzieje i okradzeni, kochanki i zdradzone, rodzący
się i umierający. W ciągu jednego dnia, w jednym mieście
dzieje sie cały świat. Rozbite zwierciadło, gdzie miasto
odbija się wieloma twarzami.

W Habanecer miasto jest przyczyną marazmu jego
mieszkańców, ale jednocześnie jest ich radością życia.
Ileż ciężaru zrzucamy na jego barki? Znowu nie ma
prądu – cholerne miasto, cholerny kraj. Autobus, trzeba
biec na autobus, który jest znów przepełniony, w którym
jest za ciasno, nie ma jak nabrać powietrza w płuca. Au-
tobus wiozący nas do tego samego domu, w którym nie
działa lodówka. Z sąsiadem naprawimy, spokojnie. Po co
nam lodówka, skoro nie ma prądu? Żeby trzymać w niej
jedzenie! Jakie jedzenie? Proszę córeczko, dzisiaj na
obiad dwa jajka smażone, to samo co wczoraj, bo niczego
innego nie ma. Gracias mamita. Mamita mi amor. Moja
mama, która cały dzień nosiła wałki na włosach, by 
w nocy loki pięknie jej się układały, gdy pójdzie tańczyć
z moim ojcem. Ojciec naprawia lodówkę, po co nam ta
lodówka w tym cholernym mieście? Będziemy tam sobie
chłodzić wodę i rum. Jakieś napoje – podróbki amery-
kańskich marek. Jeśli dostaniemy, jeśli nam się poszczę-
ści w kolejce po nasycenie. Cicho, nie mów głośno tego
słowa „amerykański”, to jest zakazane słowo. Wszędzie
zakazy, nie wolno rozmawiać z obcokrajowcami, nie
wolno wyjechać, nie wolno wrócić, nie wolno się skarżyć
na brak prądu i na zepsutą lodówkę. Zewsząd spogląda
na nas El Comandante. Jego portrety wiszą na każdym
rogu. Spogląda na nas wielki Che, swoim surowym okiem
karci nas za każdym razem, gdy zamarzymy o coca-coli,
o tych wygodnych, markowych ciuchach, które widujemy
na turystach. Che mówił: „Rewolucja albo śmierć”. To
miasto daje nam takie dwie opcje. To już dużo, dwie
opcje. A Ty co wybierasz? Rewolucję czy śmierć? A co
jeszcze mogę wybrać? Nic. Patria o muerte. Zwyciężymy.
Venceremos. To miasto tak ciągle do nas mówi, rewolucja
zwycięży. Lodówka jest nadal zepsuta, światła nadal nie
ma, w autobusie nie można oddychać. I wszędzie to samo

zadanie: rewolucja lub śmierć. Hawano! Ja nie wiem, ja
nie wiem. Zlituj się, przynieś nam ulgę. Nie ma takiej
opcji. Che nie pozwolił, Comandante nie nakazał. Mamita
mi amor. Na kolację będzie jedno smażone jajko. Ona roz-
puściła włosy i wygląda jak gwiazda filmowa. Idziemy
tańczyć. „Taniec rozwiązuje wszystkie problemy” – tak
się u nas mówi w Hawanie. Dziękuję, dziękuję Hawano,
za ten taniec, za to bolero. Na podwórku grają w do-
mino. No chodź, usiądź z nami, przyniesiesz nam szczę-
ście, Hawano! 

Luis Manuel García pisze: „Dziś, w piątek 28 sierpnia
1987 miasta zużyło 2,425,634 m³ powietrza (…) wysłu-
chało 1,234,000 piosenek, urodziło się 83 dzieci, które
dożyją 73 lat i zajmą coraz to ciaśniejszą przestrzeń,
którą pozostawiło dla nich 45 zmarłych, opłakanych 
i pogrzebanych. Miasto zjadło 120,500 kurczaków,
164,000 mendli jajek, wypiło 1,956,432 litrów wody.
Skutkiem czego do oceanu wpuszczono 1,854,973 litrów
moczu i  326,95 ton gówna. 4,300,000 pasażerów zno-
siło niewygody transportu miejskiego i  383,920 szczę-
ściarzy złapało taksówki. Dziś, tego piątku 28 sierpnia
1987 roku miasto San Cristóbal de La Habana kochało
się 157,437 razy.” (tłum. własne) 

W Habanecer miesza się kubańska naiwność, ciepło i ro-
mantyzm z trudną codziennością. Letarg Karaibów 
z pasją życia w mieście kipiącym seksem. Widzimy ko-
rupcję, zepsucie systemu i niezniszczalne wartości, takie
jak miłość do rodziny. Wyjechać czy zostać. Ten sam pro-
blem od pięćdziesięciu lat. Widzimy mężczyznę, który
decyduje się uciec i chłopaka, który w ostatniej chwili re-
zygnuje. Nie mógłbym Ciebie, Hawano, zostawić. I to on,
ten chłopak dotknął mnie do żywego. Chociaż stchórzył,
przestraszył się. Dlatego nie uciekł. A mnie wzruszyła
jego decyzja. Bo wiąże się z pytaniem, które zadaje sobie
prawie każdy kubański emigrant: a gdybym został? 
Chłopaka pokonał ten lęk, który wszyscy w sobie mie-
liśmy. Wieczny strach wyspiarza, że poza Hawaną ni-
czego już nie ma. Tu jest cały świat! Dzień i noc. Słońce 
i deszcz. Życie i śmierć. Krzyk i cisza. Zawsze i nigdy. Ci,
którzy wyjechali zawsze wracają do niej w snach. 
W moich snach zawsze idę tą samą drogą do portu, ulicą
Jose Marti aż do amfiteatru. W moich snach zawsze ktoś
trzyma mnie za rekę. Hawana. Powstało już wiele książek
kubańskich emigrantów z tym samym bólem opuszcze-
nia. Wszyscy zadajmy sobie pytanie: może trzeba było
zostać? Może umielibyśmy jednak żyć tylko z dwiema
opcjami, pod bacznym okiem Che? Może. Dla tej matki,

babci, co zna zaczarowane historie, ciotek o najcieplej-
szych migdałowych spojrzeniach, dla tych piasków naj-
bielszych, dla najzieleńszej zieleni? Trafiłam tylko na
jedną książkę, w której kubański pisarz mówi, że on
nigdy się nad tym nie zastanawia, że Kuba to już jest
przeszłość, że nawet oglądanie filmów o Hawanie jest dla
niego zbyt bolesne. Jest to książka Czekając na śnieg 
w Hawanie Carlosa Eire.

Carlos Eire dziś jest starszym panem, który poznał Kubę
za czasów sprzed rewolucji. Rodzina pisarza należała do
zamożnych, a jego dzieciństwo w Hawanie przebiegało
spokojnie do 26 lipca 1959 roku, do rewolucji. W swojej
książce autor tłumaczy się i wręcz czuje się niezręcznie,
że śmie tęsknić za tamtymi czasami, kiedy jego rodzinie
żyło się tak dobrze i spokojnie. Hawana, Perła Karaibów,
jest jego dzieciństwem jako kraj Batisty. To nie było
idealne dzieciństwo, to było dzieciństwo normalne. Chło-
piec boi się obrazu, wiszącego u jego ojca, portretu
Chrystusa o świdrującym spojrzeniu. Rozrabia ze swoim
bratem, zakochuje się i zostaje odrzucony. Carlos za-
chwyca się ogrodem swojego sąsiada, w którym jest nie-
wielkie zoo, przeraża go czarna postać powieści –

miasto
temat numeru:
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przybrany brat Ernesto, nienawidzi jaszczurek. Jak to ku-
bańskie dzieci, wszyscy polowaliśmy na jaszczurki. Ja też
goniłam wszechobecne gady! Uciekały pod kamienie, 
w szczeliny murków, na drzewa. Z moimi kuzynkami bie-
gałyśmy za jaszczurkami wokół domu babci. Słońce lało
się z nieba, błękitny stary domek, zatopiony w błękicie
starego nieba. Abuelo Pedro, mój pradziadek, siedział na
krześle, opierał się o ścianę, zasłaniał sobie oczy kapelu-
szem sombrero, w ustach zawsze trzymał końcówkę cy-
gara, el puro. „Chiquillas” – mówi – „dziewczyny, nie
gońcie jaszczurek, one są nam bardzo potrzebne”. A jasz-
czurki uciekają, giną na tle piasku, na tle rozgrzanych ka-
mieni. Jaszczurki żartują sobie z wyspiarskich dzieci.

A potem kubańskie dzieci dorastają daleko od jaszczurek
i od Hawany, jak ja, jak Carlos Eire, jak tysiące tysięcy
dzieci. Carlos Eire widział upadek Kuby po rewolucji, wi-
dział zacieśniający się krąg, jak sznur wokół szyi Hawany.
Jest 1959 rok. Che przejeżdża przez miasto wśród uzbro-
jonych towarzyszy, Fidel zamyka kościoły i zakazuje
świętowania Bożego Narodzienia. Krąg się zacieśnia. Do
władzy dochodzą rewolucjoniści, inteligencja kubańska
ucieka, następują pierwsze aresztowania polityczne,
ogranicza się wolność słowa. Krąg się zacieśnia. Nastę-
puje nacjonalizacja kapitału, odbiera się, a potem zaka-
zuje jakiejkowiek własności prywatnej, reglamentują
nam mleko, racjonują żywność. Krąg się zacieśnia. Ha-
wana się dusi, prawie nie może oddychać. Powstaje
akcja: Peter Pan. Czternaście tysięcy dzieci z kapitalis-
tycznych rodzin zostaje wysłanych bez rodziców do Sta-
nów Zjednoczonych. Krąg się zacieśnia. Hawana umarła
dla Carlosa Eire. Hawany już nie ma. On już nigdy jej nie
zobaczy, ani swojego domu, ani swojego ojca.

W mojej Hawanie, na jednej ścianie wisiał ołtarzyk dla
afrykańskiego bożka i portret Che. Ale okazało się, że to
rewolucja jest najsilniejszym bóstwem, to ona jest na tyle
silna, by zabić magię. „To przeklęte przez Boga miejsce,
w którym się urodziłem, to przeklęte przez Boga miejsce,
gdzie wszystko, co znałem, uległo zagładzie. Unicest-
wione w imię sprawiedliwości. W imię postępu. W imię
ciemiężonych i w imię umiłowania bogów Marksa i Le-
nina. Całkowicie unicestwione”.

Eire rozumie błędy polityki rządu przedrewolucyjnego,
ale nienawidzi rządów po 1959. Został wysłany do Sta-
nów Zjednoczonych ze swoim  bratem. Jego matka doje-
dzie do nich dużo później, gdy oni odbędą pielgrzymkę
po sierocińcach i domach opieki, ich matka przyjedzie
słaba i zagubiona. Ojca nigdy więcej nie zobaczą, ani za-
przyjaźnionego Chińczyka, ani ukochanej czarnej nianki.
Nigdy się też nie dowiedzą, co się z nimi stało, kto przeżył
nową Hawanę. 

Rząd Fidela Castro dokonał wielu zbrodni, deportował
Kubańczyków z ich własnego kraju, uwięził pisarzy i po-

zbywał się regularnie opozycji. Jednak zbrodnią naj-
straszniejszą w moim odczuciu jest zbrodnia ciszy. Ci,
którzy wyjechali, przez wiele lat byli pozbawieni kon-
taktu z rodziną, telefonów nie ma, listy nie dochodzą. Od-
dzielenie matek od dzieci, rozłąka braci jest najsurowszą
karą dla tych, którzy ośmielili się wyjechać, dla tych, któ-
rzy nie wybrali rewolucji, tylko śmierć, jak głoszą nasze
hasła. Jest to śmierć przez ciszę.  

„Kuba Fidela jest najgłębszym kręgiem piekła” – pisze
Carlos Eire i twierdzi, że już nigdy nie wróci do Hawany.
Często nas, Kubańczyków, pociesza się mówiąc: pewnie
niedługo system się zmieni, nastąpi poprawa, będziecie
mogli wrócić. Autor tej książki już nie czeka na śnieg 
w Hawanie. Powrotem na Wyspę dla niego było napisa-
nie książki zainspirowane historią Eliana Gonzaleza,
chłopca, o którego pojedynkowały się Stany Zjednoczone
i Kuba.

Obydwie książki, Czekając na śnieg w Hawanie i Habane-
cer, są niedostępne na Kubie, gdyż nic się nie zmieniło 
i krąg nadal się zacieśnia. Hawana nadal stoi w kolejkach,
dusi się w autobusach, czeka na kartki na mleko. Nic się
nie zmieniło. Hawana budzi się w nocy, kobiety falują lo-
kami, kołyszą biodrami, stukają obcasami, mężczyźni za-
kładają koszule i zapalają cygaro. Nic się nie zmieniło.
Hawana nadal tańczy – wsłuchaj się uważnie, a usłyszysz
stopy lekko muskające parkiet, jego dłonie głaszczące jej
biodro, ciepłe bolero rozgrzewające powietrze. Pomy-
ślisz, ze Perła Karaibów znów tańczy. Ale to nie jest tylko
bolero. To jest nasza modlitwa o Hawanę.  

Bilbiografia:
Luis Manuel García, Habanecer, Casa de las Américas, 1992
Carlos Eire, Czekając na śnieg w Hawanie, tłum. Tomasz Bieroń, 
Zysk i S-ka, 2005
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Nadżib Mahfuz, 
Opowieści starego Kairu oraz Kamal:
opowieści starego Kairu, 1956 i 1957, 
polskie wydanie z 1989 
i 2009 roku
Mahfuz przedstawia życie tradycyjnej rodziny kair-
skiej należącej do warstwy średniej burżuazji w prze-
łomowym dla Egiptu okresie walki o niepodległość.
Mamy tu dokładnie opisany zwykły dzień rodziny,
święta, zwyczaje, rozrywki, stroje, przedmioty użytku
codziennego, potrawy, a także mentalność bohaterów.
Powieść zawiera materiał o ogromnej wartości poz-
nawczej i oddaje w sposób niepowtarzalny nastrój
Kairu, urok i lokalny koloryt starych uliczek, zaułków,
bazarów...
Bohaterem drugiego –  lecz stanowiącego odrębną ca-
łość – tomu Opowieści starego Kairu jest maturzysta
Kamal, który rozpoczyna studia w Wyższej Szkole Pe-
dagogicznej. Reprezentuje on środowisko młodych
egipskich intelektualistów. Na studiach styka się z eu-
ropejskimi prądami myślowymi, zgłębia filozofię,
przeżywa kryzys światopoglądowy, traci wiarę, od-
rzuca legendy koraniczne, ponadto odkrywa prawdę
o podwójnym życiu ojca, przeżywa zawiedzioną mi-
łość, doświadcza inicjacji seksualnej.  

Alaa Al Aswany, Kair: Historia pewnej
kamienicy, 2004, 
pierwsze polskie wydanie z 2008 roku
Życie pod dachem starej kairskiej kamienicy nie jest
łatwe, ale zupełnie beznadziejnie żyje się w blasza-
kach na jej dachu. Tam mieszkają biedacy, wśród nich
Taha bez szans na przyjęcie do Akademii Policyjnej,
czy piękna Busejna   wykorzystywana seksualnie
przez właściciela sklepu. Bogacze, którzy zajmują
dolne piętra, też nie są zbyt szczęśliwi. Podstarzały
playboy Zaki ad Dassuki z coraz większym trudem
zdobywa przychylność kobiet, a wzięty dziennikarz
Hatim Raszid płaci wysoką cenę za swoje homose-
ksualne związki. Nawet przedsiębiorczy Azzam,
który może wprawdzie kupić sobie miejsce w parla-
mencie za milion funtów i drugą żonę za dwadzieścia
tysięcy, musi się mieć na baczności przed skorumpo-
wanymi politykami.  

André Raymond, Kair, 1993, pierwsze
polskie wydanie z 2005 roku
Sugestywna relacja o narodzinach, rozwoju, rozkwicie
oraz przeobrażeniach najbardziej zaludnionego
dziś ośrodka świata arabskiego i jednocześnie naj-
większej aglomeracji miejskiej na kontynencie afry-
kańskim. Poznajemy dzieje Kairu od samego ich
zarania. Czytelnik może się wiele dowiedzieć o życiu
codziennym mieszkańców Kairu w różnych epokach,
o budowie kanałów, pałaców i meczetów oraz innych
zagadnieniach. Całość ilustrują szkice, ryciny, plany 
i zdjęcia. 

Anna Grajewska, 
Życie codzienne w Kairze, 2004
Autorka – arabistka, która spędziła w Kairze kilka lat,
bardzo szczegółowo opisuje różne aspekty codzien-
ności w stolicy Egiptu. Sentyment do Kairu nie prze-
szkadza jej rzeczowo i obiektywnie, a czasem z dużym
krytycyzmem, patrzeć  na egipską rzeczywistość.

Hugh Miles, 
Playing Cards in Cairo, 2008
Autor, urodzony w Arabii Saudyjskiej, i mieszkający 
w Kairze oraz pracujący tam jako dziennikarz, poznaje
piękną Rodę, w której się zakochuje. Ona wprowadza
go w tajniki ulubionej gry karcianej Egipcjan, tarneeb,
oraz w krąg swych przyjaciółek. Miles, przysłuchując
się ich opowieściom, poznaje kobiecy punkt widzenia
na różne aspekty życia kobiet w islamskim Egipcie,
począwszy od spraw damsko-męskich a skończywszy
na problemach egipskiej polityki.

Max Rodenbeck, Cairo: The City Victo-
rious, pierwsze wydanie z 1998 roku  
Biografia miasta, od czasów najdawniejszych po
współczesne, gęsto okraszona anegdotami i opisy-
wana z wielkim poczuciem humoru i lekkością.
Autor, korespondent z Bliskiego Wschodu dla presti-
żowego tygodnika The Economist, od wielu lat miesz-
kający w Kairze, przedstawia kulturę kairską jako

żywy twór, dynamiczny, od zawsze pełen kontrastów
i wielce ekscytujący.

Khaled Al Khamissi, Taxi, 2008
Książka składa się z pięćdziesięciu ośmiu monologów
fikcyjnych kierowców kairskich taksówek, których 
w mieście jest ok. osiemdziesiąt tysięcy. Autora zain-
spirowały własne przejażdżki taksówkami po tej
ogromnej metropolii. Czytelnik poznaje rodzinne his-
torie, wspomnienia, przemyślenia i poglądy kierow-
ców. Eksploruje miasto z jego szerokimi bulwarami 
i wąskimi alejkami, obserwując Kair w ciągłym ruchu.

kairKamila Kunda i Agnieszka Tatera

miasto
temat numeru:

Kair
Fot. Przemysław Idzkiewicz/Wikimedia Commons
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szanghaj
 Mian Mian, Panda Sex, 2009, 
polskie wydanie z 2010 roku
W mniej kontrowersyjnej powieści od jej wcześniejszej,
także przetłumaczonej na język polski, książki Cukiereczki
(która w przeciwieństwie do Panda Sex wciąż jest zakazana
w Chinach), chińska autorka w formie quasi-reportażu
analizuje związki męsko-damskie mieszkańców nowoczes-
nego Szanghaju. Bohaterowie należą do artystycznego albo
pseudoartystycznego świata muzyków, aktorów, artystów,
projektantów mody lub prezenterów telewizyjnych. Mian
Mian zwraca po raz kolejny uwagę na zjawiska, o których
w Chinach wciąż zbyt rzadko się mówi, w tym alkoholizm
czy uzależnienie od narkotyków. Przede wszystkim
porusza w swej powieści problem dojrzałości młodych
ludzi.

Eileen Chang, Ostrożnie, pożądanie,
napisane w latach 40. XX wieku, po
raz pierwszy opublikowane w 1979,
polskie wydanie z 2008 roku
Historia miłości, zdrady i poczucia politycznego spełnienia
rozgrywa się w Szanghaju 1942 roku i została spopulary-
zowana przez film Anga Lee z 2007 roku. Chang sportre-
towała miasto jako ośrodek ruchu oporu w czasach, gdy
było okupowane przez Armię Japońską. Jednak w eleganc-
kich wnętrzach damy z wyższych sfer grają namiętnie 
w madżonga. Na tym tle przedstawiony jest dramat, 
w którym główną rolę odgrywa Jiazhi, organizująca zamach
na japońskiego kolaboranta, z którym nawiązuje romans i
w którym w międzyczasie zdąży się zakochać.

Zhou Wei Hui, 
Szanghajska kochanka, 2000, 
pierwsze polskie wydanie z 2002 roku
Debiutancka powieść młodej pisarki została zakazana 
w Chinach i określona mianem dekadenckiej. Jednak na
czarnym rynku szybko zyskała status bestsellera, głośno 
o niej było także w innych krajach (przetłumaczono ją na
34 języki, a także nakręcono na jej podstawie film).
Opowiada o młodej dziewczynie, przedstawicielce pokole-
nia słabo pamiętającego już czasy opresyjnego reżimu Mao
Zedonga. Bohaterowie próbują znaleźć swoje miejsce 
w konsumpcyjnej współczesnej kulturze chińskiej, biorą
narkotyki, uprawiają seks i fascynują się kulturą Zachodu.
Przedstawiony w powieści Szanghaj to miasto drapaczy
chmur, kawiarni, sklepów, ekspandującej popkultury 
i samotnych, materialistycznie nastawionych do życia
młodych ludzi.

Anchee Min, 
Czerwona azalia, 1994, 

polskie wydanie z 1996 roku
Wspomnienia autorki o swym dzieciństwie i młodości 
w Szanghaju pod rządami komunistów stały się świa-
towym bestesellerem. Książka składa się z trzech części. 
W pierwszej bohaterka opisuje swoje szanghajskie
dzieciństwo w latach 60., gdy wierzyła w każde słowo Mao.

Druga część opowiada o życiu i pracy na roli na prowincji,
przyjaźni, jej pierwszych doświadczeniach seksualnych 
i utracie wiary w system komunistyczny. W trzeciej części
Min powraca do Szanghaju, by kształcić się w studio fil-
mowym jako aktorka. Historia dojrzewania i odnajdywania
własnej drogi w systemie, dającym jednostce niewielką
możliwość decydowania o sobie, po latach nie traci swej
mocy i stanowi doskonałe świadectwo czasów Rewolucji
Kulturalnej.

Qiu Xiaolong, 
Śmierć czerwonej bohaterki, 2000,
polskie wydanie z 2007 roku
Zamieszkały w USA pisarz tworzy książki w gatunku
dopiero od niedawna popularnym w jego ojczyźnie –
powieści kryminalne. Jego książki osadzone są we
współczesnych Chinach, a zagadki rozwiązuje inspektor
policji Chen Cao, któremu poezja, chińska i obcojęzyczna,
pomaga odkryć zabójców. W debiutanckiej Śmierci czer-
wonej bohaterki, której akcja dzieje się w połowie lat 90.,
kilku członków partii komunistycznej zamieszanych jest 

w skandal o podłożu seksualnym. Powieści Qiu przybliżają
czytelnikom kulturę Szanghaju sprzed około dwudziestu
lat oraz zmiany, jakie zaszły i wciąż zachodzą w mieście
oraz w pozostałych rejonach kraju. 

Lisa See, Dziewczęta z Szanghaju,
2009, polskie wydanie z 2010 roku
W tej powieści poczytnej pisarki przedstawiona została his-
toria dwóch sióstr, modelek z Szanghaju, które wiodą
beztroskie i nowoczesne życie w swojej ojczyźnie.
Bankructwo ojca i wojna chińsko-japońska zmuszają dziew-
częta do wyjścia za mąż za dwóch braci, chińskich emi-
grantów zamieszkujących Los Angeles. Wielomiesięczna
podróż do Ameryki staje się drogą pełną ciężkich doświad-
czeń i przewartościowań, dzięki którym siostry dojrzewają
i przekonują się o własnej kobiecej sile. Na miejscu okazuje
się, że nie tylko one przybyły do nowej ojczyzny 
z mrocznymi tajemnicami i stoją w obliczu pytania o własną
tożsamość. Szanghaj staje się mityczną oazą spokoju 
i szczęścia, krajem dzieciństwa, do którego siostry nie mogą
już wrócić, dosłownie i w przenośni – z powodu zmian poli-
tycznych i własnej dorosłości.

J. G. Ballard, Imperium słońca, 1984,
pierwsze polskie wydanie z 1990 roku
W swojej opartej na wątkach autobiograficznych powieści
urodzony w Szanghaju pisarz przedstawia losy Jima Gra-
hama, wychowującego się w szanghajskiej Dzielnicy
Międzynarodowej dla cudzoziemców. Syn brytyjskiego dy-
plomaty pasjonuje się japońskim lotnictwem, a wojna
japońsko-chińska nie wpływa na jego dzieciństwo. Sytuacja
zmienia się drastycznie po japońskim ataku na Pearl Har-
bor – oddzielony od rodziców chłopak trafia do obozu dla
internowanych, gdzie szybko musi nauczyć się zasad
przetrwania w ekstremalnych warunkach. Aby tego
dokonać, jedynym słusznym rozwiązaniem wydaje się
odrzucenie norm moralnych obowiązujących w normal-
nym świecie. Książkę spopularyzował film nakręcony przez
Stevena Spielberga.

Kamila Kunda i Joanna Wonko-Jędryszek

miasto
temat numeru:

Szanghaj
Fot. Wikimedia Commons
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Pekin
Kamila Kunda i Joanna Wonko-Jędryszek

Ma Jian, 
Beijing Coma, 2008
Najbardziej ceniona przez krytyków powieść
chińskiego pisarza, mieszkającego na stałe w Lon-
dynie, dotyka spraw najbardziej podstawowych: praw
człowieka. Akcja osadzona jest w 1989 roku w czasie
protestów studenckich na placu Tiananmen. Główny
bohater zostaje postrzelony w głowę i spędza długie
lata w śpiączce, pod opieką matki. Nie może się ruszać,
jednak jego pamięć działa sprawnie i przywołuje
obrazy z przeszłości. Wokół niego Pekin ulega mod-
ernizacji, otwiera się coraz bardziej na Zachód, a bo-
hater tkwi myślami w swym dzieciństwie i młodości.
Niezwykła i poruszająca opowieść o zmianach
społecznych, indywidualnej wolności i olbrzymiej sile
wewnętrznej.

Shan Sa, 
Brama Niebiańskiego Spokoju, 1997,
polskie wydanie z  2003 roku
Mieszkająca w Paryżu pisarka osadziła akcję swej
powieści w Pekinie tuż po masakrze na placu Tianan-
men, a także na dalekiej prowincji, dokąd ucieka przy-
wódczyni ruchu studenckiego, odpowiedzialnego za

protesty. Podąża za nią oddany maoistycznemu reżi-
mowi chłopak, a dzięki znalezionemu przez niego
pamiętnikowi opozycjonistki dziewczyna jawi mu się
w nowym świetle. Krótka powieść przesycona jest
poezją, tajemnicą i magią. 

Cao Xueqin, 
Sen Czerwonego Pawilonu (Hong Lou
Meng), XVIII wiek, powieść nie została
w całości przetłumaczona na język
polski, mały fragment dostępny jest
w Antologii literatury chińskiej
Witolda Jabłońskiego z 1956 roku
Powieść napisana została w baihua, czyli wersji języka
chińskiego, wzorowanej na języku mówionym, 
w której pisano literaturę popularną (w tradycji
chińskiej powieści nie uchodziły za literaturę wysoką
i szczególnie wartościową), w odróżnieniu od języka
klasycznego. Powieść uznawana jest za arcydzieło 
i podstawę wielu współcześnie tworzonych powieści

chińskich. Cao Xueqin dokumentuje życie i zmiany
społeczne zachodzące w kręgu osiemnastowiecznej
arystokracji na przykładach losów czterech wielkich
rodów: Jia, Shi, Wang i Xue. Historia podobno jest
semiautobiograficzna i odzwierciedla zmienną sytu-
ację rodziny autora.

Ha Jin, 
The Crazed, pierwsze wydanie 2002
Jak tragedia może zmienić spojrzenie na otoczenie
można przekonać się sięgając po nieprzetłumaczoną
jeszcze na język polski powieść The Crazed chińskiego
pisarza tworzącego w Stanach Zjednoczonych. Leżący
w szpitalu po wylewie profesor literatury przewartoś-
ciowuje swoje życie, czemu przysłuchuje się codzien-
nie odwiedzający go jego najpilniejszy student 
i zarazem przyszły zięć. Na wpół majaki, na wpół
świadome, pełne odwagi wynurzenia profesora
zmieniają także życie studenta. Pekin Ha Jina to mi-
asto z roku 1989, w przededniu masakry na placu
Tiananmen – miasto, do którego bohater pragnie
wyjechać na dalsze studia i żyć ze swoją przyszłą żoną.
Miasto, w którym niemal na oczach bohaterów dzieje
się historia. 

Yan Geling, 
The Uninvited, 2006 (wydanie bry-
tyjskie) i The Banquet Bug, 2007
(wydanie amerykańskie)
Powieść o typowym everymanie, który myśli, że udało
mu się przechytrzyć innych, gdy przypadkiem dostał
się na elegancki bankiet i jako fałszywy dziennikarz
zaczął żyć z posiłków tam dostępnych i wyna-
grodzenia za nie mające powstać teksty prasowe.
Tymczasem bohater stopniowo wpada w pułapkę sys-
temu, z którego nie ma wyjścia. Autorka obnaża cienie
postępującej gospodarki wolnorynkowej: brak zaufa-
nia, zanikające ideały, postępującą chciwość polityków
i przedsiębiorców, korupcję i hipokryzję panującą 
w społeczeństwie. To realia, które można zaobser-
wować w Chinach dziś, szczególnie w dużych mias-
tach takich jak Pekin, stanowiący bardzo malowniczą
scenerię do rozgrywających się tam dramatów 
i tragikomedii.

Lao Sze, 
Ryksza, 1936, pierwsze polskie
wydanie w tomie Ryksza i inne
opowiadania z 1953 roku
Autor, chiński kosmopolita, wielki pisarz oraz wykład-
owca na światowych uniwersytetach, stworzył

studium tragicznego życia rykszarza pekińskiego 
w latach 30., które uchodzi za klasyka
dwudziestowiecznej literatury chińskiej. Rozwijający
się Pekin bohater uznawał za chaotyczne, brudne 
i dekadenckie miasto. W powieści poruszony został
związek człowieka z maszyną, refleksje na temat in-
dywidualności, posłuszeństwa i poświęcenia. Autor
dzięki tej książce i innym dziełom ogłoszony był 
w Chinach „artystą ludu” i „wielkim mistrzem języka”,
lecz po dojściu komunistów do władzy, szykanowany,
nie mógł znieść cierpienia i popełnił samobójstwo.

Ida Pruitt, 
Old Madam Yin: Memoir of Peking Life,
1926-1938, pierwsze wydanie 1979
Autorka była amerykańską misjonarką i uważną ob-
serwatorką chińskiej kultury w czasach okupacji
japońskiej. Książka to wspomnienia stosunków panu-
jących między Amerykanką, pracownicą szpitala, 
a starą panią Yin, przedstawicielką wyższych sfer w
Chinach i tym samym grupy społecznej, która wkrótce
miała zostać najbardziej prześladowana przez komu-
nistów. Czytelnik wraz z narratorką obserwuje dy-
namikę stosunków rodzinnych w dawnych czasach,
codzienność wysoko postawionych w hierarchii
społecznej mieszkańców Pekinu i może zadumać się
nad ulotnością systemów społecznych, którym bur-
zliwa historia nie pozwoliła przetrwać do dziś. 

Zhu Wen,
I Love Dollars, pierwsze wydanie 1994
Kolekcja, na którą składa się sześć krótkich
opowiadań z akcją dziejącą się w latach 90. XX wieku,
w zmieniającym się w ekspresowym tempie Pekinie,
jest pierwszą z gatunku nihilistycznych książek,
rozpropagowanych później m.in. przez Mian Mian 
i Zhou Wei Hui, pisarki szanghajskie. Autor, porówny-
wany do Kafki ze względu na umiejętność tworzenia
podobnej atmosfery, porusza kwestie „mieć czy być”,
rosnącego materializmu młodych ludzi i jednocześnie
gasnącego idealizmu. Łamie też wszelkie tabu, jakie 
w Chinach otaczało kwestie seksualności. Z kart
książki przebija bezcelowość działań bohaterów i ich
przerażające zagubienie korzeni, spowodowane poli-
tyką maoistyczną, która naznaczyła ich życie na zawsze. 

Pekin, plac Tiananmen
Fot. Peter Morgan/Wikimedia Commons
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sztukmistrze z drukarni

Smakowite miejsce w zatłoczonym świecie 
książek – Smak Słowa

Powstało trzy lata temu w Sopocie. Smak Słowa to wciąż

jedno z najmłodszych, ale już dobrze rozpoznawalnych 

w Polsce wydawnictw. Początkowo było przedsięwzięciem

jednej osoby – rzutkiej i działającej z pasją Anny Świtajskiej,

która po trzynastu latach pracy w Gdańskim Wydawnictwie

Psychologicznym postanowiła położyć wszystko na jedną

kartę i otworzyć własny biznes. Łącząc zainteresowania za-

wodowe z fascynacją Bliskim Wschodem i Północą, stwo-

rzyła niezależną oficynę, która wydaje książki z dziedziny

psychologii i literaturę piękną. Smak Słowa sta wia na prozę

o tematyce wielokulturowej, na zagadnienia dotyczące

współcześnie pojmowanej tożsamości, jaka tworzy się 

w zderzeniu z obcymi językami i kulturami. 

O tym, jak działa Smak Słowa i jak będzie się rozwijać, z jego

założycielką rozmawia Ania Ready

Anna Świtajska, założycielka Smaku Sł  ̧owa

 Jak łatwo, czy może raczej powinnam zapytać
jak trudno, jest założyć niezależne wydawnic-
two w Polsce? 
Założyć oficynę wydawniczą w Polsce jest bardzo
łatwo. Widać to po liczbie nowych wydawnictw,
które mnożą się jak grzyby po deszczu. Często są to
jednak przedsięwzięcia jednej książki, które nie mają
żadnej szansy, żeby przetrwać albo zaistnieć. Naj-
ważniejsze, moim zdaniem, są pomysł i pasja. Żeby
wydawnictwo chwyciło, musi znaleźć swoich czytel-
ników albo lepiej – wielbicieli. Wydawca powinien
dobrze wiedzieć, kim oni są i czego od nas oczekują. 

Smak Słowa, trzeba przyznać, trochę utrudnił sobie
sprawę, idąc w dwóch kierunkach, które teoretycz-
nie wcale się nie pokrywają – psychologia i litera-
tura. Całkiem przypadkiem okazało się jednak, że
w dużej mierze te dwa segmenty odbiorców: ksią-
żek psychologicznych i literatury pięknej nachodzą
na siebie. Zatem pomysł okazał się trafiony, bo czy-
telnicy, którzy zaufali nam w psychologii, też prze-
cież czytają literaturę piękną i potrzebują niekiedy
oddechu od fachowego języka.
Wracając do trudności to oczywiste, że założenie 
i prowadzenie własnego wydawnictwa to sprawa

niezwykle skomplikowana i wymagająca ogromnej
odpowiedzialności i wytrwałości. Przez kilka lat pra-
cuje się właściwie tylko na kolejne książki. Jest więc
potrzebne zaplecze finansowe lub dobre pomysły na
finansowanie swoich planów. Sądzę, że coś takiego
mogą przetrwać tylko ludzie, którzy kochają tę pracę
i potrafią żyć głównie dzięki pasji. Może to naiwne,
ale ja tak właśnie trwam.

Jak działa wydawnictwo? Ile osób jest zatrudnio-
nych w Smaku Słowa? 
Smak Słowa to, jak większość przedsięwzięć, zasługa
wielu. W tak zwanym biurze pracują tylko dwie
osoby – ja i Magda Śmiechewicz, ale zespół wydaw-
nictwa to całe mnóstwo znakomitych specjalistów-
freelancerów: tłumaczka psychologii Agnieszka
Nowak, graficzka mieszkająca w tej chwili w Londy-
nie Agnieszka Wójkowska, redaktorki – Małgosia Ja-
worska i Ania Mackiewicz, grafik zajmujący się
składem – Piotr Geisler. Oni stanowią pień firmy, 
a dochodzą do nas ciągle nowi, wspaniali ludzie. 

Przygotowując się do startu na polskim rynku,
szukała Pani niszy? Robiła badania rynkowe? Jak
profiluje się Smak Słowa w odniesieniu do innych
wydawnictw? 

Żadnych badań rynkowych oczywiście nie robiłam,
bo na takie przedsięwzięcia stać jedynie firmy, za któ-
rymi stoi wielki kapitał. Małe, niezależne wydaw-
nictwa muszą sobie radzić bez nich, wykazywać się
znajomością rynku, intuicją i elastycznością. Jeśli cho-
dzi o znajomość rynku w zakresie literatury psycho-
logicznej, to dobrze się na tym znam, więc dokładnie
wiedziałam, jaka jest nisza i co warto wydawać.
Można rzec, że opublikowaliśmy dotychczas książki
najwybitniejszych amerykańskich psychologów istot-
nych dla rozwoju tej dziedziny, wiele nowych tytułów
ukaże się już wkrótce. Dla każdego psychologa na-
zwiska takie jak: Nisbett, Aronson, Tavris, Buss, Mes-
ton, Harris, Marcus, Gazzaniga czy Diener są
kwintesencją jakości w nauce. 

Jeśli zaś chodzi o literaturę, to trzeba przyznać, że
tutaj inspiruje mnie głównie pasja i osobiste zainte-
resowania. Moje zafascynowanie literaturą arabską
zaowocowało już kilkoma naprawdę fantastycznymi
książkami. Oczywiście zawdzięczam to w dużej mie-
rze kontaktom z arabistami. Niezwykle wciągnęła
mnie również Skandynawia, a właściwie jej północna
część – Norwegia. Literatura skandynawska to zupeł-
nie inny biegun, ale niezwykle bliski poprzez liczne
odniesienia do psychologii: rodzinne traumy, skom-
plikowane relacje, poplątane tożsamości. Dotychczas

wydaliśmy książki najciekawszych, współczesnych
autorów norweskich: Anne B. Ragde, Daga Solstada
czy Hanne Ørstavik. 

Jaki był odzew z rynku, od czytelników, od in-
nych wydawców po tym, jak pojawiły się w skle-
pach pierwsze książki Smaku Słowa? 
Tak zwany „odzew z rynku”, zwłaszcza na początku,
to coś, czego młody wydawca oczekuje z drżeniem
serca. I nie chodzi wcale o to, żeby sprzedawać wie-
lotysięczne nakłady swoich książek, ale o to, żeby
znaleźć swoje miejsce w tym jakże zatłoczonym
świecie książki. Smak Słowa od początku spotykał
się z naprawdę życzliwymi reakcjami ze strony czy-
telników, które bardzo zagrzewają do pracy. Na nie-
które nasze promocje na przykład w Warszawie
przychodzą ludzie, którzy mówią, że uwielbiają wy-
dawnictwo i kupują każdą naszą książkę, bo wiedzą,
że się nie zawiodą. To cudowne słowa dla wydawcy. 
Bardzo miłe przyjęcie, zwłaszcza naszych serii lite-
rackich, zgotowali dziennikarze recenzujący książki.
Właściwie każda wydana przez nas powieść zbiera
pozytywne recenzje, a kilka z nich wygrało kon-
kursy czyteln  ików lub dziennikarzy: Chicago Ali al-
Aswaniego zostało książką miesiąca w Magazynie
Literackim Książki, a Ziemia kłamstw Anne B. Ragde
– książką lata w „Newsweeku Kobieta”.
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Literackie publikacje
Smaku Słowa:

Ala al-Aswani, Chicago
At-Tajjib Salih, Sezon migracji na Północ
At-Tajjib Salih, Wesele Zajna
Nadżib Mahfuz, Hamida z zaułka Midakk
Nayra Atiya, Khul-khaal. 
Bransolety Egipcjanek
Salwa Bakr, Złoty rydwan
Selma Lønning Aarø, 
Lewą ręką przez prawe ramię
Hanne Ørstavik, Miłość
Anne B. Ragde, Ziema kłamstw
Miral at-Tahawi, Namiot Fatimy
Aryn Kyle, Bóg zwierząt
Lauren Liebenberg, Smak dżemu 
i masła orzechowego
Dag Solstad, Noc profesora Andersena
Dag Solstad, Patynozielone!
Abd ar-Rahman Munif, Miasta soli. Zagubieni
Radża as-Sania, Dziewczyny z Rijadu

Anna Świtajska – pomysłodawczyni i założycielka sopoc-kiego wydawnictwa Smak Słowa. Z wykształcenia jestpsychologiem. Zaraz po studiach rozpoczęła pracę w Gdańskim Wydawnictwie Psychologicznym, gdzie pracowała przez trzynaście lat. Potem  zdecydowała się na założenie własnej oficyny wydawniczej. Fascynuje się literaturą arabską i norweską, z nie mniejszą pasją upra-wia także sport – tenis ziemny. Matka dwóch córek – Anii Asi, również świetnych tenisistek i miłośniczek książek.
www.smakslowa.pl

Najtrudniej jest z dystrybutorami, którzy jakoś do
końca nie mogą uwierzyć w małe i do tego ambitne
wydawnictwa, bo wiadomo, że „hiciorów” to one nie
wydają. Są jednak jednostki również w tym obsza-
rze, które wierzą w Smak Słowa od początku 
i ogromnie wspierają. 

Stawia Pani na wydawanie literatury arabskiej,
afrykańskiej, amerykańskiej i skandynawskiej.
Skąd taki profil?
Zaczęło się od literatury arabskiej, której bardzo mi
brakowało na polskim rynku wydawniczym.
Zwłaszcza dobrej literatury, która poszerza nasze
widzenie tej jakże odmiennej kultury i uczy nas to-
lerancji wobec inności. Bardzo bym chciała, żeby
polski czytelnik przekonał się do tej literatury, dla-
tego wydałam duży jej przekrój od typowo etnogra-
ficznej książki Khul-khaal. Bransolety Egipcjanek
Nayry Atiyi, poprzez niezwykle wyrafinowaną, po-
etycką powieść Namiot Fatimy Egipcjanki Miral at-
Tahwi, czy feminizującą prozę Salwy Bakr – Złoty
rydwan. W serii Kontynenty natomiast ukazują się
książki, które są bardzo ważne nie tylko dla Arabów,
ale zostały też docenione na świecie. Można do nich
zaliczyć wybitną książkę Sudańczyka At-Tajjiba Sa-
liha – Sezon migracji na Północ, cudowną Hamidę 
z zaułka Midakk Nadżiba Mahfuza lub bestsellerową
książkę napisaną przez Ali al-Aswaniego, Chicago.
Wydaliśmy też książkę niezwykle ważnego arab-
skiego pisarza Abd ar-Rahmana Munifa pod tytułem
Miasta soli, która podobnie jak Sezon migracji... zos-
tała zakazana w Arabii Saudyjskiej ze względu na
zbyt kontrowersyjne przedstawienie społeczności
arabskiej w zderzeniu ze światem Zachodu. To fan-
tastyczna książka, która, moim zdaniem, tłumaczy
społeczne powody większości konfliktów między
światem arabskim a Zachodem. 

W jaki sposób decyduje Pani o wydaniu danej
książki? Czy istotne jest to, że została wcześniej
wydana w Polsce? 
Myślę, że w odniesieniu do literatury fakt, że książka
jakiś czas temu już się ukazała w języku polskim, nie
ma wielkiego znaczenia. Na przykład dla mnie bar-
dzo ważnym zadaniem było odnalezienie tłumaczki
książki Hamida z zaułka Midakk Nadżiba Mahfuza –
znakomitej Jolanty Kozłowskiej. Kochałam tę
książkę i nie mogłam znieść myśli, że jest w tym mo-
mencie właściwie niedostępna na rynku. Ale 
w końcu jestem wydawcą, więc potrafię poradzić
sobie z takimi przeciwnościami. W tym roku wyda-
liśmy poprawiony przekład Hamidy... w pięknej sza-
cie graficznej, który znakomicie się sprzedaje.
Oznacza to, że miałam rację – do dobrych książek
warto wracać. 

Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się natomiast
z książkami naukowymi czy popularnonaukowymi
z zakresu psychologii, ponieważ ich największym

atutem jest aktualność. W nauce wiele rzeczy zmie-
nia się szybko i dobra książka czy podręcznik żyje
maksymalnie 10 lat, zwłaszcza w psychologii, dzie-
dzinie rozwijającej się niezwykle dynamicznie.
Myślę, że głównym naszym atutem jest między in-
nymi szybkie reagowanie na najnowsze trendy nau-
kowe w psychologii i naukach społecznych.
Opublikowaliśmy na przykład najnowszą książkę
Elliota Aronsona i Carol Tavris o wykorzystaniu dy-
sonansu poznawczego, wydajemy też przełomową
książkę Richarda Nisbetta podważającą współ-
czesne poglądy na temat dziedziczenia inteligencji,
czy fascynującą publikację poświęconą kobiecej se-
ksualności autorstwa wybitnego psychologa ewolu-
cyjnego Davida Bussa i psycholog klinicznej Cindy
Meston. Mam nadzieję, że wkrótce wszyscy będą
wiedzieli, że nowych idei w psychologii, ale też do-
brej klasyki, należy szukać właśnie w Smaku Słowa. 

Jak poszukuje Pani tłumaczy? 
Większość tłumaczy z języka angielskiego, z któ-
rymi obecnie współpracuję, znam od lat. Kilku 
z nich, zwłaszcza ci, którzy zajmują się przekładami
z arabskiego, to zupełnie nowi współpracownicy. Do
jednych dotarłam sama, czytając ich przekłady, inni
zostali mi poleceni przez środowisko arabistów. 

Jaki jest odbiór literatury arabskiej czy afrykań-
skiej w Polsce? Zauważyłam, że w ostatnich
kilku latach zaczęto wydawać w kraju coraz wię-
cej książek z tego kręgu kulturowego, ale wciąż
brakuje wielu klasyków, którzy od lat istnieją 
w angielskich czy francuskich przekładach.
Byłam zaskoczona tym, że dopiero Smak Słowa
wydał w Polsce Sezon migracji na Północ, jedną
z najważniejszych książek literatury afrykań-
skiej minionego stulecia. Takimi publikacjami
musi mieć Pani poczucie pewnego rodzaju misji
na polskim rynku... 
Świetnie to Pani ujęła. Literatura arabska i afrykań-
ska to dla mnie rodzaj misji. Wierzę w to, że litera-
tura otwiera nas na inne kultury i społeczności, uczy
tolerancji w stosunku do inności, poszerza hory-
zonty. Sam fakt, że dotychczas komercyjne wydaw-
nictwa nie były w ogóle zainteresowane
przekładami arabskimi (z wyjątkiem noblisty Nad-
żiba Mahfuza, którego dzieła powinny w Polsce już
dawno ukazać się w całości) zadziwił mnie. Na
szczęście jestem wydawcą i mogłam na to zareago-
wać. I okazuje się, że są ludzie, którzy chcą czytać te
książki, których interesuje coś więcej niż ich własny
kontynent. 

Smak Słowa istnieje już trzy lata. Jakie były naj-
trudniejsze chwile?
Trudne chwile zdarzają mi się każdego dnia. Najbar-
dziej dobijające bywały momenty, kiedy sprzątano
mi sprzed nosa prawa do książki, którą chciałam
wydać. Dlatego teraz staram się od razu reagować 
i właściwie mam już zakupione książki na cały 2011,
a częściowo też 2012 rok. 

Jak określiłaby Pani polski rynek wydawniczy?
Wydaje mi się, że już wkrótce rynek wydawniczy 
w Polsce podzieli się na dwa bieguny. Na jednym 
z nich królować będą wydawnictwa komercyjne,
które książki traktują jak projekty, przedsięwzięcia,
indeksy bardziej lub mniej dochodowe, z naciskiem
rzecz jasna na bardziej, bo właśnie dochód jest tutaj
wartością naczelną. Drugi biegun zajmą oficyny pub-
likujące ambitną literaturę, która z założenia nie bę-
dzie się sprzedawać w tysięcznych nakładach,
dlatego będą to wydawnictwa małe, prestiżowe, dro-
gie, można wręcz rzec, że luksusowe. 

Myślę, że największy boom wydawniczy Polska ma już
za sobą, a teraz rynek ten będzie się stabilizować i spe-
cjalizować. Największy problem mają tu wielcy wy-
dawcy, bo oni będą walczyć o największy kawałek
tortu. I zapewne będą tacy, którzy w tej walce polegną.
Sądzę jednak, że ustabilizuje się też rynek małych wy-
dawnictw, które ze swego założenia nie chcą być mo-
lochami i mają ścisłą specjalizację czy charakter. 

Jakie ma Pani plany na przyszłość Smaku Słowa?
W jaką stronę chce Pani poprowadzić wydawnic-
two? 
Przez ostatnie trzy lata pracy wydawnictwo Smak
Słowa niezwykle się rozwinęło. W ciągu tego czasu
wydaliśmy prawie trzydzieści książek, głównie prze-
kładów z różnych języków. Naszym celem jest wyda-
wanie coraz ciekawszych książek i aktywniejsza
promocja. Na tym zamierzamy się skupić w ciągu
dwóch najbliższych lat. Póki co nie myślimy o zwięk-
szaniu liczby woluminów wydawanych w kolejnych
latach, pozostaniemy przy około dziesięciu tytułach
rocznie. Ważne, żeby były one naprawdę wyjątkowe.  

Czy jest jakieś wydawnictwo, wcale niekoniecz-
nie polskie, które traktuje Pani jako wzór?
Bardzo podoba mi się wydawnictwo Virago Press,
ponieważ powstało z pasji kilku wspaniałych kobiet,
co widać w każdej wydawanej przez nie książce. Jest
też kilka angielskich i amerykańskich wydawnictw
uniwersyteckich, które są dla mnie wzorem. 

Dziękuję bardzo za rozmowę.
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Używki, których lepiej się wystrzegać, lepiej się 
z nimi nie zaprzyjaźniać, przelane i przepalone 
w poetycki tomik. Tak w jednym zdaniu opisać
można zbiór wierszy Marcina Świetlickiego pt. 49
wierszy o wódce i papierosach, w którym jednak
nie tylko o wódce i papierosach mowa. Używki,
jakie znajdziemy w tym niewielkim tomie, to także
gorejące jeszcze ostatkiem sił uczucia, rozlane
bezpowrotnie emocje, chwile upadków i wznie-
sień. To używki, które uzależniają, niejednokrot-
nie sprawiają ból, równie często oczyszczają jak 
i  niszczą. Wspomnienia, plany, marzenia, gorzko-
słodki świat, którego doświadczyć może każdy, kto
pokusi się o lekturę czterdziestu dziewięciu wier-
szy Marcina Świetlickiego.  

Na okładce tomiku flaszka, jeszcze pełna, gotowa do
spożycia. Na drugim tle kobieta z papierosem w ręku
i popielniczką, gotową przyjąć każdy popiół, najmniej-
szy skrawek wypalonej myśli, słowa, gestu. Pierwszy
wiersz O nas wprowadza nas w ten odurzony świat,
prezentuje podmiot, z jakim będziemy mieć do czy-
nienia już do ostatniego wiersza. „Najeżony, nieutu-
lony; Najeżony i odstawiony / Nieciekawy już świata
za wanną / Nieciekawy już miasta / Nieciekawy siebie
samego”. Obraz człowieka zagubionego, szorstkiego,
patrzącego na świat obojętnie, towarzyszyć będzie ko-
lejnym poetyckim wyznaniom. 

Przewija się przez karty tomiku tęsknota za czymś, co
było, bezpowrotnie minęło, rozegrało się w realnym
świecie lub też w wyobraźni. Być może nie dopełniło
się tak, jak powinno, pozostawiając po sobie jedynie
żal i rozgoryczenie. Powód tej tęsknoty stanowi ko-
bieta, fascynacja przelotna lub też stała, jak w wierszu
M – w podróży: „Mamy przecież mentalność gości ho-
telowych / i niby łatwo jest się przyzwyczajać / do
przypadkowych mebli i ciał przypadkowych / Wybra-
łem jednak właśnie twoje ciało”. Jest też poczucie
winy, kłótnie, próby samobójcze dokonywane tylko na
swoich myślach. W wierszu Poza rozkładem podmiot
liryczny wyznaje, iż „nie umiał kochać, mówił kocham
a / nie umiał kochać, przyszedł rok temu z chlebakiem
/ i odchodzi z chlebakiem, nie ma nic”. Pozostaje więc
„lirycznym zboczeńcem / co nie wytrzyma bez trage-
dii, jeśli / jej nie ma, to ją sprowokuje, zmyśli, poza
rozkładem”.

Podmiot nie utożsamia się z otaczająca go rzeczywis-
tością, nie akceptuje jej, odrzuca świat, który nie daje
mu żadnej satysfakcji. „Pętam się, pałętam, snuję się,
kluczę. Sam. Bezużyteczny” wyznaje podmiot w wier-
szu Kluczenie, kwiecień. Nie ma własnego miejsca,
trwa zawieszony pomiędzy wczoraj a jutrem, nie do-
strzegając dnia dzisiejszego, jak w wierszu zatytuło-
wanym jedynie wielokropkiem: „Ale to było wczoraj.
Dziś jadę tramwajem / uśmiechając się wstrętnie do
wczoraj / Wącham wczoraj, ostry / i grzeszny zapach.
Ale to było wczoraj. Dziś nic”. Poeta, w wierszu Opluty
utożsamia się z samym podmiotem, czuje się „OPLU-
TYOPLUTYOPLUTY”,  sponiewierany przez innych
oraz przez własne sumienie, błąka się samotnie po
mieście. Ma jednak nadzieję, złośliwą wręcz nadzieję,
że Kraków będzie kiedyś tylko jego miastem i w końcu
odpłaci się za wszystkie niemiłe incydenty, którym
poeta musiał kiedyś stawiać czoła, tudzież kieliszka
wódki.

Bywa w swoich wierszach Świetlicki także wulgarny,
perwersyjny i bezpośredni. Przykładem może być
wiersz I wanna be your dog, którego pierwsza lektura
przywodzi na myśl jedynie ordynarny przebieg sto-
sunku płciowego dwóch osób. „Teraz chcę być / twoim
psem. / Teraz chcę być twoim psem. (No chodź)”, po-
wtarza jak mantrę w swoim wierszu. 

Tytuł tomiku zobowiązywał poniekąd do napisania
Króciutkiej pijackiej piosenki. Tak też się stało, poeta
nazwał w ten sposób swój krótki, bo zaledwie czte-
rowersowy wiersz, któremu, pomimo pijackiego za-
barwienia, nie można odmówić mądrości 
i sposobności do chwili refleksji. 

„Post się gryzie z karnawałem
Miałem umrzeć, nie umiałem.
Miałem umrzeć, nie zdążyłem.
Miałem umrzeć, nie trafiłem”. 

Poezja Marcina Świetlickiego do przyjemnych nie na-
leży. Nie znajdziemy w niej pięknych metafor ani
chwytających za serce miłosnych wyznań. Zamiast
tego – zimne ulice miast, ponure dni i chaotyczne
myśli zagubionego w tym wszystkim człowieka. Jest
to jednak poezja uniwersalna. Każdy z nas żyje ta-

Justyna Kowalczyk

kimi używkami, serwując je sobie od czasu do czasu,
próbuje szukać odpowiedzi na pytania, które dręczą,
gniotą, stale powracają. Niektórzy szukają odpowiedzi
w kieliszku wódki, inni zaś w poezji. I chociaż poezja
Świetlickiego jest tą z gatunku depresyjnej i ciężkiej,
to w takiej formie jest jakaś metoda. Wiersze stanowią
idealny poetycki substytut wszelkich alkoholowych 
i papierosowych używek, by już nigdy więcej żaden
ŻYCIOWY nałogowiec nie budził i nie kładł się spać 
z moralnym kacem. 

Marcin Świetlicki , 49 wierszy o wódce i papierosach,
Biuro Literackie 2007

1 Cytat z wiersza Kluczenie, kwiecień, str 12. 

Marcin Świetlicki, fot. Patryk Lewandowski

Daleko wysunięta placówka

liryczna. Marcin Świetlicki
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 Kobieta w Arabii

Brytyjska pisarka Hilary Mantel, zeszłoroczna zdobyw-
czyni nagrody Bookera, mogłaby powiedzieć, że miała
długą i wyboistą ścieżkę kariery. Rękopis jej pierwszej
książki, którą napisała podczas kilkuletniego pobytu 
z mężem w Botswanie, wydawca zgubił. Długo szukała
odpowiedniego wydawnictwa, a dopiero jedenasta po-
wieść  – Wolf Hall – przyniosła zasłużony od dawna roz-
głos. I dopiero tą książką, a właściwie to zdobytą za jej
sprawą nagrodą Bookera, zaczęła przebijać się na obcych
rynkach. W Polsce dostępna jest póki co tylko jej odzna-
czona wyróżnieniem powieść (zatytułowana po polsku 
W komnatach Wolf Hall), a szkoda, bo jej  książki, pełne
świetnie utkanych historii, stawiają ważne pytania o wol-
ność jednostki, indywidualizm, prawdę i międzykultu-
rowy dialog.

Trzecia powieść Hilary Mantel Eight Months on Ghazzah
Street (Osiem miesięcy na ulicy Gaza) osadzona jest 
w Dżiddzie w Arabii Saudyjskiej, gdzie pisarka spędziła
cztery lata. Książka opowiada historię młodej i pewnej
siebie Angielki Frances Shore, która przyjeżdża do arab-
skiego miasta, by dołączyć do męża pracującego tam 
w firmie architektoniczno-budowlanej.  Przyjeżdża, nie
za bardzo wiedząc, czego się spodziewać. „Jesteś kobietą”
– mówi steward na pokładzie samolotu – „Jesteś kobietą,
prawda? Tam nie jesteś już człowiekiem.” (tłum. własne)
– w ten sposób ostrzega ją przed światem Arabii męż-
czyzna w trakcie lotu do Dżiddy. Frances nie zamierza dać
się zastraszyć ani poddać kulturowym stereotypom. To,
co jednak zastaje w mieście, dalece przechodzi jej ocze-
kiwania.

Eight Months on Ghazzah Street jest powieścią o dwóch
nierozumiejących się światach. Frances mieszka w spo-
łeczności brytyjskich ekspatów, wyłączonej z arabskiego
życia. Jej egzystencja sprowadza się do uczestnictwa 
w dwóch rodzajach spotkań towarzyskich: nudnych, pro-
szonych kolacjach (z nielegalnym winem domowej ro-
boty), podczas których Brytyjczyc y opowiadają sobie
zasłyszane historie o arabskim barbarzyństwie, i do ko-
biecych poranków przy herbacie, gdzie muzułmanki-eks-
patki ujawniają swoją niechęć i stereotypy dotyczące
zdziczałych obyczajów Zachodu (dla nich tragedią jest to,
że kobiety z zachodniej Europy muszą pracować, bo męż-
czyźni nie chcą na nie łożyć i fakt, że wszystkie w wieku
dwunastu lat tracą dziewictwo). Frances stoi  pomiędzy
tymi światami i wraz z upływem czasu zdaje sobie
sprawę, że jakikolwiek dialog jest niemożliwy. Pozostaje
jej tylko samotność, nawet u boku męża.

Ania Ready

pierwszy i chyba ostatni w życiu, jak sam przyznaje w wy-
wiadach, pozwoliły mu poznać smak prawdziwej wolności.
Wolności, umożliwiającej pozostanie w zgodzie 
z naturą i porami roku, ale także w harmonii z samym sobą. 

Młody student (główny bohater książki, którego postać sta-
nowiła alter ego autora), przybywa do grupy nomadów z kil-
koma pudłami książek, mającymi stać się towarem
wymiennym. W podzięce za opowieści, snute często specjal-
nie na jego prośbę przez starszych, w tym przez Bilgee, czło-
wieka, który staje się dla niego symbolem mądrości 
i stabilności życia na stepach, on sam uczy ich historii Chin 
i Mongolii. Jednakże to bohater czerpie więcej z tego układu.
Świadomość własnego człowieczeństwa i wpajana dzień za
dniem tolerancja dla tego, co inne, zmienia go w wojującego
ekologa i osobę całym sercem oddaną tworzeniu symbiozy z
dzikimi zwierzętami, bez których nie byłoby możliwe życie 
i wypasanie bydła. Pokora niezbędna jest także, by przetrwać
poszczególne pory roku, które na północy Mongolii są szcze-
gólnie kapryśne i nie raz dały tubylcom odczuć, jak bardzo
los człowieka powiązany jest z łaskawym wejrzeniem bogów.

Główny bohater, Chen Zen, dosyć szybko zaczyna rozumieć,
iż aby „poczuć” stepy mongolskie, musi zbliżyć się do wilków,
skoncentrować na poznaniu ich obyczajów. Dla ludzi, to one
są właścicielami tych terenów. One pomagają im zachować
równowagę pomiędzy poszczególnymi gatunkami zwierząt,
one też często dostarczają im pokarmu. Według Mongołów,
wilki wieki temu przyczyniły się do sukcesów wojennych
armii Czyngis-chana. Zwierzęta te stanowią ogromną pomoc
dla człowieka, dlatego winny jest im on szacunek i opiekę. Na
przestrzeni tysiącleci to wilk właśnie stał się totemem Mon-
gołów. Jest też symbolem mądrości, sprytu i zaradności.

Hilary Mantel – Eight
Months on Ghazzah
Street
Harper Perennial 2004
(pierwsze wydanie
1988)

Mantel rozprawia się 
w książce ze światkiem
szybkich karierowiczów 
z Zachodu. Pokazuje też,
jak trudno jest wyjść
poza stereotypy, zwłasz-
cza w kraju, którego oby-
czaje są nie tylko bardzo odmienne od zachodnich, ale
przede wszystkim trudne do przeniknięcia i niemożliwe do
przedyskutowania z tymi, którzy ich przestrzegają. Bardzo
umiejętnie rysuje stan izolacji i wykluczenia. Dżidda w jej
powieści to wcale nie jedno z bardziej „liberalnych” miast
Arabii, ale wielki plac budowy, na którym kobiety z dżin-
sach zostają oblewane farbą, do banków mogą chodzić je-
dynie w asyście mężów, a w ścianach szczelnie
odgrodzonych od siebie mieszkań dzieją się rzeczy coraz
bardzo niepokojące. Bo kiedy Frances zaczyna interesować
się życiem sąsiadów, odkrywa naprawdę ciemną historię...

Autorka świetnie snuje opowieść, więc ci, co lubią dać się
uwieść historii, z pewnością nie zawiodą się  Eight Months
on Ghazzah Street. Jedynym zgrzytem powieści może być
język świata ekspatów lat 80. ubiegłego wieku – dzisiaj
brzmiący już bardzo sztucznie. Na szczęście to nie on, ale
subtelna narracja opisywanej historii dominuje w książce.
A zatem: „jest drugi dzień miesiąca Muharram według mu-
zułmanskiego kalendarza, temperatura powietrza wieczo-
rem wynosi 88 stopni Fahrenheita, jest rok 1405” (tłum.
własne) – macie ochotę czytać dalej? Mam nadzieję, że
książka znajdzie w Polsce swojego tłumacza i wydawcę.

Jiang Rong – Wolf Totem  

Hamish Hamilton 2008

Kiedy niespełna dwudziestojed-
noletni student – Lu Tiamin
(prawdziwe nazwisko pisarza),
zgadza się pojechać jako ochot-
nik na mało znane przecięt-
nemu Chińczykowi stepy
Mongolii, aby uciec w ten spo-
sób przed „sprawiedliwością”,
opacznie rozumianą w czasie
Rewolucji Kulturalnej, nie może
przewidzieć, iż jedenaście lat
spędzonych w jurcie nomadów, nieodwracalnie zmieni jego
życie i postrzeganie świata. Zainspirowany powieścią Cichy
Don Szołochowa chce uciec do krainy, która nie została jesz-
cze zdominowana przez stałe osiedla, pola uprawne i to
wszystko, co zwie się cywilizacją. Stepy mongolskie po raz

Renata Długołęcka

Chen Zen postanawia udomowić młodego wilka, aby w ten
sposób wykazać swoje zainteresowanie tajemnicą, która od
dziesięcioleci otacza zwierzę. Chce także okazać szacunek to-
temowi, nie naruszając wartości religijnych mieszkańców są-
siednich jurt. Bo jak ma nie być ciekawym, kiedy widzi, iż
Mongołowie zamiast grzebać zmarłych, oddają ich ciała wil-
kom? Dlaczego wilki zostawiają część upolowanych przez
siebie zwierząt człowiekowi, nie domagając się niczego w za-
mian? Gdzie przebiega płynna granica zależności jednego
stada – ludzkiego, od drugiego – wilczego i odwrotnie?

Książka jest głośnym protestem przeciwko eksploatacji dzi-
kich terenów przez ówczesny rząd ch iński. Jest także śmia-
łym i stanowczym głosem ekologów, którzy domagają się
zachowania równowagi pomiędzy tym, co można zachować
przy życiu, a co jest niezbędne do tegoż życia człowiekowi.
Mongołowie mówią o sobie, iż są wojownikami, którzy uro-
dzili się po to, aby walczyć. Walka jest możliwa do czasu, do
kiedy rozpoczyna się przesiedlanie rodzin chińskich na te-
reny stepów. Nie da się z wojownika zrobić rolnika. Da się na-
tomiast z  krystalicznie czystej przyrody zrobić konglomerat
rolniczy. Szkoda tylko, iż pewnych poczynań ludzkich nie da
się cofnąć. 

Step bez wilków, jurt i koczowników mongolskich żyjących
w zgodzie z przyrodą, nie jest tym samym, czym był przez ty-
siąclecia. Niezależność jest czynnikiem, która pozwoliła wil-
kom stać się symbolem stepów mongolskich. Bez dumnego
totemu nomadów, stepy nie są już tym samym miejscem.

Książka Jianga Ronga odbiła się szerokim echem nie tylko 
w Chinach. Nie dziwi wiec fakt, iż zdobyła The First Man
Asian Literary Prize.

John Glassco —  Mémoirs de Montparnasse

Tłumaczenie: Daniel Bismuth 
Editions Vivane Hamy 2010

John Glassco wiedział, kim chce zostać w życiu.
W 1927 roku, jako siedemnastoletni student
uniwersytetu w Montrealu, szybko odkrył, że
uczelnia jest miejscem najnudniejszym na
świecie, a on sam nie ma żadnej ochoty zostać
profesorem z głową nabitą nieciekawą wiedzą.
Nie interesowała go również praca urzędnika
w towarzystwie ubezpieczeniowym, gdzie po
szybkim odbębnieniu swoich zadań miał zwyczaj chowania
się w toalecie i oddawania kilkugodzinnej drzemce. 

John postanowił więc podążać ścieżką swojego powołania
i zostać poetą. Lecz gdzież można realizować takie powo-
łanie, jak nie w Paryżu? Paryż, mekka i oaza artystów, był
marzeniem Johna i jego przyjaciela Greame’a. Dzięki
skromnej rencie, którą zaczął wypłacać Johnowi ojciec, za-
niepokojony faktem, że syn zarabia na czynsz udostępnia-

jąc swoje mieszkanie jako dom scha-
dzek, marzenie przyszłego pisarza
stało się rzeczywistością. John 
i Greame popłynęli do Europy, by wy-
lądować w artystyczno-intelektual-
nym centrum świata – paryskiej
dzielnicy Montparnasse. 

Słabość francuskiej waluty i korzystna
stopa wymiany dolara sprawiły, że
Montparnasse w trakcie „szalonych lat
dwudziestych” był miejscem zamiesz-
kania amerykańskiej śmietanki lite-
rackiej i artystycznej, w której kręgi
szybko trafił John Glassco. Jego
wspomnienia z tamtych czasów zaty-

tułowane Memoirs of Montparnasse spisywane były 
w większej części na gorąco. Są one nie tylko pełnym mło-
dzieńczej werwy i życia opisem przygód młodego pisarza,
ale zarazem barwnym portretem epoki, pełnym zabaw-
nych anegdotek, dynamicznych dialogów oraz sprawnie na-
kreślonych sylwetek znanych artystów.

Czara
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Jak można się łatwo domyślić, życie młodego poety i lite-
rata w Paryżu lat dwudziestych obfituje w niezwykłe do-
świadczenia. John, któremu ojciec, wciąż niezadowolony 
z wyborów i trybu życia syna, obcina rentę, musi (oprócz
spotykania się z pięknymi kobietami, sączenia koniaku w
miejscach tak mitycznych jak słynne paryskie kawiarnie Le
Dôme i La Coupole, czy odwiedzania domów publicznych)
podejmować się różnorakich płatnych zadań. Śledzimy
zatem jego karierę jako sekretarza znanych pisarzy, utrzy-
manka pięknych kobiet, żigolaka, a nawet kloszarda… Glas-
sco opisuje swoje przygody, spotkania, przyjaźnie, romanse
i w końcu wielką miłość plastycznym i bezpretensjonalnym
językiem, pozbawionym wulgarności nawet przy najbar-
dziej pikantnych scenach…

Wśród znanych postaci literatury i sztuki, wśród których
obraca się młody poeta, pojawiają się takie nazwiska jak
Ernest Hemingway, James Joyce, Gertruda Stein (z którą
Glassco pokłóci się o twórczość Jane Austen), lord Alfred
Douglas (słynny „Bosie”, przyjaciel Oscara Wilde’a, z któ-
rym Glassco wda się w krótki romans), a także poeta André
Breton, fotograf Man Ray, jego słynna modelka Kiki, malarz
Foujita, śpiewaczka Ada „Bricktop” Smith i wiele, wiele in-
nych. Pisarz kreśli ich sylwetki w sposób niezwykle obra-
zowy, dorzucając celne uwagi i spostrzeżenia.

Tłem tych wszystkich wydarzeń jest nie tylko lewobrzeżny
Paryż i Sekwana, ale też Riwiera Francuska – Nicea, Monte
Carlo, gdzie Glassco syci się słońcem i przebywa w towa-

rzystwie milionerki i przyszłej słynnej kolekcjonerki Peggy
Guggenheim. Razem ze swoim przyjacielem, pisarzem Ro-
bertem McAlmonem, odbywa również podróż do Luksem-
burga, a opis tamtejszego bankietu na cześć lokalnego
wieszcza można potraktować jako satyrę najwyższej próby.

Trzeba dodać, że zadziwia warsztat tak młodego pisarza,
który rozrywany między pokusami życiami a chęcią całko-
witego poświęcenia się pracy literackiej, często pisanie po-
rzuca, oddając się w pełni radościom swojej awanturniczej
egzystencji. Błyskotliwe dialogi, pełne autoironii uwagi, bo-
gate rozważania i dyskusje na temat anglosaskiej literatury
są dodatkowym atutem tej powieści. Wydana w Kanadzie
w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, na rynek
francuski trafia dopiero teraz, w 2010 roku. Jej autor do tej
pory był we Francji nieznany, mimo iż uważany jest za naj-
większego kanadyjskiego pisarza. Ukazanie się jego auto-
biografii spotkało się jednak z niezwykle ciepłym
przyjęciem w stolicy Francji, a książka została nagrodzona
Prix de la Tour Montparnasse - wyróżnieniem przyznawa-
nym literaturze poświęconej Paryżowi.

John Glassco nieznany pozostaje również czytelnikom 
w Polsce i niestety nie jest dostępny w polskim przekła-
dzie. Jestem jednak przekonana, że miłośnicy literatury
angielskiej, wielbiciele atmosfery Paryża lat dwudzie-
stych i dzieł takich jak choćby Ruchome Święto Heming-
way’a z przyjemnością sięgną po oryginalne lub
francuskojęzyczne wydanie.

Howard Jacobson – The Finkler Question
Bloomsbury, 2010

W Wielkiej Brytanii Żydzi nie cieszą się tą samą
estymą co w kręgach nowojorskiej inteligencji.
Nie ma tu wielu pisarzy, filozofów czy dziennika-
rzy, którzy prezentowaliby w debatach publicz-
nych „żydowski punkt widzenia”. Nie ma
brytyjskich odpowiedników Woody’ego Allena,
ani Susan Sontag, braci Coen ani Philipa Rotha.
Są postacie mniejszego kalibru. Howard Ja-
cobson jest czytelnikom brytyjskim umiarko-

wanie znany. Porównuje się go do Philipa Rotha,
lecz jeśli miałabym pokusić się o jakiekolwiek asocjacje,
znalazłabym analogie między  jego pisarstwem, a tym, co
zaprezentowali bracia Coen w mistrzowskim filmie z 2009
roku pt. Poważny człowiek. Dostrzegam podobne poczucie
humoru, podobny sposób narracji, oczko puszczone do czy-
telnika w zakończeniu. Tym, co znacząco różni jednak po-
wieść Jacobsona od filmu braci Coen są pytania stawiane
przez autora dotyczące brytyjskiej żydowskości w kontek-
ście politycznym, społecznym, ekonomicznym, intelektual-
nym, kulturalnym itp. 

Julian Treslove, życiowy nieudacznik, były pracownik BBC,
pracujący tymczasowo jako sobowtór znanych osób, spięt-
rzeniem neuroz mógłby obdarować wszystkich bohaterów
filmów Woody’ego Allena i jeszcze trochę by mu zostało.
Owładnięty czarnymi myślami fantazjuje o śmierci ukocha-
nej w jego ramionach przy dźwiękach oper Verdiego lub
Pucciniego – jego ideałem kobiety jest umierająca Ofelia.
Nic dziwnego, iż romanse z kobietami wprawdzie owocują
niekiedy dziećmi, ale nie trwałymi związkami. Jego dwaj
przyjaciele, świeży wdowcy, są Żydami, w przeciwieństwie
do Treslove’a. Rówieśnik Sam Finkler odnosi sukcesy jako
autor poczytnych poradników filozoficznych i programów
telewizyjnych, szukając wciąż okazji do wzmocnienia
swego i tak już wybujałego ego. Kobieciarz, nawet za życia
żony, która dla niego przesła na judaizm, nie był w stanie
powstrzymać się od przygodnych romansów. Libor Sevcik,
niemal dziewięćdziesięcioletni Czech, dawny nauczyciel
obu mężczyzn, dziennikarz filmowy, powiernik sekretów
Marilyn Monroe, Grety Garbo i Marleny Dietrich, wybrał
życie u boku ukochanej Malkie i nie może pogodzić się z jej
stratą. To kulturalny, oczytany, dystyngowany starszy pan,
zakorzeniony mocno w klimacie Europy Środkowej. Kola-
cja trojga bohaterów i wydarzenie zaraz po niej wyznaczają
słodko-gorzki klimat całej powieści. Treslove, wracając do
domu, zostaje napadnięty na jasno oświetlonej londyńskiej
Regent Street przez kobietę, która może (a może nie) na-
zwała go Żydem. Od tej pory Treslove owładnięty jest ob-
sesją, która każde mu dopatrywać się we wszystkim
ukrytego podtekstu żydowskiego. Treslove bowiem od
dawna chce być Żydem, nie z powodu fascynacji doktryną
religijną, ale z powodu tej nieuchwytnej więzi, która – jego
zdaniem – łączy wszystkich przedstawicieli narodu żydow-
skiego, czy tego chcą czy nie. Z racji nieprzynależności do
narodu wybranego Treslove tymczasem czuje się pozosta-
wiony na marginesie społeczeństwa, niczym rozbitek na
bezludnej wyspie.

Równie ważnym tematem książki co stan żydowskiej toż-
samości w Wielkiej Brytanii jest rodzaj przyjaźni, która
łączy trzech mężczyzn. Dla Treslove’a nie tylko kobiety są
enigmą, nierozwikłaną zagadką, spędzającą sen z powiek.
Także Finkler stanowi tajemnicę, skarbnicę żydowskości;
do tego stopnia, iż Treslove zaczyna szybko zastępować
słowo „Żyd” i pochodne określenia słowem „Finkler”. Czy-
telnik czyta więc o Finklerach, kwestii finklerskiej, finkler-
skich obyczajach. Romans z Żydówką, obfitą w kształtach
Hephzibah, jest dla Treslove’a szansą, by wreszcie dołączyć
do sekretnego towarzystwa, przez które całe życie czuł się
wykluczony. To cudowne zrządzenie losu ma na celu także
zbliżenie go do przyjaciół. Jacobson, zadając pytania o lo-
jalność w przyjaźni, sprytnie łączy elementy patosu, do-
strzegalne w postawie Treslove’a i Finklera, angażującego
się w ruch antysyjonistyczny, z komedią w stylu Allena.
Nawet poruszając niewygodny temat konfliktu palestyń-
sko-izraelskiego i ataków antysemickich autor nie traci po-
czucia humoru.

The Finkler Question jest powieścią pełną żydowskiego,
lekko absurdalnego humoru, często pozbawionego puenty.

Jest też inteligentym rozważaniem na temat tego, co
ważne i nieważne w życiu i częstego braku właściwej per-
spektywy, by rozróżnić jedno od drugiego. Nieubłagalne
przemijanie czasu, odchodzenie kochanych osób zmienia
punkt widzenia, człowiek zdaje sobie sprawę, że traci to,
czego nie był w stanie docenić. Treslove przez wiele lat bu-
dził się z koszmaru, w którym doświadczał przejmującego,
acz niewytłumaczalnego uczucia straty, które potrafiło to-
warzyszyć mu po feralnej nocy przez wiele dni. Dopiero w
zetknięciu z prawdziwą, realną utratą bliskiej osoby jest
gotów uświadomić sobie, co ta utrata dla niego oznacza. 

Można również temat żydowskości potraktować mniej do-
słownie – jako rodzaj wytrychu. Jacobson dotyka ważnej
kwestii przynależności. Co powoduje, że przynależymy do
pewnego środowiska, społeczeństwa? W czym ta przyna-
leżność się objawia? Czy niesie ze sobą na równi prawa co
obowiązki? Czy nasze życiem jest pasmem przypadków
czy też kieruje nami przeznaczenie? Na pytania autor od-
powiada kolejną lawiną pytań, pozostawiając czytelnika
w samym centrum egzystencjalnych dylematów.

Językowo powieść jest dość nierówna – w niektórych miejs-
cach dopracowana jest w każdym calu, w innych zadziwia
nieco chaotycznością wywodu i niejasno spiętrzonymi zda-
niami podrzędnie złożonymi. Niektóre zdania zachwycają
celnym doborem słów, np. kiedy Jacobson opisuje ojca Tre-
slove’a: „człowiek, który stał tak wyprostowany, że tworzył
rodzaj architektonicznej ciszy wokół siebie” („a man who
stood so straight that he created a kind of architectural si-
lence around himself”). Jednak pewnym myślom zabrakło
prezycji, a niektóre fragmenty zdają się być na siłę przecią-
gane, szczególnie ten, gdy Treslove analizuje na wszystkie
strony atak, którego był ofiarą. 

Mimo fascynujących zagadnień i rozlicznych wątków 
w pewnym momencie lektura zaczyna nieco nużyć. Mia-
łam wrażenie, jakby Jacobson znudził się pod koniec
książki bohaterami i całym tematem. Jakby uznał, że dość
już nastawiał retorycznych pytań o przyjaźń, żydowskość
i nieżydowskość, tożsamość i że na pewne pytania nie ma
odpowiedzi. Fakt, iż autor unika podania odpowiedzi na
zadawane przez siebie pytania nie jest niczym złym, jed-
nakże Jacobsonowi zabrakło pomysłu na zgrabne za-
mknięcie całości i sam koniec jest najsłabszym elementem
całej powieści. Niestety interesujący pomysł i spora doza
humoru to za mało, by efekt końcowy był spektakularny.
Być może w tym kryje się tajemnica nieuchwytnej żydow-
skości, której tak poszukiwał Treslove – brak puenty może
być swoistego rodzaju puentą. Powieść nagrodzona zos-
tała na Wyspach Brytyjskich prestiżową Man Booker
Prize, lecz jestem przekonana, że w gronie powieści no-
minowanych do nagrody znalazły się książki bardziej za-
sługujące na to wyróżnienie.

Kamila Kunda

W poprzednim numerze (Lato/Jesień,
nr 2) recenzja książki Yannicka
Haenela pt. Jan Karski opublikowana
została bez uzgodnienia ostatecznej
wersji tekstu z autorką i zawierała błędy.
Bardzo przepraszamy Czarę, 
autorkę recenzji, i czytelników.

S P R O S TO WA N i E
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Aung San Suu Kyi – Freedom from Fear  

Penguin Books 2010

Renata Długołęcka

Freedom from Fear jest kwintesencją walki o niepodległość
Birmy. Walka zawarta w słowach działa na wyobraźnię 
z większą siłą i dociera do szerszego kręgu odbiorców, ani-
żeli niejeden postulat o wydźwięku demokratycznym, gło-
szony z prezydenckiego piedestału. Aung San Suu Kyi,
birmańska opozycjonistka i laureatka pokojowej Nagrody
Nobla w 1991 roku, wybrała jedyny z dostępnych jej  środ-
ków przekazu, za pomocą którego mogła dotrzeć do
wszystkich czekających na słowa pocieszenia i nadziei pły-
nące z jej ust, a także tych, dla których problem odzyskania
demokracji przez jej ojczyznę jest czymś nowym, nie do
końca poznanym. Książka odbiła się szerokim echem
wśród imigrantów birmańskich, czekających na lepsze dni
poza granicami kraju, a także wśród działaczy politycznych
i społecznych, którzy nie do końca chyba zdawali sobie
sprawę z sytuacji ekonomicznej Birmy.

Książka została poprzedzona trzema tekstami autorstwa
Václava Havla, arcybiskupa Desmonda Tutu i męża autorki
– Michaela Arisa. Nie bez kozery wydaje się być wybór au-
torów wstępu, którzy byli nominowani do Pokojowej Na-
grody Nobla (V. Havel), lub zostali jej laureatami (abp. Tutu
za walkę z apartheidem). Trzecia osoba, to postać, która
przez cały okres działalności wolnościowej Suu Kyi była dla
niej wsparciem i ostoją, a także pełnym zrozumienia do-
brym duchem i siłą motywującą do działania. Havel napisał
o autorce: „Jest niezwykłym przykładem siły bezsilnych”
(„She is an outstanding example of the power of the power-
less”), dla tysięcy jest też nadzieją i inspiracją, dla uciśnio-
nych nacji podporą psychiczną, która daje szansę na
odniesienie wielkiego zwycięstwa. 

Książka została podzielona na trzy części i powiązana jest
ściśle z biografią autorki. Od pierwszego niemalże zdania
bardzo łatwo uzmysłowić sobie, że główną osobą, która od-
cisnęła piętno na jej życiu był ojciec – Aung San. W Birmie
człowiek ten uznany został bohaterem narodowym, który
całe swoje życie poświęcił odłączeniu kraju od Wielkiej
Brytanii i odzyskaniu utraconej tożsamości narodowej.
Mimo iż Suu Kyi ojca pamiętać nie mogła (został zamordo-
wany w zamachu politycznym, kiedy córka miała zaledwie
2 lata) legenda i szacunek, którym cieszył się wśród roda-
ków zmobilizowała ją do wyjazdu do Japonii, aby tam zająć
się szukaniem materiałów do książki, którą postanowiła
napisać. Miała być ona swoistym hołdem oddanym przez
nią ojcu, który życie poświęcił swoim ideałom i nigdy ich
się nie wyrzekł. 

Część pierwsza jest właściwie zaprezentowaniem postaci
ojca, zarówno ze strony czysto ludzkiej, towarzyskiej, jak 
i zawodowej. Człowiek serdeczny i oddany rodzinie zmie-

nia się w zdecydowanego
przywódcę, który konsek-
wentnie podążając wyty-
czoną drogą, odrzuca
wszelką prywatę, aby za
ideały zginąć. Zdaje się, że
taką samą drogę obrała
Suu Kyi. Wyjechała do Al-
gierii i pracowała dla
ONZ, aby w ten sposób
nauczyć się wszelkich
niuansów przydatnych 
w karierze dyplomatycz-

nej, a także zdobyć doświadczenie w pracy 
z uchodźcami politycznymi i zyskać świeże spojrzenie na
prześladowanie mniejszości narodowych. Od tej chwili
działaczka polityczna zaczęła przemawiać głosem wszyst-
kich, którzy szukają sprawiedliwości i spokoju. 

Zagłębiając się zarówno w koleje losu autorki, jak i jej ro-
dziców, można zauważyć, że kariera polityczna była jej pi-
sana od wczesnego dzieciństwa i nie było od niej ucieczki.
Matka została mianowana ambasadorem Birmy w Indiach
i Nepalu. Pozwoliło to Suu Kyi nawiązać wiele cennych zna-
jomości, bez których ciężko byłoby jej pozwolić sobie na
studia zarówno w Oxfordzie jak i Delhi, a wręcz niemożli-
wym stałoby się zyskanie zdystansowanego spojrzenia na
własny kraj i problemy niszczące go od wewnątrz. Wiążą-
cym było poznanie Indii, które stały się terenem działania
Mahatmy Ghandiego i Jawaharlala Nehru (ojciec autorki
poznał go osobiście). Wraz z mężem Suu Kyi miała wielo-
krotnie okazję do wyjazdów w rejony, które po dziś dzień
walczą o niepodległość lub mają z jej utrzymaniem pro-
blemy: Tybet, Nepal, Bhutan (mąż Suu Kyi był nawet za-
trudniony jako tłumacz rodziny królewskiej w Bhutanie).
Cztery teksty z części pierwszej są kwintesencją studiów 
i podróży, które Suu Kyi odbyła przed rozpoczęciem kolej-
nego, najważniejszego rozdziału w jej życiu – aresztu do-
mowego.

Znaczenie imienia opozycjonistki to „świetlisty szlak osob-
liwych zwycięstw” i chyba zgodziliby się z tym tłumacze-
niem ci, którzy mieli przyjemność ją poznać. Droga, którą
sobie wytyczyła, do złudzenia przypomina tę obraną przez
Aung Sana. Wolnymi krokami dążyła do wyrwania Birmań-
czyków z apatii, w której pogrążyły ich rządy Birmańskiej
Partii Socjalistycznej z generałem Ne Win na czele. I znowu
życie prywatne w przedziwny sposób przyczyniło się do
tego, iż Suu Kyi przybyła do Birmy z Wielkiej Brytanii, aby
niestety pozostać tam na długie lata. W 1988 roku podupa-
dające zdrowie matki spowodowało, iż Suu Kyi podjęła się
stałej opieki nad nią. W tym samym roku doszło do demon-
stracji studenckich, w wyniku których zginęło więcej osób,
niż w tej późniejszej, na Placu Niebiańskiego Spokoju w Pe-
kinie. Mieszkająca już w Birmie opozycjonistka postano-
wiła otwarcie wypowiedzieć się w obronie zabitych 

i aresztowanych, założyła więc Ligę na Rzecz Demokracji.
Pozostała głową partii do 1995 roku, kiedy to pozbawiono
ją tego stanowiska. Lata 90. były też latami aresztu domo-
wego, wtedy to prawie całkowicie odcięto ją od świata, a je-
dynym z nim kontaktem były teksty zawarte w części drugiej
książki. Znajduje się tam między innymi przemowa napisana
specjalnie na uroczystość odebrania Pokojowej Nagrody
Nobla, którą w jej imieniu przeczytał syn w 1991 roku. 

Część trzecia książki natomiast jest świadectwem znajo-
mych i przyjaciół. Wyłania się tu obraz kobiety – polityka,
która na równi z troską o Birmę kładzie na szali smutek 
i tęsknotę za rodziną – mężem i dziećmi. Z czterech niedłu-
gich tekstów czytelnik może wysnuć wniosek, że pełnienie
misji nie zawsze idzie w parze ze szczęściem osobistym, bo
bywa ono okupione wewnętrznym cierpieniem i wybo-
rami, które nigdy wszystkich nie zadowolą. Bywało, że Suu
Kyi zastanawiała się nawet, czy poślubiając Brytyjczyka 
i wyjeżdżając z Birmy nie sprawi zawodu rodakom i nie po-
czytają jej tego za zdradę stanu. Liczyła przez całe życie na
wsparcie i zrozumienie męża bez względu na to, jaką przy-
szłość życie jej zgotuje. Widzimy tutaj kobietę zdetermino-

waną i ciekawą świata, a jednocześnie niezłomną i zdecy-
dowaną bronić swoich poglądów do końca.

Książka niezmiernie sugestywnie przeplata się z biografią
Aung San Suu Kyi, która już dziś, za życia autorki, jest his-
torią i legendą samą w sobie. Bogactwem przeżyć można
by obdarować niejedną postać, a przy tym nie popaść 
w banał. Bezpretensjonalność tekstów jest niezaprzeczalna
i mimo tego, że wartkiej akcji brak, wydarzenia z życia au-
torki układają się w logiczną i następującą po sobie całość.
Takie też było prawdopodobnie zamierzenie autorki, która
od postaci ojca, będącego początkiem jej życia i istnienia
niepodległej Birmy, zakończyła książkę tekstem wygłoszo-
nym w 1995 roku, po sześciu latach aresztu domowego. 
W jednym zdaniu można streścić jej działalność opozy-
cyjną i przewodnią myśl Freedom from Fear: „(...) dialog był
niezaprzeczalnie kluczem do szczęśliwego rozwiązania
dawno zaognionych problemów” („(...) dialogue has undo-
ubtedly been the key to a happy resolution of long – feste-
ring problems”). Przez całe swoje życie opozycjonistka
starała się wprowadzać ten dialog w czyn i nic nie wskazuje
na to, by miała z tego zrezygnować.

Amelie Nothomb — Les Combustibles
Editions Albin Michel S.A. 1994

Monika Mellerowska

Któż z nas nie zadawał sobie pytania,
którą książkę zabrałby ze sobą na
bezludną wyspę, gdyby musiał wy-
bierać? Któż też nie słyszał nigdy 
o Amelie Nothomb, określanej jako li-
teracki fenomen? Les Combustibles to
nic nowego w dorobku autorki. Je-
dyną rzeczą która odróżnia tę książkę
od pozostałych, jest jej forma. Les
Combustibles napisana została bo-

wiem w formie sztuki teatralnej, której treść jest wyraźnie
podzielona na role. 

Oblężone miasto, ostra zima i trzej uchodźcy, którzy przez sy-
tuację na ulicach – obstrzał i bombardowanie – nie mogą
wyjść z domu. Profesor, Daniel – student Profesora i jego
  asystentka Marina to trzy postacie tej sztuki, zmuszone spę-
dzać cały czas w mieszkaniu. Niestety wyjątkowo ostra zima
sprawia, że chłód wciska się przez stare ściany domu, skazu-
jąc trzech intelektualistów na niechybną śmierć przez za-
marznięcie. W obliczu takiej tragedii nawet ci, których książki
są pracą, źródłem niezliczonych ilości wiadomości i przyszło-
ścią są w stanie zobaczyć w nich tylko opał. Opał, który po-
zwoli im ogrzać zmarznięte kości i przetrwać przymusową
izolację. Zrozpaczeni i pełni nadziei na rychłe wyjście rozpo-
czynają od palenia mebli, które nie stanowią dla nich tak
wielkiej wartości jak zgromadzone przez Profesora tomy. Jed-
nak kiedy przychodzi czas, że zimno nie ustępuje, a „zapasy”
mebli się kończą, jedyną pożywką dla ognia stają się książki.
To trudna chwila dla trójki – każdy z nich bowiem stawia na

innych autorów, dla każdego z nich inne książki mają naj-
większą wartość, dla której skłonni są poświęcić życie, czy 
w najlepszym wypadku odmrożenie stóp. Rozpoczyna się
wyliczanka, swoisty jarmark, aukcja nazwisk i dokonań lite-
rackich. Walka na argumenty, na siłę przetrwania i zdolność
do poświęcenia. 

Nothomb obrazowo opisuje miejsce odosobnienia trójki swo-
ich bohaterów, stare antyczne meble, niezliczone ilości ksią-
żek i doskonale oddaje klimat biblioteki. Nie można nie
zauważyć oczyma wyobraźni uginających się pod ciężarem
książek półek, nie odczuć mrozu i nie poczuć rozpaczy po-
dobnej do tej, która udzieliła się bohaterom. Nothomb igra 
z ogniem, mieszając go z książkami, jakby złośliwie i chao-
tycznie unicestwia to, co kocha najbardziej - książki. Osiągając
równowagę między zniszczeniem a miłością, osiąga mistrzo-
stwo. Autorka odnosi się do wielu książek i autorów, które
stanowią cenny skarb i choć czytelnik zakłada, że to znane
nazwiska, kiedy poszuka ich wśród pisarzy, zdziwi się, że są
to raczej nazwy małych miasteczek, ukrytych gdzieś w Belgii
i Luksemburgu. Jednak dyskusje i argumenty Profesora i jego
towarzyszy niedoli pozwalają odczuć i zrozumieć, jak ważna
jest dla nich wartość tych wszystkich dzieł. Czyżby Nothomb
traktowała je instrumentalnie, podobnie jak to miało miejsce
w Rtęci, kiedy to Francoise pomagała sobie stosem z książek
w ucieczce przez okno?

Zarówno u czytelnika jak i zmarzniętych uchodźców rodzi się
pytanie – co by się z nimi stało, gdyby wszystkie książki za-
stąpiono tak chcianymi, sztucznymi formami i tworami zapi-
sywanymi w innych niż tradycyjny papier formatach. Jaki los
spotkałby bohaterów, gdyby książki znajdujące się na pół-
kach biblioteki Profesora były tylko plastikowymi cudami
techniki, bez kartek, bez okładek, druku i duszy?
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w krainie dzieciństwa

Tekst i ilustracje Zuzanna Orlińska

To było siedem lat temu. Szukaliśmy nowego miesz-
kania i zwiedziliśmy już chyba pół Warszawy, podą-
żając za opisami z ogłoszeń. Pewnego
wrześniowego dnia, z naszym rocznym synkiem 
w wózku, zawędrowaliśmy na Mokotów. Turkocząc
po nierównych płytach chodnikowych, wózek wjechał
na prostokątne podwórze porośnięte wysoką trawą,
otoczone ze wszystkich stron trzypiętrowymi budyn-
kami. Podwórko było zaniedbane, ale z resztkami daw-
nej świetności w postaci szczątków łysawego
żywopłotu z bukszpanu oraz zmurszałego kamiennego
basenu, który niegdyś musiał być fontanną, a teraz wy-
pełniony był puszkami po piwie i potłuczonym szkłem.
Zdezelowana karuzela i stara huśtawka  pochodziły 
z poprzedniej epoki, ale nadawały się jeszcze do użytku.
Pośrodku trawnika rósł ogromny świerk, co najmniej
pięciopiętrowy, a pomiędzy pniami akacji suszyło się
rozwieszone na linkach pranie. W krzewach dzikiej
róży, czarnego bzu i w koronach krępych krategusów
uwijały się wróble i sikorki. Pod ścianami domów
kwitły jesienne kwiaty, malwy sięgały niemal okien
pierwszego piętra. Było cicho i sielsko. Pomyślałam, że
to wymarzone podwórko dla dzieci i wyobraziłam
sobie, jak mój syn za parę lat będzie się na nim bawił.

Dzieciom do szczęścia nie potrzeba wiele. „Czy mog-
łabym... – rzekła jąkając się Mary – czy mogłabym
dostać kawałek ziemi?” – te słowa z Tajemniczego

ogrodu najlepiej wyrażają tę najważniejszą z potrzeb.
Własny Kawałek Ziemi, miejsce ukryte przed wzro-
kiem niepowołanych, kraina, którą dziecko może wła-
dać niepodzielnie, sanktuarium przeznaczone do
odprawiania najtajniejszych rytuałów.

Dzieciom do szczęścia potrzeba bardzo dużo. Bo cóż
to właściwie znaczy: „kawałek ziemi”? To oznacza „(...)
wszystko: daleki widnokrąg, rozległa równina, nieo-

graniczona przestrzeń. To nieskończoność, to wol-
ność! Chociażby nawet w rzeczywistości był to zaled-
wie skrawek ziemi, ograniczony z jednej strony
drewnianym płotem, a z trzech – wysokimi murami
domów”. Tak jak to było w przypadku jednego z naj-
sławniejszych literackich Kawałków Ziemi, Placu
Broni: „Czy można sobie było wymarzyć lepsze
miejsce do zabawy? Z nas nikt na pewno nie mógł

sobie wyobrazić, aby gdziekolwiek można było lepiej
bawić się w Indian, jak na Placu. To nam zastępowało
amerykańskie prerie. Skład zaś drzewa od tyłu był
wszystkim tym, co nam w danej chwili było potrzebne
– miastem, lasem lub skalistą, górską okolicą. Była to
jednocześnie warownia. Na szczycie każdego sąga
urządzona była forteca”.
Wierzę, że nie dotyczy to nikogo z czytających te

słowa, ale gdyby nagle zjawił się czytelnik, który nie
pamięta, że kiedyś był dzieckiem i zapytał: „No do-
brze, ale co takiego magicznego jest w tym zwykłym,
zaniedbanym, miejskim nieużytku, kawałku zakurzo-
nego klepiska?”, musielibyśmy odpowiedzieć mu, że
przede wszystkim chodzi o wolność. Plac, Ogród czy
Podwórko stają się enklawą wolności, miejscem, gdzie
dzieci są same dla siebie punktem odniesienia, same

Kawałek Ziemi
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ustalają reguły i hierarchie. Zwykle jest to przestrzeń
niczyja, o którą nie dba nikt z dorosłych, bo nie przy-
nosi im żadnego pożytku – tym większy z niej pożytek
dla dzieci. One wiedzą, że to nędzne, jałowe lenno, któ-
rym władają, tak naprawdę jest krainą mlekiem i mio-
dem płynącą. Bo „ten skrawek nieurodzajnego,
kamienistego gruntu miejskiego, ta mała, pusta prze-
strzeń między domami, która wydawała się ich dzie-
cięcej wyobraźni nieskończonością i wolnością, która
przed obiadem była preriami amerykańskimi, po
obiedzie węgierską pusztą, podczas deszczu morzem,
w zimie biegunem północnym, jednym słowem, przy-
jacielem zamieniającym się na każde skinienie we
wszystko, czego pragnęli, żeby im sprawić przyjem-
ność” –  to prawdziwy skarb.

Pokolenia dorastają i przemijają, a marzenie o Ka-
wałku Ziemi pozostaje. Przeszło pół wieku po ukaza-
niu się powieści Molnara Edmund Niziurski stworzył
swój Ogród z Awantury w Niekłaju: „Był to właściwie
olbrzymi, zdziczały park, opuszczający się tarasowo
w dół i przechodzący niepostrzeżenie w naturalny las.
Stanowił on spuściznę po przedwojennych właścicie-
lach zakładów niekłajskich – Szwajsach, starej i znanej
rodzinie niemieckich fabrykantów. Ich pałac, wypa-
lony w czasie wojny, dotąd straszy ruinami w górnej
części Ogrodu i czeka na odbudowę. (...) Łagodne
zbocze pałacowego pagórka zdobiły wielkie drzewa
liściaste. Dęby, klony, jawory, jesiony. (...) Niektóre
osiągnęły już wysokość dwu, trzech metrów, (...) ale
wespół z krzakami podszycia tworzyły miejscami

nieprzebytą, zupełnie puszczańską gęstwinę. Dla-
tego właśnie Ogród był taki ciekawy. Nigdy nie było
wiadomo, co się spotka w tych gęstwinach, 
i wszystko można było sobie wyobrazić”.

W niekłajskim Ogrodzie, na wzór chłopców z Placu
Broni i Czerwonoskórych Feriego Acza, walczyli ze
sobą Koloniści i Piraci, wspierani przez dziewczęta
ze Związku Zielonej Jaszczurki. „Ile razy po trudach
przeprawy Piraci wkraczali do Ogrodu, od razu
ogarniało ich znane, przyjemne uczucie swobody 
i odprężenia. Nigdzie nie czuli się tak dobrze, jak 
w Ogrodzie. Tu była prawdziwa wolność. Tym przy-
jemniejsza, że trudna do zdobycia.”

I tak dochodzimy do sedna sprawy: okazuje
się, że aby stać się Kawałkiem Ziemi, kawałek
ziemi musi spełnić pewne warunki.

Po pierwsze: powinien być niebezpieczny, lub przy-
najmniej trudno dostępny. Tak, żeby dostać się tam
mogli tylko szczególnie dzielni lub nadzwyczaj od-
ważni, albo nieprzeciętnie sprawni. Tak jak w nie-
kłajskim ogrodzie, do którego droga wiodła przez
Bagno. „Wiadomo, co oznacza Bagno. Bagno oznacza
uciążliwą przeprawę w najniższym, mokrym
miejscu, gdzie spod muru Ogrodu sączy się stru-
mień. By się tamtędy przedostać, należy najpierw
pogłębić dno strumienia, a potem na czworakach
wślizgiwać się ciasną szparą po mazistym błocie do
środka Ogrodu. W brudnej wodzie zdarzają się pi-

jawki, a na wilgotnych, błotnistych brzegach wygrze-
wają się żaby, padalce, a nawet, jak krążą pogłoski,
prawdziwe żmije”.

Niektóre członkinie Związku Zielonej Jaszczurki my-
ślały o tej przeprawie ze wstrętem, jednak szefowa,
Anka, zdawała sobie sprawę, że ten trud jest konieczny.
„Tu musi być znój – dodała poważnie po namyśle. –
Gdyby wyprawa do Ogrodu była łatwa i bezpieczna,
wszyscy by tu chodzili i Ogród nie byłby dziki”.

Bo Ogród musi pozostać dziki. I to jest właśnie
drugi warunek, jaki powinien spełniać Kawałek Ziemi.
W żadnym wypadku nie może wyglądać tak jak
straszny park z Lata Muminków strzeżony przez Do-
zorcę Parku i jego żonę, ten park, w którym wszystkie
drzewa przystrzyżono w kule i sześciany, ścieżki były
„proste jak kije”, a na trawnikach porozstawiano tab-
lice głoszące, że wszystko jest zabronione. Musi to być
teren przyjemnie zapuszczony, gdzie nikt nie strzyże
trawników, nie wyrywa chwastów, nie grabi ścieżek.
Tego typu czynnościami zajmują się zwykle dorośli.
To, że Kawałek Ziemi jest zaniedbany oznacza, że wy-
rzekli się oni swojej nad nim jurysdykcji.

Pociąg do miejsc dzikich i nieuporządkowanych bierze
się może stąd, że i dziecko jest  istotą z natury  dziką,
nieuformowaną, pełną niespodzianek.  Mieści w sobie
wszystkie możliwości – potrafi być jednocześnie przy-
szłym policjantem i pogromcą zwierząt, piosenkarką
i słynnym sportowcem. A z całym tym bogactwem

może się pomieścić tylko w takiej przestrzeni, która
mu pozostawi swobodę wyboru.

Trafnie opisał to Jacek Podsiadło w książce Pippi,

dziwne dziecko: „Uporządkowanie ogrodu to początek
jego śmierci. Nieuporządkowanie (bałagan, jeśli kto
woli) nie jest dokładnym zaprzeczeniem porządku, ale
ma się do niego jak odstępstwo do normy, improwiza-
cja do standardu. Po prostu zostawia miejsce dla wy-
obraźni i tajemnicy. Dlatego najmniejszy ogródek, jeśli
choć trochę go zaniedbać, dla dziecka może być bez-
cenną wylęgarnią piratów, skarbów, duchów, potwo-
rów i innych ciekawych bytów. Dlatego 
w zadbanych ogródkach możemy sobie usta-
wiać gipsowych pokurczów ale prawdziwy,
krasnal może się pojawić tylko w miejscach za-
puszczonych”. 

Pamiętam z dzieciństwa, że uwielbiałam się bawić na
małej łączce między murem ogródka mojej babci (po-
łożonego pośród fabryk i elektrociepłowni przemy-
słowego Żerania), a stacją benzynową. Dziesięć
kroków wzdłuż i wszerz spalonej słońcem, sztywnej,
żółtej trawy o zapachu oleju i benzyny. W trawie znaj-
dowało się zardzewiałe kawałki metalowego złomu,
jakieś nieznanego przeznaczenia części samocho-
dowe, wszystko to, co dla mnie było ciekawe i cenne,
a światu dorosłych całkowicie niepotrzebne.

Dorośli byliby zapewne bardzo zdziwieni, gdyby się do-
wiedzieli, że ten jałowy skrawek stał się dla mnie taki
ważny, chociaż miał jeden mankament – był tak mały 

i goły, że nie mógł być tajemniczy.

Bo też z tajemniczością w czasach mo-
jego dzieciństwa było najtrudniej. 
A przecież „to byłoby straszne, gdyby
się w Ogrodzie znało wszystkie za-
kątki i wszędzie można było dojść. (...)
Bo... bo jak jest coś niezbadanego,
można sobie wyobrazić, co się tylko
chce. Nawet niedźwiedzie, rysie i bor-
suki. A potem już nie można. Bo
potem już się wie, co tam jest”.
Tajemnicze ogrody znaliśmy z litera-
tury.  Najpiękniejszy – ten różany 
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u Frances Hodgson Burnett i ten najbardziej uprag-
niony, rozległy park otaczający Akademię pana Kleksa,
gdzie „sędziwe dęby, wiązy i graby, kasztany i tulipa-
nowce strzelały wysoko w górę, rzucając gęsty cień na
liczne jary i wąwozy. Rosnące dziko krzewy, pokrzywy
i łopuchy, krzaki dzikich malin i jeżyn, bujne zarośla 
i wszelkiego rodzaju zielska tworzyły gąszcze nie do
przebycia, utrudniające dostęp do grot i pieczar, kto-
rych pełno było w jarach i ścianach rozpadlin. Niektore
części parku przypominały dżunglę, gdzie ludzka noga
nie postała od wielu lat i skąd po nocach dolatywały
tajemnicze odgłosy i szumy”.

Takie niezbadane ogrody mieli jeszcze w swoim dzie-
ciństwie moi rodzice. Mama do dziś wspomina utra-
cone raje Olszówki i Wapienicy, gdzie za płotem
obozowali Cyganie, jesienią piekło się ziemniaki 
w ognisku i paliło cygara z liści, a gdy włożyło się nogę
do bajorka, można było ją wyjąć oblepioną wstręt-
nymi czarnymi pijawkami. Tata myszkował po tajem-
niczych zakamarkach miasteczka nad Wisłą, dokąd
trafił po Powstaniu Warszawskim. Zazdrościłam im
tamtych miejsc. Mojemu pokoleniu musiało wystar-
czyć podwórko. 

Nie ma na co narzekać. Podwórko może być nienajgor-
szym Kawałkiem Ziemi, wymaga tylko więcej wyob-
raźni. Tak się składa, że podwórko mojego dzieciństwa
przypominało to, o którym opowiada bohater Zwie-

rzoczłekoupiora Tadeusza Konwickiego. Stał tam
nawet podobny posąg jelenia. („Tak, po prostu jelenia.
Zwykłego, rogatego jelenia. Podobno wystawili go my-
śliwi. Może mieli coś do zawdzięczenia”.)

Nasz jeleń nie miał już rogów, a w jego boku ziała
ogromna czarna dziura. Lecz poza tym mogłoby to być
to samo podwórko, na którym „ojciec Bawoła szlochał
nad swoim samochodem stojącym na felgach w dość
głębokim śniegu. Gagatek, jak co dzień, obijał futbo-
lówką ścianę, kilka bachorów lepiło bałwana, który
szybko topniał”. Świetnie pasowaliby do naszego po-
dwórka także starsi państwo bankietujący w zacisz-
nym kąciku przy pojemnikach na śmieci, smutna
akacja i nawet zdegenerowany dog-arystokrata, cier-
piący na katar sienny.

Nasze podwórko miejscami bywało niebezpieczne,
zwłaszcza w czasach, gdy zamieniało się w plac bu-
dowy z powodu ciągnącego się latami remontu res-
tauracji „Rarytas”. Bywało także dzikie, choć
najdziksze zdawały się sędziwe furie, które rezydo-

wały na ławeczkach i z głośnym rykiem przeganiały
nas z trawników (po latach zrozumiałam dlaczego
były takie nerwowe, kiedy przypomniałam sobie, jak
siedząc rzędem w letnich sukienkach wystawiały na
słońce blade przedramiona z wytatuowanymi nu-
merami obozowymi). Musieliśmy zatem dzielić się
nim z dorosłymi, co nie satysfakcjonowało żadnej ze
stron. Walczyliśmy o swoje, umacniając bastiony 
w gęstych krzakach cisów okalających pomnik jele-
nia, na trzepaku i pod wierzbą płaczącą. Wyobra-
żaliśmy sobie także, że nasze podwórze jest
tajemnicze. Wtedy stawało się tajemnicze.

Oczywiście, mogło być  gorzej, jak w książce Marii
Terlikowskiej Drzewo do samego nieba. Mogliśmy
mieć tylko drzewo. Na środku naszego podwórka
rośnie drzewo. „(...)Podwórko jest małe, z trzech
stron otoczone przez trzypiętrowe kamienice, stare
i brzydkie. Z czwartej jest niski budynek, w którym
kiedyś była kuźnia.(...) Bardzo kochamy nasze
drzewo. Bo co byśmy bez niego robili? Na nowych
osiedlach dzieci mają huśtawki, karuzele i mnóstwo
miejsca do biegania. A my mamy ciasne podwórko,
przez które ciągle przejeżdża jakaś ciężarówka.
Tylko drzewo jest nasze. To jest dżungla pełna dzi-
kich zwierząt. To jest szklana góra. To jest cudowne
miejsce, z ktorego widać wszystko”.

Okazuje się, że nawet zwykłe drzewo może
stać się Kawałkiem Ziemi. Niedostępne dla do-
rosłych, którzy mogą tylko bezradnie przyglądać się
dziecięcym wyczynom w jego konarach, dzikie,
nigdy niezdobyte, bo zawsze jeszcze jakaś gałąź jest
wyżej, ponad głową. I tajemnicze: „Jeszcze jedna
gałąź. I jeszcze jedna... Aaach! Nie spodziewaliśmy
się takiego widoku. Za prawą oficyną, między da-
chami starych, brzydkich domów – wisiał ogród.
Wiem, że ogród nie może wisieć w powietrzu, tylko
musi się na czymś opierać. Na płaskim dachu albo
na tarasie. Ale ten ogród wyglądał tak, jakby zsunął
się z obłoku, z nieba, z bajki – i zawisł między do-
mami.(...) Obaj widzieliśmy róże pnące się po mu-
rach trzech kamienic, między którymi wisiał
tajemniczy ogród. Bo tam rosły same róże, tyle róż,
że aż do nas dolatywał ich zapach. A między krza-
kami róż, na polówce, leżała dziewczynka i czytała
książkę”. Tajemniczy ogród może więc kryć się po-
śród odrapanych, brzydkich kamienic. Trzeba go
tylko odnaleźć.

Jednak zabawa kiedyś się kończy. Przyjeżdżają spy-
chacze i buldożery, zasypują niedostępne bagna,

karczują drzewa. Na Placu Broni i na innych, podob-
nych placach, wre robota. To dorośli wprowadzają
swój ład. „Już rok mieszkamy w nowym, pięknym
osiedlu. Nie ma tu odrapanych kamienic ani ciasnych
podwórek. Po lekcjach bawimy się na wielkim zielo-
nym skwerze, gdzie jest mnóstwo miejsca do biegania.
Mamy betonowe ścieżki, po których świetnie się jeździ
na rowerach i wrotkach. (...) Tu wszystko jest takie
jasne, takie nowe, że żaden sekret nie miałby się po
prostu gdzie schować”.

Podobnie dzieje się w niekłajskim Ogrodzie: „Będą od-
budowywać pałac i porządkować Ogród. (...) Z Wyso-
kich Polan dochodzi brzęk łopat, głosy robotników 
i warkot motorów. Koniec puszczańskiej ciszy. Nowa
era. Ogród się cywilizuje. (...) Piraci, od czasu wyjaś-
nienia tajemnicy skrzyń Szwajsa, też jakoś się mniej
interesują Ogrodem. Chodzą teraz wszyscy do lasu
Zgórskiego. To daleko, ale za to znajdują się tam po-
dobno nie tknięte stopą ludzką gąszcza i dziki, zupeł-
nie dziki staw”.

Znam wiele osób, którym odpowiada życie w nowych,
pięknych osiedlach z betonowymi alejkami. Ja do nich

nie należę. Gdy równiutka ścieżka z kostki Bauma
dociera pod sam próg mojego domu, oznacza
to dla mnie, tak jak dla Piratów, że trzeba się
niezwłocznie przenieść w bardziej dzikie rejony.

Dlatego tak bardzo mi się spodobało to podwórko na
Mokotowie. I nadal mi się podoba, kiedy wyglądam
przez okno. Jest tylko jeden problem: mój syn wcale
się na nim nie bawi. Nie ma z kim. Najlepsi koledzy
mieszkają daleko. Dzieci sąsiadów widujemy jedynie
rano i wieczorem, wychodzące lub wracające ze swo-
ich rozlicznych zajęć. A tych, które mają czas i na po-
dwórku bywają, nasze dziecko się boi. Prawdę
mówiąc, my też się ich trochę boimy.

Patrzę więc z okna na to piękne podwórze, w sam raz
zaniedbane, odrobinę niebezpieczne,  tajemnicze. 
I trochę mi żal, że się marnuje. Ale o syna jestem
spokojna – wiem, że prędzej czy później znaj-
dzie sobie odpowiedni Kawałek Ziemi.
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A później był papier

Monika Mellerowska

Ludzkość od zarania dziejów miała potrzebę
utrwalania i przekazywania swych myśli. Nie-
gdyś wyrażano je za pomocą prymitywnych ry-
sunków, które przeradzały się stopniowo 
w pismo. Obecnie form zapisu myśli i obrazu mamy
mnóstwo, a wraz z kolejnymi latami doskonalimy je
jeszcze bardziej. Lecz nawet w dzisiejszych czasach,
kiedy nie musimy wkładać dużo wysiłku w zapisa-
nie i utrwalenie dźwięku czy obrazu, podstawowym

☞ 

Drzeworyt z Kronik Norymberskich, 1493. Dawniej, ze względu na niemiły zapach, drukarnie  zakładano poza murami miejskimi. Na ilustracji drukarnia znajduje się w prawym dolnym rogu. Fot. Michel Wolgemut, Wilhelm Pleydenwurff , Wikimedia Commons
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materiałem użytkowym nadal pozostaje papier. Przy-
kładem formy zastępującej papier może być gadżet
iPad firmy Apple, który niedawno wszedł na rynek – już
można usłyszeć głosy sprzeciwu przed zastąpie-
niem najcenniejszego i sentymentalnego źródła
obrazów tym w pełni elektronicznych zapisem. 
I choć myślę, że historię papieru i papirusów znają
wszyscy, warto przypomnieć krótko jej zarys. 

Pomińmy wszelkiego rodzaju skorupki i tab-
liczki, a zacznijmy od tego, że już starożytni Egip-
cjanie i Grecy pisali na papirusie, czyli na
zwijalnym materiale, który powstawał z giętkich
łodyg bagnistej rośliny o tej samej nazwie
(książki papirusowe przetrwały stulecia). 
W początkach epoki hellenistycznej, tj. około
roku 320 p.n.e. po papirusie przyszła kolej na
pergamin, otrzymywany przez odpowiednie
wyprawienie skóry zwierzęcej (koziej, owczej
lub cielęcej). Pomimo faktu, że pergamin nie
nadawał się do tworzenia zwojów, to jednak
wytrzymywał więcej niż papirus i udało mu
się zdetronizować ten pierwszy kawałek 
w miarę gładkiego „papieru”. Pergamin królo-
wał przez lata, do czasu owocnej w skutkach,
aczkolwiek niszczycielskiej, decyzji cesarza
Chin Ts’in Shihuangti, który w 213 roku p.n.e.
zarządził spalenie wszystkich zapisanych de-
seczek (Chińczycy pisali na nich za pomocą
rylca, w ten sposób powstało wiele ważnych
dzieł dla ówczesnych Chin). Rezultatem tej
decyzji było wynalezienie papieru. 

Początkowo do zapisywania służyły kawałki jedwabiu,
jednakże z powodu wysokiej ceny materiału zaczęto
wyrabiać maty z jedwabnych fragmentów tkanin,
które po wyschnięciu nadawały się do pisania i które
były prototypem dzisiejszego papieru. I ten surowiec
okazał się wkrótce zbyt drogi oraz mało dostępny, za-
stępowano go więc kolejnymi materiałami, na przy-
kład sierścią zwierzęcą. Szybko jednak odkryto, że
zasoby surowca mogą okazać się za małe i zbyt drogie
jak na jego przeznaczenie. Papier z surowców roślin-
nych powstał w 105 roku n.e. dzięki pomysłowości
chińskiego ministra Tsai-Luna (piętno wynalazcy tego
cennego środka zaszkodziło biedakowi, bowiem nie
mogąc znieść ciężaru sławy targnął się na swoje
życie). Po chińskim papierze, wyrabianym z licznie
występujących w Chinach morw i konopi (czasem 
z dodatkiem używanych tkanin, najczęściej z dodat-
kiem jedwabiu – na przykład starych ubrań) przyszedł
czas na udoskonalony i bardziej trwały papier wytwa-
rzany od VIII wieku przez Arabów. Arabowie „krad-

nąc” (czyli wymuszając od chińskich więźniów) tajem-
nicę wyrobu papieru, dodając coś od siebie (do dziś
do końca nie wiadomo, co poprawiło trwałość papieru

arabskiego, prawdopo-

dobnie była to bawełna, którą Arabowie stosowali za-
miast niedostępnych u nich drzew morwowych)
wyprodukowali papier mocniejszy i trwalszy, który 
w zbliżonym składzie i za pomocą podobnych metod
produkcji powstaje do dziś. 

Kiedy znamy już mniej więcej skład i surowce po-
trzebne do produkcji papieru, możemy zapoznać się 
z fabryką – w XI wieku były to po prostu papiernie. Pa-
pierniami były wówczas – podobnie jak w przypadku
produkcji mąki – młyny usytuowane nad rzekami, 
w szczególności górskimi, z racji silnych prądów 
i wiatrów, posiadające koło wodne oraz niezliczoną
ilość strychów, służących do suszenia papieru. Praco-
wali i jednocześnie mieszkali w nich mistrzowie i cze-
ladnicy, niejednokrotnie dzieląc pracę na produkcję
papieru oraz mąki. Sam proces wytwarzania papieru

– niezmienny od setek lat – składał się z trzech zasad-
niczych faz: przygotowania masy papierniczej, czer-
pania oraz suszenia, prasowania i gładzenia. 

Wstępnym etapem
produkcji było zgromadzenie wśród

ludności materiałów, czyli starych, lnianych tkanin lub
w zależności od przeznaczenia nowych, białych ka-
wałków materiału (wymagano ich do papieru służą-
cego do pisania, do pakowego natomiast używano
nawet kolorowych materiałów). Na jedną ryzę pa-
pieru (500 arkuszy) potrzebne było kilkanaście kilo-
gramów tkaniny. Z powodu ograniczonych zasobów
lnianych produktów, zaczęto do gorszych gatunków
papieru dodawać pozostałe odpadki zarówno weł-
niane jak i jedwabne. Przebrane i podzielone według
kolorów surowce suszono i w miarę potrzeby bielono
na słońcu oraz cięto na mniejsze kawałki, odrzucając
przy tym szwy i inne zgrubienia. Tak przygotowane
tkaniny mieszano z  wodą i wapnem pozostawiając je

w tej mieszance aż do procesu butwienia, przez co sta-
wały się bardziej miękkie i podatniejsze na dalszą
przeróbkę. Kolejnym etapem procesu produkcji pa-
pieru było rozwłóknianie, czyli rozdzielanie materia-
łów na poszczególne włókna, które następnie
miażdżyło się i stępą (maszyna używana w młynar-
stwie, sukiennictwie i hutnictwie, która poruszana siłą
wodną rytmicznie miażdżyła masę) poddawało spilś-
nianiu, co pozwalało na późniejsze utworzenie arku-
sza papieru. Tak ugniecioną masę przechowywano 
w specjalnych skrzyniach, po czym formowano z niej
arkusze, przelewając masę do specjalnych kadzi.
Lekko podgrzaną substancję kształtowało się ręcznie,
używając do tego specjalnej formy czerpalnej, składa-
jącej się z sita, ramy i ogranicznika. Ta metoda stoso-
wana jest do dzisiaj w przypadku produkcji papieru
czerpanego – służącego do „zadań specjalnych” (za-
proszenia, wizytówki, papeterie czy okolicznościowe
wydania kalendarzy itp.). Charakterystyczne dla
tego rodzaju papieru są odbicia sita, żebrowania
oraz filigrany (znaki wodne).

Sito zazwyczaj wykonane było z drutu naciągnię-
tego na prostokątną, drewnianą ramę – na tak zro-
bione sito czerpano masę, którą wyrównywano
przymocowanym ogranicznikiem w zależności
od żądanego formatu arkusza. Pobraną substan-
cję otrząsano z nadmiaru wody a uzyskany pa-
pier przekładano płatami filcu, tworząc większy
stos, następnie wkładano go pod prasę i wycis-
kano resztki wody.

Otrzymany taką metodą papier dziś jest droż-
szy od papieru produkowanego mechanicz-
nie, ale w czasach, kiedy papier czerpany był
jedynym materiałem służącym do pisania,

należało go dodatkowo wyrównać metodą
tak zwanego klejenia – czyli kąpieli w rozcieńczonym
kleju lub bezpośrednio przez dodanie kleju do masy
papierniczej. Po tym procesie arkusze papieru prze-
puszczane były kolejny raz przez prasę, a następnie
suszone na wspomnianych strychach. Po wyschnięciu
papier był „wykańczany”, czyli usuwano z niego wszel-
kie skazy, zanieczyszczenia oraz nierówności, robiąc
to mechanicznie za pomocą specjalnego młota lub też
ręcznie, używając w tym celu noży.

Oprócz Arabów oraz ludów Dalekiego Wschodu pa-
pier wytwarzany był w tym samym czasie przez Ame-
rykanów, a do Europy przywędrował około XI wieku
z Afryki Północnej. Natomiast po podbiciu przez Ara-
bów Hiszpanii, umiejętność wyrobu papieru przedos-

Chińska rycina przedstawiająca pierwszy krok produkcji papieru czerpanego
Fot. Wikimedia C ommons

Kalander z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju 
Fot. Wikimedia Commons
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tała się do Francji, Niemiec, Włoch, a następnie innych
krajów. 
Także Polska ma bogate tradycje papiernicze – pod
tym względem w drugiej połowie XIV wieku wyprze-
dzaliśmy choćby Wielką Brytanię, Czechy, Węgry i Ho-
landię. Pierwsza polska drukarnia powstała w 1473
roku w Gdańsku, a osiemnaście lat później otwarto ko-
lejną w Prądniku. Szybko powstawały też kolejne pa-
piernie, m.in. we Wrocławiu, Nysie, Świdnicy,
Poznaniu, Lublinie, Warszawie czy Raciborzu i Wilnie. 

Papier dziś

Współczesna technologia produkcji papieru jest bar-
dzo skomplikowana i rozbudowana. Podstawą nadal
są jednak masy włókniste, głównie roślinne. Odkrycia,
że papier można wytwarzać także z celulozy uzyski-
wanej z drewna, głównie sosnowego, świerkowego 
i jodłowego, dokonano w ubiegłym wieku. Masy te
poddaje się procesom mającym na celu otrzymanie
produktu o określonych właściwościach optycznych 
i wytrzymałościowych. Najpierw drewniane kloce ob-
dziera się z kory, następnie ściera się je w specjalnych
urządzeniach – w ten sposób uzyskuje się tzw. ścier.
Ten z kolei miesza się z rozgotowanymi kawałkami
drewna, które przybierają po przeróbce postać włó-
kien. W ten sposób otrzymać można masę papierniczą
o dość rzadkiej konsystencji, która trafia do maszyny
papierniczej. Jeśli masa zawiera włókna surowe to
przed procesem formowania na sicie ulegają one flo-
kulacji, czyli opadają na dno cieczy. Z takich włókien
otrzymuje się papier słabszej jakości, o brzydkim i nie-
regularnym przezroczu (aby uniknąć zbyt dużej ilości
gorszego gatunku papieru dodaje się do masy sub-
stancje zapobiegające flokulacji). W maszynie papier-
niczej masa podlega, tak samo jak pół wieku temu,
fermentacji i spilśnianiu, a ponieważ nadal zawiera
wodę, także odwadnianiu. Odbywa się ono w części
suszącej maszyny, po czym papier poddaje się gładze-
niu na gładziarce oraz zaklejaniu powierzchniowemu
metodą dyspersji skrobiowej w prasie klejarskiej. Ko-
lejnym etapem produkcji papieru jest chłodzenie
otrzymanego materiału, który w tym momencie staje
się na tyle mocny, że w postaci wstęgi utrzymuje swój
ciężar. W tej formie papier osusza się i nawija na bele.
Na tym etapie możemy już dokonywać wyboru jego
rozmiaru lub nabłyszczać, bowiem barwniki i sub-
stancje uszlachetniające dodawane są we wcześniej-
szych procesach, kiedy papier jest jeszcze na etapie
masy.   

Papier, który zostanie przeznaczony do pisania musi
zostać poddany impregnacji za pomocą różnego ro-
dzaju żywic. Zadaniem impregnacji jest zapobieganie
„rozlewania się” atramentu na stronie i w efekcie nie-
czytelności pisma. Natomiast papier stworzony 
z myślą o druku nie wymaga tak starannej impregna-
cji, ponieważ niezawierająca wody farba drukarska
nie ulega rozlaniu.

Oczywiście metody produkcji papieru są ciągle uno-
wocześniane i zmieniane – poza opisaną metodą ist-
nieje jeszcze szereg innych, które różnią się od siebie
pewnymi etapami produkcji, ciągle jednak jeszcze do
wyrobu masy zużywając lasy. Znana jest także metoda
Fourdriniera, w której sito jest taśmą, gdzie powstaje
od początku forma wstęgi, czy też różne metody im-
pregnacji otrzymanego papieru, na przykład wo-
skowa. Pocieszeniem jest to, że w niektórych krajach
rozwiniętych przemysłowo papier produkuje się 
z trzciny cukrowej, a dokładnie z wytłoczyn pozosta-
jących po produkcji cukru. Część zasobów papieru
produkowana jest także ze słomy oraz pewnych ga-
tunków traw (ostnica). Jednak większość papieru wy-
twarza się z drzewa pochodzącego z lasów Ameryki
Południowej, Skandynawii, Rosji, Japonii i Niemiec.
Pomimo tego, że w miejscu wyciętych do produkcji pa-
pieru drzew sadzi się nowe, to jednak aby wyrósł 
 z nich ponownie las potrzeba przynajmniej pięćdzie-
sięciu lat, może więc warto zastanowić się nad książką
w iPadzie?

książka na Wszystkie strony

Wnętrze współczesnej papierni w Lipsku
Fot. Wikimedia Commons

Stare, holenderskie urządzenie do produkcji papieru
Fot. Wikimedia Commons
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L e o  L i o n n i
Kolorysta wyobraźni

„Był sobie raz mały Niebieski i mały Żółty...” – tak
zaczyna się ulubiona historia wielu milionów dzieci,
zarówno tych dziś już dorosłych, jak i współczesnych,
brytyjskich, francuskich i amerykańskich kilkulatków,
które z przejęciem słuchają o perypetiach dwojga
przyjaciół. I nie byłoby w tym nic nietypowego, gdyby
nie fakt, że bohaterowie opowiadania to... dwie kolo-
rowe plamy.

Mały Niebieski i Mały Żółty1 ukazała się po raz pierw-
szy w 1959 roku w USA i od razu wywołała burzę kon-
trowersji. Jest to jedna z pierwszych pozycji dla
najmłodszych, która wykorzystuje język abstrakcji do
opowiedzenia historii. Jej autorem jest artysta zupeł-
nie niezwiązany z branżą literatury dziecięcej, Leo
Lionni. Stworzył on prostą historię o przyjaźni, miło-
ści, tolerancji, gdzie wykorzystuje symbolikę kolorów
do wyrażenia uczuć i nastrojów, oraz układy prze-
strzenne zdolne zobrazować przestrzeń domową, za-
mkniętą i przestrzeń publiczną, otwartą sferę
kontaktów międzyludzkich. Lionni tłumaczy kilkulat-
kom świat. Ale nie był on ani pedagogiem ani nauczy-
cielem, ani nawet pisarzem w pełnym tego słowa
znaczeniu, był za to designerem i dziadkiem dwójki
dzieci. 

Ewa Godyń-Coco

Leo Lionni napisał, a właściwie stworzył Niebie-
skiego i Żółtego, gdy był już artystą spełnionym. Ka-
rierę w największych agencjach artystycznych 
i współpracę ze światowymi magazynami ilustrowa-
nymi i koncernami wydawniczymi miał już właściwie
za sobą, a swój czas coraz częściej poświęcał wnu-
kom. Przypadek sprawił, że pięćdziesięcioletni
Lionni, jadąc pociągiem ze swoimi wnukami, chcąc
umilić im nużącą podróż, pogniótł kolorowy magazyn
i ułożył historię. Potem wrócił do domu i jeszcze raz
wkleił skrawki papieru w notes. Historię opublikował
wkrótce jego przyjaciel, właściciel wydawnictwa
Obolensky Inc.2, Fabio Coen, i natychmiast podbiła
ona serca najmłodszych.

Skąd więc te nieprzychylne reakcje ze strony krytyki?
Pod koniec lat 50. w literaturze dla dzieci dominowały
realistyczne rysunki i przekonanie, że ilustracja po-
winna bezpośrednio obrazować tekst. Tymczasem 
w sztukach plastycznych i grafice już od dawna za-
częło dziać się coś innego: zarówno w Europie, jak i za
oceanem następował odwrót od figuratywnej repre-
zentacji rzeczywistości. Lionni był dzieckiem swoich
czasów, chcąc opowiedzieć historie, wybierał środki
będące syntezą swojego dotychczasowego doświad-
czenia artystycznego i, po raz kolejny w swoim życiu,
posuwał się o krok dalej. I znów intuicja go nie zawo-
dziła, okazuje się, że posłużył się właściwą formą we
właściwym momencie. Uznanie ze strony krytyki było
tylko kwestią czasu, a zachęcony sukcesem autor two-
rzył kolejne opowiadania, które dziś należą już do kla-
syki książki obrazkowej. 

Leo Lionni urodził się w Holandii w 1910 roku. Jego
ojciec zajmował się obróbką diamentów, matka była
śpiewaczką operową. Leo wyrastał wśród szkiców
wuja architekta i obrazów należących do dwóch po-
zostałych wujów – kolekcjonerów sztuki. Nad jego
dziecięcym łóżkiem wisiał obraz Chagalla, w amster-
damskich muzeach, gdzie bywał częstym gościem,
mógł podziwiać na co dzień mistrzów flamandzkich.
Jego fascynacja rysunkiem zaczęła się już w szkole, 
w której duży nacisk kładziono na wychowanie kla-
syczne i umiejętności artystyczne. Rodzina często po-
dróżowała, wymagały tego zagraniczne kontrakty
ojca. Leo miał czternaście lat, gdy wraz z rodzicami
przeniósł się do Filadelfii, a rok później do Włoch,
gdzie przyswoił sobie piąty z kolei język, by móc kon-
tynuować naukę. We Włoszech poznał później swoją
przyszłą żonę. Niemałe wrażenie wywarła na nim tam
włoska sztuka: malarstwo, poezja, literatura. Jednak
Włochy były również miejscem, w którym po raz
pierwszy brutalnie zetknął się z faszyzmem.

Mimo szerokich zainteresowań, Lionni był od po-
czątku przekonany, że chce zostać designerem. Nigdy
nie wartościował sztuki ze względu na epokę histo-

ryczną czy pochodzenie. „Dawna sztuka jest dla mnie
tak samo ważna, jak sztuka nowoczesna, sztuka jest
tak samo ważna, jak design”3 - zwykł mawiać. We Wło-
szech Lionni pozostał pod wpływem futurystów. Two-
rzył abstrakcyjne obrazy i pod protekcją mistrza
Marinettiego zaczął być wystawiany jako „malarz-fu-
turysta”. Sam jednak porzucił szybko tę etykietkę:
„Nigdy nie uważałem się za futurystę, nawet, gdy Ma-
rinetti nazwał mnie „spadkobiercą malarstwa aerody-
namicznego”. Poczułem się wprost dotknięty tym
określeniem. Nigdy nawet nie leciałem samolotem...
Tak naprawdę to jestem Holendrem, bliższy jest mi
DeStijl i symetria płatków tulipana... Prawie nigdy nie
umieszczam rysunku czy napisu w rogu, chyba że jest
ku temu konkretny powód. Największą inspiracją 
w domenie designu pozostaje dla mnie Bauhaus,
mimo że nie byłem z nimi bezpośrednio związany”4. 

Gdy w 1933 roku Bauhaus5 - niemiecki Instytut Archi-
tektury i Designu – został zamknięty przez nazistów,
Lionni był wstrząśnięty. Utrzymywał się już wtedy 
z projektowania graficznego i fotografii, współpraco-
wał też z magazynami wnętrzarskimi, jako grafik two-
rzył pierwsze reklamy, m.in. dla marki Campari,

nie samym słoWem
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Koniec lat 50. to równocześnie stopniowe oddalanie
się Lionniego od sztuki komercyjnej i od świata biz-
nesu. Jego potencjał twórczy był nadal niewyczerpany,
ale coraz cześciej znajdował ujście w rzeźbie, malar-
stwie, a nawet literaturze. Któregoś dnia Lionni po raz
kolejny zaskoczył wszystkich oznajmiając, że wraca
do Europy. Zamierzał przenieść się wraz z rodziną do
Włoch. Na krótko przed tą ważną decyzją powstała
historyjka o Niebieskim i Żółtym. Kolejne książki
stworzył w większości na włoskiej Riwierze, gdzie
osiadał w 1962 roku. Powstały: Frederick, Color of its
own, Nicolas, where have you been, Matthew’s Dream,
Inch by Inch, It’s Mine i wiele innych opowiadań. Lionni
nie zrezygnował też z tradycyjnego malarstwa i ry-
sunku, tworząc piękne ilustracje zebrane w album Bo-
tanica Parallela. Umarł spełniony jako artysta i jako
człowiek w 1999 roku w wieku osiemdziesięciu dzie-
więciu lat.

Lionni każdej swej pracy oddał cząstkę samego siebie.
W wielu domenach odcisnął się jego geniusz twórczy
i indywidualny charakter. Projekty graficzne tworzone
na potrzeby reklamy, nawet te doskonałe i prekursor-
skie, mają jednak efemeryczny charakter i szybko tra-
fiają do archiwów. Podobnie okładki kolorowych
magazynów, które mają to do siebie, że za krótko po-
zostają na półkach, by zostać zapamiętane. Naprawdę
ludzki wymiar sztuki, którego tak obsesyjnie poszu-
kiwał Lionni, wyraził się chyba najpełniej w jego
książce obrazkowej. Lionni myślał obrazami. Jego
sztuka, to sztuka konceptualna, treść i obraz to jedno,
ilustracja przestaje być na usługach treści pisanej.
Kolaż, abstrakcja, minimalizm, symbolika, kolor –

wszystko składa się w jedną opowieść. Mimo upływu
czasu jego historie wciąż zachwycają dorosłych 
i dzieci, działają na nas dokładnie tak, jak wyobrażał
sobie sam Lionni: „Wierzę, że dobra książka dla dzieci
powinna przemawiać właściwie do każdej osoby,
która nie straciła pierwotnej, dziecięcej radości i cie-
kawości świata. Tak naprawdę ja wcale nie tworzę
książek dla dzieci. Piszę je dla tej części w nas, we
mnie, w moich przyjaciołach, która nie zmieniła się
pod wpływem czasu, dla dziecka, które wciąż mamy
w sobie”.

1 Little Blue and Little Yellow
2 Obecnie właścicielem praw autorskich do
książki jest wydawnictwo Random House.
3 Cytat z artykułu Stevena Hellera
4 id  em
5 Szkoła wypracowała charakterystyczny styl 
kojarzony z prostotą, symetrią form, 
minimalizmem i funkcjonalizmem.

Leo Lionni  Fot. Steven Heller

Alexander and the Wind-up Mouse (1969)

rysunek z Mały Niebieski i Mały Żółty — Mały Niebieski i Mały Żółty uwielbiają bawić się w chowanego

rysunek z Mały Niebieski i Mały Żółty — Wszyscy z radością się uściskali

Leo Lionni — „Fortune” 1953 i „Fortune” 1951

zaczynał interesować się edytorstwem. Zachwycał się
wyważonym layoutem magazynu Casabella tworzo-
nego przez Edouardo Persico i zdawał sobie sprawe,
że tak naprawdę największy wpływ na jego twórczość
wywarł racjonalizm, sam siebie nazywał artystą racjo-
nalnym. Artystą, który jednak robił doktorat z ekono-
mii, a pracę doktorską poświęcił przemysłowi
diamentów. Nasilająca się fala faszyzmu we Włoszech
zmusiła go, jak wielu innych artystów i intelektualis-
tów, do emigracji. 

Amerykański sen o sukcesie miał wkrótce stać się jego
udziałem. Karierę artystyczną za oceanem kontynuo-
wał w Filadelfii, wykorzystując kontakty jeszcze ze
starego kontynentu. Zajmował się szatą graficzną ma-
gazynów kolorowych i wciąż jeszcze reklamą. Gdy nie-
zadowolony z dotychczasowych propozycji Ford
Motors zauważyło jego projekty, z dnia na dzień, 
z asystenta Lionni stał się dyrektorem artystycznym
dużej agencji reklamowej. Z reklamą zerwał jednak
całkowicie, gdy pod koniec lat czterdziestych przepro-
wadził się do Nowego Jorku, by na najbliższe czterna-
ście lat związać się z Time Life. 

Wkrótce pochłaniała go praca nad magazynem For-
tune, a jego awangardowy layout wniósł powiew świe-
żości do skostniałych form wydawniczego designu.
Okładki zaprojektowane przez Lionniego były nowo-
czesne, przejrzyste, a pismo zdecydowanie wyróż-
niało się stylem spośród innych pozycji na półkach
księgarskich. Lionni tworzył z pasją i angażował się 
w pracę całym sobą. Próbował wnieść do grafiki wy-
dawniczej to wszystko, czego nauczył się podczas
całej swej dotychczasowej drogi artystycznej. Czuł, że
to najodpowiedniejszy moment, by sztuka nowo-
czesna odcisnęła swe piętno również w tej branży, bo
właśnie tu ma szanse zbliżyć się do zwykłego czło-
wieka. Nowoczesny layout to, według Lionniego, nie
tylko funkcjonalny układ i czcionka, pismo musi być
przyjazne czytelnikowi, musi posiadać „ludzką twarz”.
Lionni namawiał swych podwładnych do ekspery-
mentów z materią, malarzom zlecał tworzenie ilust-
racji, grafików zachęcał do malowania. Wypowiadał
się też wielokrotnie na łamach pisma opiniotwór-
czego poświęconego grafice, a pracując nad magazy-
nem branżowym Print stworzył coś w rodzaju
platformy komunikacyjnej otwartej na różne punkty
widzenia. A przede wszystkim, swoim innowacyjnym
podejściem wpłynął na wygląd amerykańskiej prasy
przez trzy następne dekady.
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Czy 
Mikropolis 
istnieje 
naprawdę?
Kamila Kunda

Komiks Mikropolis. Przewodnik turystyczny właściwie
trudno nazwać komiksem. To nie kilkusetstronicowa
powieść graficzna, ani nie komiks w tradycyjnym
stylu, jak znane zapewne wielu czytelnikom serie 
o Kaczorze Donaldzie, Spidermanie czy Kajko i Koko-
szu. Najbliższe wydaje mi się określenie „zbiór opo-
wiadań graficznych”, lecz dla uproszczenia będę tu
używać nazwy „komiks”. Publikowany był w latach
1990-tych90. w postaci pasków z historyjkami w licz-
nych fanzinach i magazynach, m.in. w Gazecie Wybor-
czej. Na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu 
w Łodzi w 2001 roku odznaczony został nagrodą
Grand Prix i wyróżnieniem za najlepszy scenariusz.
Trudno się dziwić zachwytom, jakimi obsypani zostali
jego twórcy. Fantastyczna epopeja egzystencjalna,
miejscami utopijna, miejscami dystopijna, nie mogła
nie zdobyć uznania czytelników i krytyków. Kto do-
ciera do Mikropolis szybko zaprzyjaźnia się z jego
zdziwaczałymi nieco mieszkańcami, których mias-
teczko liczy sobie siedemnastu plus żółw. Krótkie his-
toryjki podzielone są na kilka części, m.in.
Gastronomia, Tradycja czy Rozrywka i stanowią bar-
dzo nietypowy przewodnik, z którego w równej mie-
rze dowiadujemy się wiele o miasteczku, jak i jego
obywatelach. Każdy z mieszkańców jest postacią sza-
lenie wyrazistą; mamy niespełnionego Poetę, cierpią-
cego na nastroje depresyjne, łysego chłopca Ozrabala,
słuchającego we wszystkim swojej wszechwiedzącej
babci, Zosię – grzeczną uczennicę czy Brutusa, kolegę

Słynny komiks Dennisa Wojdy i Krzysztofa
Gawronkiewicza Mikropolis. Przewodnik tury-
styczny zaprasza odważnych i otwartych na
świat czytelników w podróż do miasteczka,
które stanowi swoisty mikrokosmos ludzkich
emocji, żali, lęków i nadziei.

„Mikropolis to idealne miejsce na długie spacery
śladami bukinistów, artystów, dziwaków i przyby-
szów z różnych stron wszechświata. W celu zo-
rientowania się w strukturze miasteczka warto
skorzystać z punktów widokowych. Poszczególne
części miasteczka nie są podobne do siebie, wszę-
dzie dostrzega się kontrasty: tu eleganckie bu-
dynki ze wspaniałymi fasadami w stylu art deco,
tam znów zrujnowane koszarowe bloki miesz-
kalne, których od lat nie dotknęła kielnia murarza”.
– piszą we wstępie do komiksu autorzy, Dennis
Wojda i Krzysztof Gawronkiewicz. Zamieścili
mapę miasteczka oraz informacje praktyczne na
temat historii, klimatu, administracji oraz topogra-
fii miasta. Czytelnik dowiaduje się między innymi,
że Mikropolis powstało „2000 lat temu w ramio-
nach rozlewiska neolitycznego”. Średnia tempera-
tura roczna wynosi 8,1ºC, przez cały rok pada tam
deszcz i wieje wiatr. Bardzo łatwo dostać obywa-
telstwo w Mikropolis, łatwo też podobno trafić do
miasteczka. Rzecz w tym, że miasteczko nie ist-
nieje, zostało stworzone w głowach twórców ko-
miksu, mimo iż w zamieszczonym w książce
wywiadzie autorzy na pytanie: „Czy Mikropolis ist-
nieje naprawdę?” odpowiadają zgodnie: „Zdecydo-
wanie TAK!”.

Ozrabala i Zosi, wiecznie ekspe-
rymentującego z naukami ści-
słymi, którego rodzice są
bardzo bogaci i kupują mu
wszystko, czego zapragnie. 

Autorzy nie kryją, iż pragnęli,
by ich komiks klimatem przy-
pominał serial Miasteczko
Twin Peaks Davida Lyncha.
Niektóre kadry pokoloro-
wane w odcieniach czer-
wieni, szarości i czerni
nawiązują do onirycznej
atmosfery lynchowskich
komnat z ciężkimi, aksa-
mitnymi kotarami i przy-
ćmionym światłem.
Surrealizm i abs urd
przebijają z treści po-
szczególnych historyjek,
z których żadna nie zaj-
muje więcej niż jedną
stronę. Niektóre fragmenty komiksu sfotogra-
fowane są na stylizowanych pożółkłych i podniszczo-
nych kartkach, pochodzących podobno z 1948 roku 
z gazetki antropologicznej Chronica Micropolis. Za-
biegi takie jak ten, wraz ze wstępem do „przewod-

nika”, bardzo skutecznie tworzą legendę miasteczka,
aczkolwiek mimo iż wydarzenia z reszty komiksu
dzieją się w czasach współczesnych, czytelnik nie od-
czuwa silnego zakorzenienia opowieści w konkretnym
okresie historycznym. Zabawa, polegająca na uwiary-
godnieniu fikcyjnego miasteczka, przeprowadzona
jest perfekcyjnie, a czytelnicy biorąc komiks do ręki
zmuszeni są zaakceptować reguły gry, narzucone
przez autorów. Z minidialogów i wydarzeń układa się
przebogata opowieść o życiu w miasteczku, w którym
każdy zmaga się ze swymi problemami jak potrafi 
i stara się realizować swoją filozofię życiową. Czasem
widać w tej filozofii ogromną przepaść międzypoko-
leniową, szczególnie na przykładzie Ozrabala, jego
przyjaciół oraz babci. Staruszka żyje w poukładanym
świecie: wie, które miejsce zająć w autobusie, ile
szklanek mleka może dziennie wypić dziecko, docenia
niezwykłą funkcjonalność kaloryfera i moherowej
czapki. Zdaje się bezbłędnie rozumieć, kiedy należy
pielęgnować tradycje, a kiedy iść z postępem techno-
logii. Tymczasem Ozrabal, Brutus i Zosia są zagubieni
we współczesnym świecie. Bawią się chętnie w wojnę
atomową, Zosia z dziadkiem – doktorem Murnau –
praktykuje nawet psychoterapię, a w rozmowach
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dzielą się swoimi wątpliwościami i utratą ideałów.
Zosia w pewnym momencie wyglądając przez okno
stwierdza z zamyśleniem: „Aż wstyd się przyznać, lecz
nie jest łatwo być dzieckiem w dzisiejszych czasach.
Trudno jest nam, dzieciom, odróżnić dobro od zła. To
wina dorosłych. Oni nam pokazują, że świat jest zły, 
a życie nie ma sensu”. Jest w słowach Zosi pewna racja.
Dorośli mieszkańcy Metropolis są nie mniej pogubieni
od dzieci, za wyjątkiem babci Ozrabala. Przepełniony
melancholią poeta Bruno, nierozumiany przez wszyst-
kich, występuje czasem w telewizji, dzieląc się swoim
smutkiem. Przesiaduje też wieczorami w legendar-
nym Barze 52, zwierzając się barmanowi ze swych
niepowodzeń, ale też zdradzając nadzieję na szczęście.
Dziadek Zosi nie stanowi dla niej oparcia; sam drę-
czony metafizycznymi lękami, na wszelkie pytania od-
powiada jedynie: „Nie wiem, Zosiu, naprawdę nie
wiem. Nie możemy tracić nadziei”. Nauczycielka 
w szkole podstawowej, do której chodzi Ozrabal 
z przyjaciółmi i nowym uczuciem, Torstenem, słynna
w miasteczku stara panna, szuka po omacku miłości 
i sympatii wszystkich. Borys, jeden z dorosłych miesz-
kańców, stara się wciąż widzieć piękno w życiu, ale na
narzekania dzieci powiedział któregoś razu: „Gdy
byłem w waszym wieku, dzieciaki, wszystko było
piękne i kolorowe. Przyszłość leżała w moich rękach.
A potem, jak to się mówi, kobiety, wino i śpiew zrobiły
swoje....”. 

Surrealistyczny klimat komiksu potęguje topografia
miasteczka. Odnosi się wrażenie, że miasteczku brak
niekiedy spójności, że składa się z licznych, nie powią-

Trudno pozbyć się wrażenia, że za przygnębiający na-
strój panujący w Mikropolis odpowiada jego zamknię-
cie się na resztę świata. Dworzec kolejowy jest
nieczynny, telewizja pokazuje wyłącznie lokalne wia-
domości, a autobusy nie wyjeżdżają poza obręb miasta.
Gawronkiewicz i Wojda mówią w wywiadzie 
w książce, iż nigdy nie udało im się opracować „mapy
dużo większej niż ścisłe centrum miasteczka, dlatego
też i drogi, które do niego dochodzą pozostają jak
gdyby w zawieszeniu, nie zostały przyporządkowane
konkretnym ulicom”. W Mikropolis znajduje się jeden
pensjonat, lecz nikt się w nim nie zatrzymuje, nie wia-
domo też, gdzie mieszka jedyny nowy przybysz – poeta
Bruno. Zresztą sami autorzy książki przyznają, że od-
dają czytelnikom komiks z mieszanymi uczuciami, nie
będąc pewnymi, czy nie spowoduje on zwiększonego
zainteresowania miasteczkiem. Najazd turystów móg-
łby, ich zdaniem, „zrujnować święty spokój jego miesz-
kańców, obniżyć wiek inicjacji seksualnej młodzieży 
i podwyższyć ceny w hotelu i restauracjach”. Doświad-
czenie z przybyszami z kosmosu, niejakimi Arkonami,
o jakich czytelnik może przeczytać, odstrasza jednak
potencjalnych przybyszy od wizyty w Mikropolis. Le-
piej chyba pielęgnować mit miasteczka na odległość,
poprzez fascynującą lekturę, niż osobiście przekonać
się o atmosferze panującej w nim...

zanych ze sobą punktów
na mapie. Mapa Mikropo-
lis ma zresztą bardzo do-
kładnie zaznaczone
podstawowe, najważniej-
sze miejsca aglomeracji,
lecz ulice nakreślone zos-
tały bardzo niewyraźnie –
żadna z nich nie nosi też
nazwy. Biorąc pod uwagę
siedemnastoosobową po-
pulację Mikropolis dziwi
też istnienie takich obiek-
tów jak Dom Towarowy
Mikropol, Kinoteatr czy
Biblioteka – w żadnym
momencie nie jest
wspomniane, kto tam
pracuje. Większość wyda-
rzeń dzieje się w konkretnych miejscach – są to domy
mieszkańców (np. żywo kojarzący się z odludnym ho-
telem z hitchcockowskiej Psychozy gotycki gmach
domu dr. Murnau), prymitywny plac zabaw przed be-
tonowym blokowiskiem, w którym  mieszka Ozrabal
z babcią, supermarket, autobus czy restauracja. Nie-
które obiekty zmieniają jednak swoje położenie, np.
Bar 52, mimo iż ma swój punkt odniesienia na mapie,
z którego wynika, że leży w centrum miasteczka, raz
jest w przestrzeni miejskiej osadzony, a kiedy indziej
usytuowany jest na pustkowiu, gdzie poza nim nie ma
żadnych innych punktów orientacyjnych. Nastrój bo-

haterów odpowiada miejskim krajobrazom. Choć na
planie miasta nie brakuje zieleni, tereny parkowe czy
leśne potraktowane zostały po macoszemu. Widać
niekiedy suche kikuty drzew pokrytych śniegiem, zie-
lone pagórki, na których dziecięcy bohaterowie złapali
pingwina, pokryte kwiatami pole wokół domu dr. Mur-
nau czy parkowe otoczenie przyczepy kempingowej,
w której mieszka właściciel baru. Jednakże, choć
ważne dla realistycznie zaprezentowanej wizji mias-
teczka, tereny zielone nie odgrywają dużej roli w opo-
wiadanych historiach, a zestresowani bohaterowie nie
znajdują w przyrodzie ukojenia.

Dennis Wojda, Krzysztof Gawronkiewicz,

Mikropolis. Przewodnik turystyczny, 

Siedmioróg, 2001
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Niewątpliwie ważnym wydarzeniem minionego roku w dziedzinie polskich

konkursów literackich było ustanowienie przez Miasto Stołeczne War-

szawa Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Wyróżnienie przyznawane

będzie co roku najlepszej opublikowanej książce reporterskiej oraz auto-

rowi, który dokonał jej przekładu. W 2010 roku zwycięzcą, który jako

pierwszy zapisał się na kartach historii konkursu, został Jean Hatzfeld –

autor książki pt. Strategia antylop. Laureat jest nie tylko pisarzem, ale także

francuskim reporterem oraz korespondentem wojennym. Znany jest

przede wszystkim z prac poświęconych upadkowi komunizmu w Europie

Środkowej. Do tej pory wydał pięć książek, za które został wielokrotnie wy-

różniony. W Polsce przetłumaczona została do tej pory zaledwie jedna, na-

grodzona w konkursie Strategia antylop, przełożona przez Jacka Giszczaka,

specjalizującego się głównie w przekładach z czarnej literatury frankofoń-

skiej. Reportaż Strategia antylop jest trzecią z cyklu książek Jeana Hatzfelda

poświęconych rwandyjskiej wojnie domowej. Autor prezentuje w niej

punkt widzenia przedstawicieli obu stron konfliktu, plemion Hutu oraz

Tutsi, które muszą żyć razem po zażegnanym konflikcie. Obok czysto spo-

łecznych relacji, pojawia się również kwestia działań politycznych, których

wysiłki skierowane w celu poprawy sytuacji w Rwandzie niekoniecznie

zmierzają we właściwym kierunku. 

Wśród nagród latem i jesienią

Carnegie Medal
Okres wakacyjny, który jest czasem szczególnie wyczekiwanym przez dzieci 
i młodzież, jest też istotny dla autorów zmagających się o wygraną w konkursie
Carnegie Medal. Nagroda literacka Carnegie Medal to brytyjskie wyróżnienie
przyznawane od 1936 roku dla uczczenia pamięci Andrew Carnegie`go, jednego
z najbogatszych ludzi swego czasu na świecie, który swój majątek przeznaczył
m.in. na założenie około 2500 bibliotek publicznych na całym świecie, tzw. Car-
negie libraries. Wyróżnienie przyznawane jest corocznie za książkę dla dzieci 
i młodzieży, napisaną w języku angielskim i wydaną w poprzednim roku w Wiel-
kiej Brytanii. Równocześnie z nagrodą główną jury konkursu przyznaje także wy-
różnienie za najlepszą ilustrację literatury dziecięcej i młodzieżowej. W tym roku
nagroda wręczona została Neilowi Richardowi Gaimanowi za powieść The Gra-
veyard Book. Neil Richard Gaiman jest znany przede wszystkim dzięki swoim
książkom z dziedziny science-fiction oraz fantasy, oprócz tego jest także autorem
opowiadań, powieści oraz komiksów. Wielokrotnie nagradzany, obdarzony został
przez Columbia Daily Spectator mianem „rock star” literackiego świata. Książka
The Graveyard Book jest powieścią fantasy dla najmłodszych. Opowiada o chłopcu
imieniem Nobody Owens, który po śmierci swoich rodziców, zabitych przez ta-
jemniczego mężczyznę, zostaje adoptowany i wychowywany przez mieszkańców
cmentarzyska. 

Justyna Kowalczyk

Nagroda im. Kościelskich

Wrzesień to dla polskich pisarzy czas oczekiwania na wyniki ważnej, bo noszą-
cej miano „polskiego Nobla dla pisarzy przed czterdziestką”, Nagrody im. Ko-
ścielskich. Wyróżnienie przyznawane jest od 1962 roku przez szwajcarską
Fundację im. Kościelskich z siedzibą w Genewie dla najlepszych polskich pro-
zaików i poetów, tworzących zarówno w kraju jak i za granicą. W minionym
roku laureatem nagrody został Marcin Kurek, autor poematu Oleander. Celem
konkursu jest promowanie zdolnych i niekoniecznie dobrze znanych twórców,
a do takich z całą pewnością należy Marcin Kurek, z wykształcenia iberysta
oraz tłumacz, obecnie wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim. Poemat
Oleander to, jak podało w uzasadnieniu swojej decyzji jury, „wielopoziomowy,
bogaty stylistycznie utwór poruszający w jednym błysku pamięci, w metafi-
zycznej perspektywie wiele tematów: przyjaźnie, podróże, momenty radości
życia. Wszystko to napisane oszczędnym, precyzyjnym, nowoczesnym stylem
pełnym odwołań do wielkich duchów literatury”. 

Nagroda Nike 

Najbardziej znanym, choć bardzo młodym, bo przyznawanym od 1997 roku,

wyróżnieniem literackim w kraju, jest Nagroda Nike. Wręczana dla najlep-

szej polskiej książki roku stanowi źródło wielu spekulacji oraz okazji do

dyskusji na temat kondycji polskiej literatury. W 2010 roku nagrodą uho-

norowany został Tadeusz Słobodzianek za dramat Nasza klasa. Historia 

w XIV lekcjach. Tadeusz Słobodzianek jest absolwentem teatrologii na Uni-

wersytecie Jagiellońskim, obecnie reżyserem oraz krytykiem literackim. Do

tej pory napisał osiem dramatów, które przyniosły mu wiele wyróżnień

oraz nagród. Wyróżniona Nasza klasa to sztuka przedstawiająca historię

grupy szkolnych przyjaciół, Polaków oraz Żydów, uczęszczających do jednej

klasy. Autor opisuje ich losy od lat 20. ubiegłego wieku aż po czasy współ-

czesne. Przyjazne stosunki pomiędzy dziećmi kończą się bowiem wraz 

z nastaniem wojny, która staje się źródłem wzajemnej nienawiści, zła i prze-

mocy. Nie brak też w dramacie uniwersalnego przesłania, odkrywającego

mechanizmy rządzące pojedynczymi jednostkami oraz całymi społeczeń-

stwami. Premiera dramatu odbyła się w Royal National Theatre w Londynie.

Już niedługo będzie ją można oglądać także na deskach polskiego teatru. 

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego
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Akutagawa Prize oraz Naoki Prize

Współczesna literatura japońska powoli, choć sukcesywnie, podbija polski rynek wydaw-
niczy. Warto więc zwrócić uwagę na najbardziej prestiżowe wyróżnienia przyznawane 
w Japonii, jakimi są nagroda Akutagawy oraz Naoki. Obie ufundowane zostały w 1935 roku
przez Kikuchi Kana, redaktora magazynu Bungei Shunju. Akutagawa Prize ustanowiona
została ku pamięci pisarza Akutagawy Ryunosuke. Jest wyróżnieniem dla najlepszej po-
wieści opublikowanej w gazecie lub magazynie przez debiutującego lub niedawno odkry-
tego pisarza. Z kolei Naoki Prize ustanowiona została w celu uczczenia pamięci pisarki
Naoki Sanjugo i jest wyróżnieniem przyznawanym najlepszemu dziełu literackiemu, bez
względu na jego formę oraz popularność autora. W 2010 roku laureatem nagrody Akuta-
gawa została Akiko Akazome i jej powieść Otome no Mikkoku (The Anonymous Tip of Vir-
gin). Akiko Akazome, specjalizująca się w języku oraz literaturze niemieckiej,
zadebiutowała w 2004 roku wygrywając Bungakukai Prize dla nowych, utalentowanych
pisarzy. Powieść Otome no Mikkoku opowiada o studentkach uniwersytetu w Kioto, które
określają siebie mianem otome (dziewic) i oddają się recytacji fragmentów dziennika Anne
Frank. Perypetie dziewcząt to ujmująca historia, która oprócz elementów humorystycz-
nych skłania również czytelnika do refleksji nad pytaniem czym jest tożsamość. Druga na-
groda, Naoki Prize, powędrowała w 2010 roku w ręce Kyoko Nakajima za jej powieść
Chiisai Ouchi (Small Home). Kyoko Nakajima jest absolwentką historii, której debiut pisar-
ski przypada na 2003 rok, kiedy to wydała swoją pierwszą powieść pt. Futon. W nagro-
dzonej Chiisai Ouchi Nakajima pisze o codziennym życiu mieszczańskiej rodziny
mieszkającej w Tokio przed II wojną światową i podczas niej. Tym, co według jury wyróż-
niało powieść, było znakomite sportretowanie głównych bohaterów, a także dokładne wy-
korzystanie źródeł historycznych.  

 Literacka Nagroda Nobla 

Nagroda, o której marzy zapewne niejeden pisarz,

najbardziej prestiżowe wyróżnienie na świecie 

w dziedzinie literatury, to oczywiście Literacka Na-

groda Nobla. Przyznawana jest od ponad stu lat,

zgodnie z wolą Alfreda Nobla dla osoby, która stwo-

rzy „najbardziej wyróżniające się dzieło w kierunku

idealistycznym”. Rok 2010, z pewnością ku uciesze

większości, to rok triumfu peruwiańskiego pisarza

Mario Vargasa Llosy. Posiadający niezwykle bogatą

biografię oraz wiele znanych i lubianych przez czy-

telników książek w dorobku, doceniany jest na

całym świecie. W Polsce wydanych zostało łącznie

osiemnaście jego publikacji, zarówno opowiadań

jak i powieści. Spośród najważniejszych wymienić

należy jego pierwszą powieść Miasto i psy, osnutą

na przeżyciach samego autora, wspominającego

koszmar, którego doświadczył w szkole wojskowej, mając zaledwie czternaście lat. Naj-

nowsza, wydana w tym roku w Polsce książka Llosy, to Raj tuż za rogiem, w której podstawowym problemem jest

chęć zmieniania świata, dążenie do życia w raju, o którym marzy większość ludzi, a który stworzyć można przecież

tuż za rogiem, łącząca przemyślenia egzystencjalne z życiorysem Paula Gaugina. Cała twórczość pisarza to mie-

szanka wielu gatunków i konwencji literackich, sięganie do własnej przeszłości, prowadzenie swoistej gry z czy-

telnikiem. W uzasadnieniu werdyktu jury Akademii Szwedzkiej oświadczyło, że Mario Vargas Llosa nagrodzony

został za „kartografię struktur władzy oraz wyraziste obrazy oporu, buntu i porażek jednostki”.

Nagroda Literacka 
im. Jerzego Żuławskiego

Październik to miesiąc istotny także dla polskich pisarzy oraz miłośników
fantastyki. Po raz drugi wręczona w tym czasie została Nagroda Literacka

im. Jerzego Żuławskiego, wyróżnienie przyznawane autorom najlep-
szych polskich utworów literackich utrzymanych 

w konwencji fantastyki. Patronem nagrody jest
pionier polskiej fantastyki naukowej, Jerzy Żuław-
ski, autor „trylogii księżycowej”. W minionym roku
nagrodę otrzymał Michał Protasiuk za powieść
Struktura. Protasiuk debiutował w 2003 roku opo-
wiadaniem Projekt Golota w czasopiśmie Science Fic-
tion. W swoim literackim dorobku ma dwie książki,
wydaną w 2006 roku Punkt Omega, oraz nagrodzoną
właśnie Strukturę. Powieść Struktura przenosi czytel-
nika w świat interesów, kryjących się za nimi mrocz-
nych tajemnic, spisków i poszukiwań odpowiedzi na
pytanie, co kryje w sobie tytułowa Struktura. Oprócz
głównej nagrody w konkursie przyznawane jest również
złote i srebrne wyróżnienie. W tym roku złote wyróżnie-
nie otrzymała Anna Kańtoch za powieść Przedksiężycowi,
t I, srebrne wyróżnienie powędrowało zaś w ręce Łukasza
Orbitowskiego za powieść Święty Wrocław. Jury zdecydo-

wało się wręczyć także wyróżnienie specjalne za nowatorską prozę „z gór-
nej półki”, które otrzymał Jacek Dukaj i jego powieść Wroniec.

Deutscher Buchpreis

Niemiecki rynek księgarski nie pozostaje w tyle za swoimi zagranicznymi
przyjaciółmi. Całkiem niedawno, bo w 2005 roku, powołana została do

życia  nowa nagroda Deutscher Buchpreis dbp (Nie-
miecka Nagroda Książkowa) jako odpowied-
nik nagród Prix Goncourt czy Man Booker
Prize. Kandydatów do nagrody zgłaszają wy-
dawnictwa z Niemiec, Szwajcarii i Austrii.
Każde wydawnictwo może zgłosić dwie
książki, które ukazały się między październi-
kiem roku poprzedniego, a wrześniem roku,
za który nagroda jest przyznawana. Skład jury
zmienia się co roku, zawsze zasiadają w nim
dwaj pisarze, czworo dziennikarzy i jeden księ-
garz. Zwycięzca ogłaszany jest w poniedziałek
przed rozpoczęciem Targów Książki we Fran-
kfurcie. Dotychczas nagrodę otrzymali następu-
jący pisarze: Arno Geiger, Katharina Hacker, Julia
Franck, Uwe Tellkamp oraz Kathrin Schmidt. Na

język polski przetłumaczone zostały dwie z nagrodzonych powieści: Arno
Geigera U nas wszystko dobrze oraz Południca Julii Franck. W 2010 roku
laureatką Deutscher Buchpreis została urodzona w 1968 w Wojwodinie
Melinda Nadj Abonji, Szwajcarka węgierskiego pochodzenia. W Szwajcarii
mieszka od piątego roku życia. Jury odznaczyło jej powieść Tauben fliegen
auf (Gołębie wzlatują), wydaną w 2010 roku przez austriackie wydawnic-
two Jung und Jung. Nadj Abonji porusza problem wielokulturowości, in-
tegracji i poszukiwania tożsamości na tle wojny na Bałkanach.

Akiko Akazome (po lewej) i Kyoko Nakajima z nagrodzonymi książkami
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książka na poWażnie książka na poWażnie

Man Booker Prize

Najbardziej prestiżowa nagroda literacka 
w Wielkiej Brytanii, czyli potocznie nazy-
wana Nagroda Bookera, doczekała się swo-
jego kolejnego laureata. Przyznawana od
1969 roku za najlepszą powieść angloję-
zyczną, w 2010 roku wręczona została Ho-
wardowi Jacobsonowi za powieść The
Finkler Question, określaną jako filozoficzną
komedię. Howard Jacobson, pisarz oraz
dziennikarz, najbardziej znany jest ze swo-
ich lekkich, pełnych humoru powieści. Do tej
pory wydał jedenaście książek, z których
tylko jedna przetłumaczona została na język
polski — Wieczory kaluki. Nagrodzona
książka jest według przewodniczącego jury, Andrew Motiona, „bardzo zabawna, ale równocześnie
bardzo mądra, bardzo smutna i bardzo subtelna”. The Finkler Question to historia trzech mężczyzn,
których połączył smutny los wdowca. Julian Treslove, pracownik radia BBC, jego przyjaciel, Sam
Finkler, filozof i pisarz, oraz Libor Sevcik, ich dawny nauczyciel, spotykają się po latach, by wspólnie
powspominać dawne, szczęśliwe czasy. Jest to wieczór pełen bolesnych i smutnych refleksji o min-
ionej przeszłości. Po skończonym spotkaniu, Treslove w drodze do domu pada ofiarą napadu
rabunkowego. Incydent ten wpływa na psychikę oraz dalsze życie Juliana. 

Prix Goncourt 

Jak każdy kraj, również Francja może poszczycić się
wyróżnieniem literackim, o którym marzy każdy ro-
dzimy pisarz. Prix Goncourt ustanowiona została w
1988, a jej założeniem było zachęcenie młodych
ludzi do czytania. Z czasem jednak stała się jedną 
z najważniejszych literackich nagród przyznawanych
we Francji. Nagrodę główną przyznaje jury Akademii
Goncourt, które w 2010 roku uhonorowało Michela
Houellebecqa za powieść La carte et le territoire (an-
gielskie tłumaczenie: The Map and the Territory). Mi-
chel Houellebecq jest pisarzem, producentem
filmowym oraz poetą, wzbudzającym bardzo skrajne
emocje. Podziwiający jego prozę uważają go za pisa-
rza podtrzymującego tradycję literackiej prowokacji,
podczas gdy krytycy zarzucają mu zbytnią wulgar-
ność oraz szokowanie czytelników. Powieść La carte
et le territoire jest piątą w dorobku pisarza. Akcja po-

wieści ma miejsce w 2015 roku i przedstawia życie Jeda Mar-
tina, fikcyjnego francuskiego artysty, który zyskuje popularność
dzięki fotografowaniu map firmy Michelin oraz malowaniu ob-
razów. Spotyka na swojej drodze Michela Houellebecqa, któ-
rego prosi o tekst do jednej ze swoich wystaw, oferując mu
również namalowanie portretu. Jednak kilka miesięcy później
Houellebecq zostaje brutalnie zamordowany. Powieść będzie
można zakupić w polskim przekładzie już w 2011 roku, kiedy
to ukaże się na polskim rynku wydawniczym nakładem wy-
dawnictwa W.A.B. 

Fotografie:
Jenny Jacobson

Reuters

Mariusz Kubik, Wikimedia Commons

Czerwcowy Paryż był świadkiem zjawiska nieco-
dziennego. Uwięzione zwykle na bibliotecznych
półkach, czekające cierpliwie na nocnych stoli-
kach, w najlepszym wypadku wyprowadzane cza-
sem na spacer do parku, książki wyszły na ulicę.
Opanowały ogrody, teatry i sale koncertowe, nawet
całe uliczki i mosty, na których ludzie rozsiadali się 
w kręgu, by słuchać głośnej lektury, jak za dawnych
czasów. Książki zabrały głos i tchnięto w nie nowe

życie – paradowały dumnie po mieście, przekazywane
z rąk do rąk przez ludzki łańcuch, wymieniały się mię-
dzy sobą w ramach akcji book-crossing, zorganizo-
wały nawet bankiet, w wytwornych dekoracjach
miasta.

Paris en toutes lettres
Czara Miasto nie tylko było biernym obserwatorem wyda-

rzenia, było jego głównym bohaterem. Bowiem to
właśnie Paryż był głównym tematem festiwalu literac-
kiego Paris en toutes lettres, zorganizowanego przez
merostwo Paryża w dniach 9-13 czerwca. Przez te
cztery dni miasto można było odkrywać na nowo,
oczyma pisarzy i poetów, ale nie tylko. Odczyty w za-
zwyczaj zamkniętych dla postronnych miejscach (jak
choćby prywatne uliczki skąpane w zieleni), na stat-
kach czy nawet w autobusach (wspaniała Zazie w met-

rze Raymonda Queneau!), spacery po mniej lub
bardziej popularnych dzielnicach czy przedmieściach,
spotkania z pisarzami w niecodziennej scenerii –
wszystko to czekało na słuchaczy. Książki czytane były

Zazie dans le bus 
Fot. Czara
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zabawy w bibliotece

na głos przez ich autorów, ale też aktorów, między in-

nymi ze słynnej Comédie Française, czy też po prostu

pasjonatów, jak podczas bankietu zorganizowanego

na cześć Viktora Hugo. 

Ta druga już edycja festiwalu stworzona została przy

współpracy z licznymi bibliotekami, a także księgar-

niami, wydawnictwami, pisarzami oraz, co najważ-

niejsze, rozmiłowanymi w lekturze paryżanami.

Czytelnicy uczestniczyli w nim nie tylko jako widow-

nia, lecz również jako autorzy historii – „oryginalnych,

zaskakujących, nietypowych, ale prawdziwych”. Naj-

lepsze z nich opublikowane zostały w lipcowym nu-

merze dziennika Libération, a następnie zostaną

wydane w postaci antologii. 

Gwiazdą specjalną festiwalu był Paul Auster, nie bra-

kowało również wielu współczesnych pisarzy francu-

skich, którzy czytali swoje własne utwory (również te,

które dopiero się ukażą), ale też przedstawiali swoich

własnych literackich mistrzów, czy ulubione miejsca

w Paryżu. I tu pojawił się polski akcent – Gombrowicz

czytany przez Françoisa Bégaudeau (znanego w Pol-

sce jako scenarzysta i główny aktor filmu Klasa).

Festiwalowi towarzyszyły również liczne koncerty –

muzycy otwierali przed czytelnikami swoje biblio-

teczki. Piosenki, lektura i oprawa muzyczna razem

tworzyły zgrabną całość. W imprezie nie mogło za-

braknąć również słynnych paryskich bukinistów – po

obu stronach Sekwany uczestnicy akcji „Polowania na

skarby” mieli za zadanie odkrywać literackie cytaty

ukryte w kramikach. Natomiast poszukujący nowych

sposobów literackiej ekspresji mogli wziąć udział w

warsztatach E-ku – czyli wzorowanych na haiku, krót-

kich (siedemnastosekundowych) formach, składają-

cych się z tekstu, dźwięku i obrazu. Nie zapomniano

również o najmłodszych czytelnikach – w centrum

festiwalowym stworzono dla nich „ogród wyobraźni”,

gdzie dzieci mogły uczestniczyć w najróżniejszych

warsztatach, spotkaniach z autorami, podwieczorkach

i koncertach. 

Te cztery czerwcowe dni były tak gęste od wydarzeń,

że jedyne, czego można było żałować, to iż niemożliwe

było wziąć udział we wszystkich. Trudno, trzecia edy-

cja festiwalu już za rok!

Pont des Arts, 

fot. Czara

Korzenie miejskie pisarzy
Kamila Kunda

W lewej kolumnie widnieją nazwiska pisarzy, w prawej – nazwy

miast, w których się urodzili. Prosimy połączyć autora 

z jego właściwym miejscem urodzenia i odpowiedzi przesłać na

adres redakcja@archipelag-magazyn.pl do 15 marca 2011 roku.

Jako temat emaila prosimy napisać „Korzenie miejskie pisarzy”.

Trzej autorzy poprawnych rozwiązań, którzy jako 

pierwsi prześlą emaile, nagrodzeni zostaną książkami, 

ufundowanymi przez wydawnictwo Kojro, któremu serdecznie 

dziękujemy za wsparcie: Harjunpää i kapłan zła Matti Yrjänä Jo-

ensuu, Wyjący młynarz Arto Paasilinna i Twarze Tove Ditlevsen. 

Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą emailową, 

a ich nazwiska zostaną ponadto opublikowane w numerze wio-

sennym (nr 4, 2011).

Regulamin konkursu jest dostępny na naszej stronie interneto-

wej w zakładce Konkursy.

Yasunari  Kawabata
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Poprawne odpowiedzi w qui-

zie literackim „Kobiety w li-

teraturze”:

1)b i/lub d; 2)c; 3)c; 4)b; 5)b;

6)d; 7)c; 8)b; 9)a; 10)c; 11)d;

12)b; 13)a; 14)b; 15)b; 16)a;

17)c; 18)d; 19)b; 20)c; 21)b;

22)c; 23)d; 24)d

Nagrody książkowe wysłane

zostały do 

Joanny Antkowiak, 

Elizy Trojanowskiej 

i Katarzyny Winters.
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