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OD REDAKCJI:
Jak zawsze z okazji nadejścia nowego roku wiele 
osób dokonuje noworocznych postanowień i staro-
rocznych podsumowań. W prasie ukazują się ran-
kingi najciekawszych, najlepiej sprzedających się  
i najchętniej czytanych książek minionego roku. Po 
raz pierwszy także i redakcja „Archipelagu” zdecy-
dowała się ułożyć nasze własne podsumowanie. 
Ponieważ jednak nie mówimy jednym głosem, do-
konujemy innych wyborów książkowych, napisały-
śmy osobne relacje z czytelniczych przygód 2011 
roku. Odzwierciedlają one bogactwo literatury  
i ukazują, jak czerpiemy z niej pełnymi garściami, 
kierowane własnym gustem, zainteresowaniami  
i pragnieniami. Sporo w naszych podsumowaniach 
literatury nie najświeższej, wyznajemy bowiem 
wszystkie hasło, że książki to nie bułki, nie mają 
daty przydatności do spożycia. Nie kierujemy się 
w naszych wyborach lektur listami bestsellerów  
i analizą półek z nowościami w księgarniach, czego 
odbiciem są często teksty w „Archipelagu”. Być może 
odnajdziecie w naszej selekcji Wasze fascynacje  
literackie, być może też odkryjecie pozycje, po które 
warto sięgnąć, czego Wam z całego serca życzymy. 

W minionym roku kilka z nas i zapewne spora gru-
pa naszych Czytelników i Czytelniczek przekonała 
się do e-czytników. W Wielkiej Brytanii aż 1.3 mln obywateli znalazło Kindle’a pod choinką w tegoroczne Święta 
Bożego Narodzenia. Cieszymy się z popularności rozwoju wszelkich gadżetów ułatwiających czytanie i spra-
wiających, że coraz mniej jest wymówek, by po książkę nie sięgać. Dwa lata minęły odkąd w pierwszym nume-
rze naszego magazynu pisałam o wadach i zaletach e-czytników. W dziedzinie technologii dwa lata to niemal 
cała wieczność i wiele się od tamtego czasu zmieniło. Obawy, by e-booki zastąpiły druk, okazały się nieuzasad-
nione, tak jak kasety VHS i DVD nie spowodowały, że z krajobrazu miejskiego zniknęły kina. Rozwój technologii 
spowodował jednak, że więcej mamy możliwości obcowania z literaturą, co powinno nas tylko cieszyć. Także 
w Polsce wydawcy odpowiadają na potrzeby rynku, na razie jeszcze nie w takim stopniu jak w zamożniejszych 
krajach Europy czy Ameryki, ale zaczyna tworzyć się przemysł e-wydawniczy (każdy może wydać swoją książkę 
w formie e-booka omijając tradycyjne wydawnictwa skupione jeszcze na książce drukowanej). Czas pokaże, jak 
będzie wyglądał podział rynku i co najsilniej będzie przyciągało czytelników.

Plany na rok 2012 „Archipelag” ma szczytne. Jesteśmy na etapie analizy wyników ankiety, którą wypełniło wie-
lu z Was, za co bardzo dziękujemy. Podzielimy się z Wami już wkrótce Waszymi szczegółowymi wypowiedziami  
i postaramy się jeszcze lepiej spełniać Wasze oczekiwania (a także zaskakiwać Was, bo o potrzebie niespodzia-
nek pisało zaskakująco dużo osób). Obiecujemy wiele ciekawych wywiadów z pisarzami polskimi i zagraniczny-
mi, szerokie ujęcie tematów przewodnich, mnóstwo inspiracji i podpowiedzi, jakie książki warto czytać i jakich 
autorów warto poznać.

Życzymy Wam przyjemnej lektury zimowego numeru „Archipelagu”!
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Mówi się, że w czytaniu najfajniejsze jest to, że przeno-
si nas w dalekie strony i nieznane kraje bez wychodze-
nia z domu. Jeśli to prawda, dopiero w minionym roku 
zaczęłam czytać we właściwym tego słowa znaczeniu. 
Na ogół bowiem jestem dość zachowawcza, sięgam 
po książki ściśle związane z bliskim mi i oswojonym  
kręgiem kulturowym i cieszę się, mając poczucie, że te 
znane mi już literackie obszary przestają mieć prze-
de mną tajemnice, niczym pożółkłe, rozsypujące się  
w rękach tomiszcza, ujawniające smaczki dostrzegal-
ne tylko w przypadku wielokrotnej lektury.

Ostatnio jednak jako czytelniczka zaczęłam nieśmiało 
wyprawiać się w bardziej egzotyczne rejony świata. Od-
wiedziłam osnutą mrokiem pradawnych wierzeń Nigerię 
(Mała Ikar, Helen Oyeyemi), chłonęłam melancholijną  
atmosferę Stambułu (Stambuł, Orhan Pamuk), zapuściłam 
się nawet na jordańską pustynię, by przez kilka tygodni 
pomieszkać w beduińskiej jaskini (Żona Beduina, Margue-
rite van Geldermalsen). Jak się okazało, międzykulturowe 
literackie podróże mają również niewątpliwy urok!

Żadna z tych pozycji jednak nie zafascynowała mnie na 
tyle, aby trafić na moją listę najlepszych książek roku 
2011 – na tej wciąż dominują dzieła osadzone w realiach 
europejskich i amerykańskich. Jeśli chodzi  
o autorów zza Wielkiej Wody, szczególnie do-
brze wspominam Zabić drozda Harper Lee 
(warta wszystkich pochwał!), Lucy Crown 
Irwina Shawa (zachwycająca głębią psycho-
logiczną) oraz zupełnie odmienny klimatem, 
rozkosznie absurdalny Paragraf 22 Josepha 
Hellera. 

Rozkoszne było również – choć w inny spo-
sób – Upojenie Katherine Mansfield. Dopusz-
czona po raz kolejny do opowiadań tej autor-
ki, pochłonęłam je niczym pudełko ciastek  
i skończyłam z potężnym niedosytem. Bar-
dzo podobały mi się też dwie książki E.M. 
Forstera – Pokój z widokiem oraz Powrót do 
Howards End. Szczególnie ta druga – za roz-
mach, z jakim autor opisał nie tylko proble-
my wewnętrzne bohaterów i ich wzajemne 
relacje, ale i przemiany, jakim ulega w owym 
czasie brytyjskie społeczeństwo i cały świat. 
Warto wspomnieć przy tej okazji również  
o świetnej powieści Zadie Smith O pięknie in-
spirowanej Powrotem do Howards End.

Wśród moich „naj” nie mogło zabraknąć i lektur, dzięki 
którym realizowałam swoje czechofilskie zapędy. Tym 
razem były to wznowione przez wydawnictwo Czu-
ły Barbarzyńca Drybling Hidegkutiego czyli rozmowy  
z Hrabalem – wywiad węgierskiego dziennikarza László 

Szigetiego z moim ulubionym pisarzem, który jak zwy-
kle daje popis błyskotliwej gawędy – oraz Zrób sobie raj 
Mariusza Szczygła, czyli po raz kolejny nasi południowi 
sąsiedzi w ujęciu jednego z najbardziej utalentowanych 
polskich reportażystów.

Jak co roku, szczególnie cieszą mnie książki ze światowego 
kanonu, które od dawna były na mojej liście „must read”. 
Tym razem do takich należą Atlas zbuntowany Ayn Rand 
– powieść imponująca zarówno objętościowo (w zależ-
ności od wydania około 1300 stron) jak i pod względem 
treści (przejmująca wizja pogrążającego się w chaosie 
świata) – oraz W poszukiwaniu straconego czasu Marcela 
Prousta. Niestety w przypadku tej drugiej satysfakcja jest 
niepełna, gdyż póki co udało mi się przeczytać tylko dwa 
pierwsze tomy, W stronę Swanna i W cieniu zakwitających 
dziewcząt. Trzeci, ledwie zaczęłam się w nim rozsmako-
wywać, został mi wydarty – uroki egzemplarzy bibliotecz-
nych – przez innego spragnionego proustowskich sub-
telności czytelnika (jedyna w tym pociecha, że może nie 
jest tak źle jak u Wisławy Szymborskiej w jej Nieczytaniu,  
i jest więcej takich, którzy tego francuskiego mistrza pióra 
doceniają). Obecnie czekam na stosowny moment, by prze-
rwaną lekturę cyklu kontynuować – prawdą jest bowiem, że 
Prousta naprawdę docenić można tylko mając do dyspozycji 

odpowiednio dużo wolnego czasu i warunki sprzyjające 
skupieniu. Dopiero właściwie zaaplikowany zachwyca  
i uderza do głowy niczym mocny trunek! Oby więcej tak 
upajających lektur w kolejnym roku, czego również czy-
telnikom Archipelagu życzę.

Anna Maślanka



7

Karolina Kunda-Kuwieckij

gionu. W tym roku wyjątkowo zachłannie kontemplowałam 
albumy Tybet. Ginąca kultura Anny i Marcina Szymczaków 
oraz Tybet. Legenda i rzeczywistość Marka Kalmusa. Ponowna 
lektura Śnieżnej pantery Petera Matthiessena przypomniała 
mi, dlaczego przez lata pozostawałam pod wpływem filozofii 
w niej zawartej, a Serce świata Iana Bakera poruszyło mnie 
głęboko i trzymało w napięciu do ostatniej strony. Literatura 
dotykająca historii, kultury i mistyki Tybetu rozkochała mnie 
w tym regionie i zahipnotyzowała. I chyba już zawsze będzie 
wywoływać wypieki na mojej twarzy. 

W minionym roku odbyłam także krótki wypad do komik-
sowej Japonii. Z ciekawością przeczytałam mangi Jirō Ta-

niguchiego: Odległa dzielnica 
i Zoo zimą. Z podobnym entu-
zjazmem przyjęłam powieści 
graficzne Christophe’a Chabo-
uté, w szczególności Samotni-
ka. Ciekawe okazały się tak-
że Dynia z majonezem Kiriko 
Nananan i Dziennik podróżny 
Craiga Thompsona. Zachwy-
cający w swym artystycz-
nym ascetyzmie i polityczno-
-społecznym zaangażowaniu 
autorki okazał się natomiast 
komiks Persepolis. Historia 
dzieciństwa irańsko-francu-
skiej pisarki i ilustratorki, 
Marjanne Satrapi. W najbliż-
szej przyszłości z pewnością 
sięgnę po wszystkie następ-
ne części autobiograficznego 
cyklu Satrapi.

Podczas tych pełnych wrażeń 
i inspiracji podróży epicko-
-reportażowo-komiksowych,  
potrzebowałam nieco ciszy  
i spokoju, dlatego też przeno-
siłam się co jakiś czas do kra-
iny poezji greckiej. Przepeł-
nione nostalgią i melancho-
lią wiersze Jorgosa Seferisa  

i Konstandinosa Kawafisa dawały upragnione wytchnienie 
i wyciszenie po upajających literackich blisko- i daleko-
wschodnich wędrówkach.

Podczas tak bogatej literackiej podróży po raz kolejny zda-
łam sobie sprawę, jak wiele rozdziałów otwierają w życiu 
książki i jak wielogłosowo potrafią przemawiać. Dlatego też 
współodczuwam z Orhanem Pamukiem, który w powieści 
Nowe życie, niezwykle wymownie opisuje swoją intymną za-
żyłość z książkami: „Czasem słyszałem, jak szepczą między 
sobą i czułem się, jakbym w filharmonii wpadł do kanału dla 
orkiestry, gdzie każdy instrument szemrze w swoim kącie”.  

Mój literacki rok 2011 upłynął pod znakiem wielkiego 
zachwytu nad literaturą turecką i arabską, podziwu dla 
światowej eseistyki reportażowej, oszołomienia misty-
ką tybetańską i zadumy nad nostalgiczną poezją grecką.

Od kilku lat pasjonują mnie islamskie i arabskie kręgi kul-
turowe, tak więc nieprzypadkowo sięgnęłam po literatu-
rę z tej właśnie półki tematycznej. W ubiegłym roku Elif 
Şafak ponownie zauroczyła mnie swoją prozą – niezwy-
kle kobiecym i osobistym Czarnym mlekiem. Nie zawiódł 
mnie także Orhan Pamuk ze swoją opasłą Czarną Księgą. 
Całkowicie dałam się ponieść niespiesznej narracji, razem  
z głównym bohaterem odkrywałam nocny Stambuł, uliczka 
po uliczce, sklepik po sklepi-
ku. Zeszłorocznym odkryciem 
okazały się natomiast eseje, 
szkice, wywiady i intymne 
zwierzenia Pamuka zebrane 
w tomie Other Colours – praw-
dziwa gratka dla Pamukofilów! 
Aby dopełnić wiedzę o współ-
czesnej Turcji sięgnęłam po 
Słodko-gorzką ojczyznę. Repor-
taże z serca Turcji Necli Kelek. 
Autorka, po latach spędzonych  
w Niemczech, wraca do rodzin-
nej Turcji by odnaleźć swoją 
utraconą ojczyznę. Zagląda do 
urzędów, obnaża hipokryzję 
rządów polityków, drąży źród-
ła konfliktów i honorowych 
zabójstw tureckich rodzin.

Podróż po świecie Orientu 
kontynuowałam w Egipcie, 
sięgając po zachwycającą egip-
ską prozę, z Nadżibem Mahfu-
zem na czele. Przekonałam 
się, jak wielką i zaangażowaną 
literaturę w hołdzie krajowi, 
miastu i jego mieszkańcom 
tworzył ten kairski noblista. 
Z André  Acimanem odbyłam 
szalenie nostalgiczną podróż 
do Aleksandrii. Jego Wyjście z Egiptu to niezwykła saga, 
wprowadzająca w realia powojennej Aleksandrii, wielopo-
koleniowych rodzin, konfliktów i przyjaźni. Zawędrowałam 
także w głąb ciemnych uliczek islamu, które otworzyły mi 
oczy na wiele trudnych kwestii i dotkliwych konfliktów do-
tyczących Bliskiego Wschodu. Plany i szczegółowe szlaki 
tych wędrówek zamierzam stopniowo ujawniać w kolej-
nych numerach Archipelagu. 

W 2011 roku udałam się na także na wyimaginowaną piel-
grzymkę w głąb Tybetu. Od lat fascynuje mnie bogactwo 
tradycji buddyzmu tybetańskiego, kultura i mistyka tego re-
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Anna Bittner

Przeglądam mój niewielki kajecik, w którym od 
kwietnia 2002 r. notuję wszystkie przeczytane książ-
ki i zastanawiam się jak czytelniczo ocenić mijają-
cy rok. Niewiele wśród skrupulatnie zanotowanych  
tytułów widzę nowości i bestsellerów, sporo za to  
literatury starszej.

Wśród kilku przeczytanych przeze mnie nowości znala-
zły się jednak książki, o których chciałabym wspomnieć. 
Przede wszystkich pragnę zwrócić uwagę na laureatkę 
Deutscher Buchpreis z 2010 r., czyli Melindę Nadj Aboji  
i jej powieść Tauben fliegen auf, w której autorka porusza 
problemy emigracji i poszukiwania tożsamości – oba bar-
dzo mnie interesujące. Recenzja tej powieści znalazła się 
w czwartym numerze Archipelagu.

Zachłannie rzuciłam się także na trzecią część kwartetu 
olandzkiego Theorina Blodläge, która jednak nie zachwy-
ciła mnie tak bardzo jak druga. Pewna jestem jednak, że 
spodoba się wielbicielom kryminałów Szweda. Znajdą  
w niej wszak sprawdzony już przepis na dobrą rozrywkę 
– surową naturę Olandii, tym razem w wersji wiosennej, 
znanego z poprzednich części Gerlofa oraz sporą dawkę 
adrenaliny i retrospekcji.

Najciekawszą przeczytaną przeze mnie książką była jed-
nak świeżo wydana w Niemczech powieść Filipińczyka 
Miguela Syjuco Ilustrado – bardzo się cieszę, że mogłam 
poznać literaturę tego kraju od tak dobrej strony. Zachwy-
cająca konstrukcja powieści, jej wielowątkowość, szkic 

historii tego wyspiarskiego państwa oraz problem emi-
gracji uczyniły z niej w moim odczuciu niemal majster-
sztyk. Z niecierpliwością czekam na kolejne dzieła Syjuco.

Wspomnieć muszę także o książce bardzo mocnej, która 
na pewno na długo zostanie w mojej pamięci, a nazwisko 
jej autora już znalazło się na liście tych pisarzy, których 
poczynania będę pilnie obserwować. To Submarino Jona-
sa T. Bengtssona. Recenzję tej powieści znajdziecie w tym 
numerze Archipelagu, ja tylko mogę się powtórzyć: tę po-
wieść trzeba przeczytać!

Ostatnią powieścią, na którą zwróciłam szczególną uwa-
gę w tym roku, jest Oczyszczenie Sofi Oksanen – wywarła 
na mnie duże wrażenie i zainteresowała treścią i ciekawą 
konstrukcją, a zachwyciła na płaszczyźnie językowej. Ok-
sanen prezentuje w niej spory kawałek estońskiej histo-
rii, wplatając ją w trudne losy dwóch kobiet. 

Rok 2011 stał u mnie jednak pod znakiem Magdy Szabó. 
Przeczytałam aż siedem jej powieści, zarówno młodzieżo-
wych, jak i tych skierowanych do dorosłych. W nurt po-
wieściowy wpisują się przeczytane przeze mnie Urodziny, 
Bal maskowy, Powiedzcie Zsofice oraz Tajemnica Abigél. 
Dwa ostatnie tytuły zdecydowanie podbiły moje serce – 

realistyczna proza oraz ciekawe szkice psy-
chologiczne czynią z prozy Węgierki książki 
sięgające duszy, niepokojące i zmuszające 
do myślenia. Piłat, Świniobicie i Zamknięte 
drzwi to niemal dzieła psychologiczne – każ-
dą z tych książek mogę polecić bez mrugnię-
cia okiem. Głębokie, zaskakujące, najwyższa 
klasa prozatorska! Moja przygoda z Szabó 
jeszcze się nie skończyła – na półce czekają 
kolejne dwie jej powieści. 

Tradycyjnie przeczytałam także kilka po-
wieści z Islandii – sukcesywnie co roku roz-
budowuję moją znajomość literatury tego 
kraju. W tym roku trudno było nie przeczy-
tać choć jednej islandzkiej powieści – Islan-
dia była gościem honorowym na Targach 
Książki we Frankfurcie, co zaowocowało 
ogromną ilością tłumaczeń i nowych wydań 
tamtejszej literatury najnowszej oraz sag. 
Sięgnęłam więc po najnowszą powieść jed-
nej z moich ulubionych pisarek – Steinunn 
Sigurðardóttir oraz poznałam kilku do-
tąd mi nieznanych pisarzy. Niestety żadna  
z tych powieści nie doczekała się jeszcze 
tłumaczenia na język polski. 

2011 był czytelniczo rokiem ciekawym i różnorodnym, 
cieszę się, że poznałam wreszcie literaturę z Filipin  
i wróciłam do powieści Szabó, które zachwycały mnie już  
w latach szkolnych. 
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Justyna Kowalczyk

Mój czytelniczy kalendarz 2011 obfitował głównie 
w książki anglojęzyczne. Mało w nim było nowości, 
więcej zaś powrotów do dzieł dobrze znanych, war-
tościowych i zapewne ponadczasowych. Mijał czas, 
zakręcał się, naginał swoje granice, wyrzekał się 
chronologii, podważał historię, czasem wręcz się 
cofał. To on bowiem, zaraz obok problemu gender, 
seksualności oraz tożsamości, stanowił główny te-
mat moich postmodernistycznych powieści. 

Początek roku włożył w moje dłonie książkę Historia 
świata w dziesięciu i pół rozdziałach ubiegłorocznego 
zdobywcy Nagrody Bookera, Juliana Barnesa. Muszę 
przyznać, że była to najlepsza i najciekawsza książka 
historyczna z jaką miałam do czynienia. Piszę to z lek-
kim uśmiechem, bo łatwo się domyślić, że podobnie jak 
tytuł również i zawartość książki jest nieco przewrotna. 
Kolejna gra z czasem to książka Strzała czasu Martina 
Amisa,  w której wydarzenia toczą się od końca do po-
czątku, główny bohater młodnieje, a my pomału dowia-
dujemy się kim był i co tak naprawdę robił w życiu. Wa-
riacje z narracją nadają całości specyficzny charakter,  
a my uczymy się, by nie oceniać ludzi zbyt pochopnie,  
o ile w ogóle. 

Poznałam również i doceniłam prozę Iana McEwana. 
Największe wrażenie jak do tej pory zrobił na mnie Be-
tonowy ogród – historia rodzeństwa, które po śmierci 
rodziców próbuje odtworzyć panujące w domu zasady, 
narzuca sobie role, skrywa betonową tajemnicę, która 
z czasem zaczyna wydzielać paraliżujący odór. Książka 
mocna i przytłaczająca, na długo zapadająca w pamięć.  

Rok 2011 był także okazją do zapoznania się z twór-
czością innego, popularnego i cenionego pisarza. Nie-
stety Mario Vargas Llosa od tej pory kojarzyć mi się 
będzie dość przeciętnie, a to za sprawą zachwytu nad 
powieścią Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki, potem 
wielkim niesmaku po lekturze książki Pochwała ma-
cochy i wreszcie zupełną obojętnością wobec Raju tuż 
za rogiem. Nie jest to jednak pisarz, którego skreśliłam  
z mojej czytelniczej listy. Myślę jednak, że minie sporo 
czasu i wiele innych książek przewinie się przez moje 
ręce zanim sięgnę po kolejną powieść tego peruwiań-
skiego pisarza.  
Wielkim i niezwykle ważnym odkryciem minionego 
roku była dla mnie proza Jeanette Winterson. Oczaro-
wana jej sposobem pisania, budowaniem obrazów oraz 
przelewaniem myśli na papier, pochłonęłam najpierw 
Namiętność, którą uważam za najlepszą z jej powieści, 
by zaraz potem poznać Brzemię, Podtrzymywanie świat-
ła, Zapisane na ciele, Płeć wiśni, Nie tylko pomarańcze  
i w końcu Kamiennych Bogów. Każda z książek to niesa-
mowita uczta dla zmysłów i dla wyobraźni. Przepiękna 

podróż z miłością w tle i czasem, który po raz kolejny 
staje się kwestią umowną, trudną do uchwycenia, wy-
kraczającą poza ramy ludzkiego pojmowania świata  
i biegu wydarzeń. Jestem oczarowana panią Winterson, 
tym jak wiele potrafi wyrazić w zaledwie kilku zda-
niach, delikatnych wtrąceniach, umiejętnością łączenia 
wszystkiego w piękną, harmonijną całość. 

Na koniec zostawiłam moją książkową perełkę minione-
go roku, która sama w sobie nie skrywa żadnego piękna, 
a wręcz przeciwnie – jedynie szarą stronę świata i tego, 
do czego zmierza on na naszych oczach każdego dnia. 
Doskonale znana i szeroko już komentowana antyuto-
pia Nowy, wspaniały świat Aldousa Huxleya, sprawiła, 
że jeszcze długo po jej lekturze nie mogłam tak zwy-
czajnie powrócić do świata, w którym obracam się na 
co dzień. Książka wręcz wgniotła mnie w ziemię, z któ-
rej ciężko mi było potem otrzepać się i stanąć na nogi. 
Polecam wszystkim, którym chociaż trochę ten piękny 
XXI wiek dał się we znaki, i którzy widzą w nim wiele 
wad. Byłam wstrząśnięta wizją Huxleya, wypełniającą 
się powolutku co do ziarenka, niczym licząca upływają-
cy czas klepsydra pełna piasku. 
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Kamila Kunda

Nigdy nie czytam wyłącznie literackich nowości. Na 
rynku ukazuje się tak wiele książek każdego roku, że 
siłą rzeczy nie wszystkie pozycje, które pragnę prze-
czytać, udaje mi się poznać w roku ich publikacji.  
Jednak w minionym roku zachwyciło mnie kilka ksią-
żek, pachnących jeszcze farbą drukarską. 

Duże wrażenie wywarła na mnie powieść o umieraniu 
ideałów rewolucyjnych laureata Nagrody Goncourtów 
Andreï’a Makine’a Ludzka miłość i cieszę się, że Archipe-
lag miał ten zaszczyt, by objąć książkę patronatem. Naj-
nowsza,  medytacyjna i melancholijna w nastroju książ-
ka podróżnicza Colina Thubrona To a Mountain in Tibet 
utwierdziła mnie w przekonaniu, że nie wolno przegapić 
twórczości brytyjskiego podróżnika i warto sięgnąć po 
jego starsze publikacje. Kolejne odkrycie to książki Leili 
Abouleli, z którą miałam przyjemność przeprowadzić dla 
Archipelagu wywiad. Aboulela zmienia oblicze literatury 
brytyjskiej obierając za bohaterki kobiety bliskie jej samej 

– zwyczajne muzułmanki żyjące w kulturze innej niż ta, 
w której się wychowały. Wreszcie zdobywca Man Booker 
Prize, Julian Barnes, i jego The Sense of an Ending –  książ-
ka, która zapuściła korzenie w moim sercu, owładnęła 
mną i sprawiła, że spojrzałam na rzeczywistość z nowej 
perspektywy.

Z roku na rok dostrzegam, że czytam coraz więcej książek 
niebeletrystycznych. Powieści i opowiadania uwielbiam 
jak zawsze, ale w tym roku po raz pierwszy ponad poło-
wę przeczytanych przeze mnie książek stanowiły pozycje 
dotyczące podróży, reportaże i eseje o tematyce społecz-
no-gospodarczo-politycznej. Wielkim odkryciem były dla 
mnie podróżnicze książki Paula Theroux, opisujące jego 
wojaże po Azji, Afryce, Ameryce Południowej i Chinach,  

a także książki Thubrona i Williama Dalrymple’a. Pod ko-
niec roku poznałam pisarstwo Tiziano Terzaniego dzięki 
książce, będącej serią rozmów pisarza z jego synem, pt. 
Koniec jest moim początkiem i czuję, że zapowiada się 
dłuższy romans z twórczością Włocha. 

Odnośnie rejonów geograficznych wciąż swój czar rozsie-
wa nade mną Azja, głównie Indie,  Chiny i Tybet. W związ-
ku z podróżą do Indii, jaką odbyłam pod koniec roku, sku-
piłam się na literaturze indyjskiej, poznając m.in. najnow-
sze bestsellery Dalrymple’a (Nine Lives) i Marka Tully’ego 
(Non-Stop India), którzy opisują z jednej strony Indie po-
grążone w prastarych tradycjach i wierzeniach, a z drugiej 
– kraj progresywny, szukający nowoczesnych rozwiązań 
palących problemów. 

Rok 2011 stał dla mnie pod znakiem spotkań z pisarza-
mi, o których poznaniu marzyłam od dawna. Udało mi się 
porozmawiać z trzema podziwianymi przeze mnie auto-

rami książek podróżniczych: Colinem Thubronem, 
Pico Iyerem i Paulem Theroux. Każdy z nich zauro-
czył mnie na swój sposób, wszyscy okazali się nie-
bywale elokwentni, ciepli i serdeczni, a przy tym 
sypiący anegdotami i historyjkami jak z rękawa.  
Z każdym chciałabym podróżować. Biorąc udział  
w festiwalach literackich w Londynie i Berlinie spot-
kałam też innych pisarzy, których książki znaczą dla 
mnie wiele: Andrija Kurkowa, Åsne Seierstad, Jung 
Chang, Xinran, Tahmimę Anam. Mam nadzieję, że 
obecny rok będzie równie obfity w ciekawe imprezy 
literackie.

Wciąż poszukuję nowych tropów, nowych źródeł li-
terackich fascynacji, zwróciłam więc baczną uwagę 
na nagrody literackie, które nie są jeszcze tak zna-
ne jak dobrze kojarzone przez Europejczyków lite-
racka Nagroda Nobla czy Man Booker Prize. Moje 
zainteresowanie wzbudzili zdobywcy Man Asian Li-
terary Prize, przyznawanej dopiero od czterech lat 
nagrody, którą wyróżniani są pisarze pochodzący  
z Azji, oraz The Caine Prize for African Writing, wrę-

czanej afrykańskim pisarzom za pojedyncze opowiadania. 
O tych nagrodach jeszcze będzie głośniej i wierzę, że na-
gradzani nimi autorzy wkrótce doczekają się tłumaczeń 
na język polski.

Najbardziej jednak cieszę się ze spontaniczności wyboru 
i otwartości na światy, jakie prezentuje literatura. Brak 
uprzedzeń powodował, że sięgałam po pozycje, które być 
może w poprzednich latach odrzuciłabym z lękiem, że 
okażą się zbyt trudne (Tony Judt, Źle ma się kraj) lub zbyt 
płytkie i powierzchowne (Dipika Rai, Someone Else’s Gar-
den), a które zmusiły mnie do refleksji i których lektura 
dała mi dużo przyjemności. Mam nadzieję, że Czytelniczki 
i Czytelnicy Archipelagu także skuszą się w nowym roku 
na książkę spoza dobrze znanej ścieżki wyborów. Warto!
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„Niektóre książki są niezasłużenie zapomniane, 
żadne nie są niezasłużenie pamiętane” – rzekł nie-
gdyś W.H. Auden, z którym nie mogę się nie zgodzić.  
Postaram się, żeby w tym rocznym podsumowaniu 
było po równo jednych i drugich, a powody tej decy-
zji za chwilkę staną się jasne.

Rok 2011 minął mi pod znakiem wielkich powieści. Po 
siedmiu latach ciszy odezwał się jeden z najbardziej zna-
czących brytyjskich powieściopisarzy – Alan Holling-
hurst. Jego najnowsza książka The Stranger’s Child to 
rozciągająca się przez niemalże stulecie przewrotna hi-
storia jednego… wiersza, o którym nie wiadomo, czy na-
pisany został dla kobiety, czy dla mężczyzny. Tajemniczy 
poemat nakręca przez pokolenia mechanizm niepraw-
dopodobnego mitologizowania, w którego trybikach 
pojawia się i koniec ery wiktoriańskiej, i upadek angiel-
skiej arystokracji, i cały ciężar 
dwudziestowiecznej historii. 
Hollinghurst nie byłby jednak 
sobą, gdyby wielkiego tematu 
nie obtoczył w zdrowej war-
stwie uszczypliwego humoru, 
za co bardzo go cenię.

Zdecydowanie mniej zabawny 
jest Rohinton Mistry, miesz-
kający w Kanadzie pisarz in-
dyjskiego pochodzenia. Jego 
A Fine Balance, przeczytana 
przeze mnie w zeszłym roku, 
to również zamknięta w for-
macie klasycznej powieści 
wielka historia, która nie do-
czekała się wciąż przekładu 
na język polski (książka jest 
zupełnie niesłusznie zapo-
mniana!). Mistry na zimno 
rozprawia się z rządami Indi-
ry Gandhi, pokazując ponury  
i fatalistyczny los kilku boha-
terów pochodzących z róż-
nych kast społecznych. Mistry 
poraził mnie znacznie mocniej 
niż Salman Rushdie i udowod-
nił, że realistyczna powieść  
z subkontynentu wciąż ma 
wiele do zaoferowania. Mam nadzieję, że polscy wydaw-
cy też zdobędą się na to odkrycie.

Wreszcie 2011 rok okazał się czasem, kiedy pomijani  
w końcu zostają docenieni. Głośnym okrzykiem szalonej 
radości powitałam w październiku zwycięstwo Juliana 
Barnesa – mój wieloletni faworyt  w końcu otrzymał za-
służoną nagrodę Bookera! The Sense of an Ending uważam 

za jedną z jego najlepszych powieści. Barnes pokazał w 
niej niezwykłą precyzję słowa, fabularyzatorską powścią-
gliwość (większość wydarzeń dzieje się poza powieścią)  
i jak na niego przystało, imponującą gęstość nawiązań lite-
rackich. Na szczęście ta książka nie będzie miała żadnych 
problemów z trafieniem do polskiego czytelnika.

W minionym roku zaczęłam też odświeżać mój już mocno 
rdzewiejący włoski, czego efektem było ponowne spot-
kanie z nietłumaczoną jeszcze na polski Susaną Tamaro, 
która często bywa porównywana do belgijskiej pisarki 
Amélie Nothomb. Prosty styl, rodzinne i osobiste drama-
ty – jej Più fuoco più vento okazało się świetną, wakacyj-
ną lekturą. Podobnie przyjemnie czytało mi się dramat 
Alessandro Baricco Novecento. Un monologo. Nie mo-
głam też we Włoszech nie pokusić się o Alberta Moravię 
– kto nie czytał jeszcze Podróży do Rzymu  – tragikome-

dii erotycznych pomyłek, ten 
koniecznie powinien nadro-
bić zaległości. Wreszcie każ-
dy podróżujący na południe 
Włoch powinien wsadzić do 
plecaka pewną książkę jed-
nego Polaka – zeszłoroczny 
zbiór esejów Dariusza Czai 
Gdzieś dalej, gdzie indziej, wy-
dany przez Czarne. Dla mnie 
to absolutny majstersztyk!

Na koniec muszę wspomnieć 
dwie rzeczy non-fiction, jak 
widać zupełnie przez polskich 
wydawców przeoczone. Kilka 
lat temu nietuzinkowa Germa-
ine Greer popełniła miażdżącą 
książkę: Shakespeare’s Wife. 
Jest to erudycyjna, pełna wi-
goru historia Ann Hathaway, 
Szekspirowej żony, daleka od 
jej sztampowego i jak dowo-
dzi Greer, niesprawiedliwego 
portretu. Lektura dała mi dużo 
do myślenia o świecie szekspi-
rologów i oczywiście czasach 
elżbietańskiej Anglii. Podob-
nie duże wrażenie wywarła 
na mnie podróż V.S. Naipaula 

po krajach muzułmańskich, czyli Among the Believers: An 
Islamic Journey. Naipaul – szczęściarz – miał okazję być 
świadkiem irańskiej rewolucji, zjeździć Pakistan i islam-
ską część Azji Południowej. Choć jego osądy bywają chwi-
lami irytujące, historyczna i poznawcza wartość tej książki 
jest nie do przecenienia. Ta publikacja dla nikogo nie bę-
dzie niezasłużenie pamiętana. I oby takich książek w 2012 
roku ukazało się jeszcze więcej, czego sobie i Wam życzę!

Ania Ready
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„Powieści, które znamy najlepiej, mają architekturę. 
Nie tylko drzwi, przez które się wchodzi i wychodzi, ale 
pokoje, przedpokoje, schody, ogródki przed- i przydo-
mowe, zapadnie, ukryte przejścia et cetera. Szczęśliwy 
ponowny czytelnik, który dobrze pozna w ciągu życia 
kilka powieści”. 

Słowa Zadie Smith, oddają mój tegoroczny rytm czytania, 
a zarazem całkowicie kłócą się z towarzyszącym mi od 
lat obrazem siebie samej zachłannie czerpiącej łyżeczką 
z nieprzebranego literackiego oceanu. Tu mikrokosmos 
zamkniętego tekstu, dający się poznawać wciąż od nowa. 
Tam kosmos, z którego przyswajam ledwie garść i wciąż 
nie biorę tyle, ile bym chciała.

Czytanie ponowne zazwyczaj ma swą przyczynę. Były 
różne. Filmy inspirowane literaturą – zwłaszcza gdy 
ogląda się Hasa (Brandys, Czechow, ponownie Schulz  

i Prus), Viscontiego (Mann), a nawet Polańskiego (Du-
mas i Pérez-Reverte). Tak bardzo podobała mi się Jhumpa 
Lahiri, że nagrałam dla kogoś audiobooka, a wcielając się 
w głos narratora i postaci, byłam czytelnikiem arcyuważ-
nym. Gdy skończyłam powieść Rachel Cusk, zaczęłam od 
nowa, czując, że to będzie całkiem inna lektura.

Co podobało mi się najbardziej?
Literatura faktu. Dwa reportaże o Rwandzie: Jeana  
Hatzfelda (Strategia antylop) i Wojciecha Tochmana (Dzi-
siaj narysujemy śmierć). Nie wiem, dlaczego tak mało wie-
działam o tej tragedii sprzed osiemnastu lat. Rwandyj-
skie wzgórza i lasy, żyjący od pokoleń obok siebie Hutu 
i Tutsi, i szaleństwo niczym pożar, do którego wystarczy 
iskra. Świst maczet, ucieczka, przerażone oczy, otępiałe 
umysły i serca. Ale to, co było dla mnie najważniejsze, wynika  
z okoliczności powstania obu reportaży. Hatzfeld i Toch-
man odwiedzili te miejsca kilkanaście lat po masakrze. 

Renata Borowiak

Trauma jest wszechobecna, ale tuż obok rodzi się nadzie-
ja, uśmiech, miłość, może najważniejsze: wewnętrzna siła, 
zdeptana niegdyś upokorzeniem. To różne książki, obie ce-
nię, silniej pamiętam Hatzfelda.

Reportażowym zaskoczeniem i niedosytem była dla mnie 
Biała Maria Hanny Krall. Strzępy, urywki, okruchy… jakby 
narracja Holocaustu była na wyczerpaniu. Nie ma w niej 
dawnej, ujmującej opowieścią Hanny Krall – i nie ma jej 
(tak sądzę) celowo.

Beletrystyka. Dwa olśnienia. Niepokojąca Rachel Cusk, 
która zagląda pod podszewkę rodzinnej stabilizacji. Za-
częłam od Wariacji na temat rodziny Bradshaw. Świetne. 
Skomponowane polifonicznie, z pięknie poprowadzonym 
tematem muzycznym, obrazki z życia ludzi, którzy tak bar-
dzo nie chcieliby żyć w rozczarowaniu, ale pustka depcze 
im po piętach. 

I pisarka o bengalskich korzeniach – Jhumpa Lahiri – 
mistrzyni opowiadań (Tłumacz chorób, Nieoswojona 
ziemia), portretująca mentalność ludzi „przesadzo-
nych” w glebę innej kultury (czyli mentalność współ-
czesną) i sposób przenikania tradycji z „nieoswojoną”, 
ale stanowiącą scenerię życia, nowoczesnością. Dodaj-
my: obserwuje to w perspektywie dwóch pokoleń, co 
diagnozuje ciekawy progres asymilacji. Najwspanial-
sze w tej prozie jest ukazywanie niuansów między-
ludzkich relacji. 

Dwa odkrycia na poboczach utartych dróg. JIK, czy-
li Józef Ignacy Kraszewski i jego portret mężczyzny 
zlęknionego ożenkiem – Jak się pan Paweł żenił i jak 
się ożenił. Mnie lektura smakowała jak ciasteczko. 
Ale polecam samą ideę odkurzania polskiej klasyki, 
a szczególnie inicjatywę blogosfery, by na dwuset-
letnią rocznicę urodzin podarować JIK-owi dwieście 
świeżutkich recenzji (vide: www.projekt-kraszewski.
blogspot.com). Nowe było dla mnie sięgnięcie po 

książki polskich pisarek, dotąd mi nieznanych, snobistycz-
nie (jako że ich nazwiska nie pretendowały do najważniej-
szych polskich nagród literackich) ulokowane poza listą 
tytułów priorytetowych. Były to książki Hanny Kowalew-
skiej (cykl o Zawrociu) i Krystyny Januszewskiej (dobra 
Ostatnia kwadra księżyca). Warto czasem zejść z główne-
go traktu.

Eseje. Te, które najlepiej pamiętam, bo właśnie czytam: 
Jak zmieniałam zdanie. Eseje okolicznościowe Zadie Smith. 
Och, Zadie Smith! Dzięki za odsłony warsztatu twórcy. 
I za eseje inspirowane filmem (Hepburn i Garbo). Esej,  
z którego zaczerpnęłam motto (Ponowne czytanie Barthesa  
i Nabokova) rozważa, kim powinien być twórczy czytelnik. 
Odpowiedź jest kompromisem, który akceptuję. Dlatego 
będę wracać do znanych już lektur (bo to zaleca Nabokov), 
a czasem sobiepańsko przetwarzać tekst przez moje czy-
telnicze urojenia (Barthes). I tak będzie dobrze.
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Joanna Wonko-Jędryszek

Miniony rok należał do udanych w kwestii moich lek-
tur i wydarzeń okołoliterackich. Wprawdzie przeczy-
tałam niewiele nowości, choć starałam się śledzić je 
uważnie, ale poza kilkoma słabszymi pozycjami i jedną 
zupełnie nietrafioną, wszystkie moje książkowe wy-
bory były udane. Z radością stwierdzam, że spośród 
nieprzebranych ilości książek, które wydają się trafiać  
w mój gust, coraz łatwiej wybierać mi pozycje, któ-
re na pewno mnie nie zawiodą i rzeczywiście tak się 
dzieje. Przy tak wielu kuszących tytułach odpowiedź 
na pytanie „Co czytać?” nie zawsze jest prosta, więc 
oszczędzanie sobie rozczarowań i brak marnowania 
czasu są jak najbardziej pożądanymi umiejętnościami, 
które szczęśliwie z roku na rok przychodzą łatwiej. 

Rok 2010 stał się rokiem odkrycia literatury skandynawskiej 
(impulsem stało się blogowe wyzwanie „Kraje Nordyckie”), 
w ubiegłym roku zaś na mojej liście lektur nie króluje jedna 
konkretna tematyka. Gdybym jednak miała określić go w du-
żym skrócie, 2011 to czas mojego zauroczenia pisarstwem 
Andreï’a Makine. Choć jego prawdopodobnie największe 
dzieło, Francuski testament, poznałam już w roku 2010, to 
właśnie teraz rozsmakowałam się w jego poetyckiej, pełnej 
tożsamościowych wątków prozie. Makine idealnie wpaso-
wuje się w moją wrażliwość, skłania do refleksji, a czasem 
wręcz zmusza, by zatrzymać się w czytaniu, wynotować poje-
dyncze zdanie, by móc do niego później wracać. Mam wielką 
nadzieję, że dzięki wydaniu przez Akcent jego nowej powie-
ści pt. Ludzka miłość (nad którą Archipelag obrał patronat) 
polscy czytelnicy bardziej zainteresują się tym francuskim 
pisarzem rosyjskiego pochodze-
nia, który z pewnością zasługuje 
na uwagę.

W ubiegłym roku przeczytałam 
także kilka pozycji, które z pew-
nością wpisały się na moją listę 
najważniejszych książek: poru-
szający Półbrat Christensena, 
dopracowane do najdrobniej-
szego szczegółu Odkrycie nie-
ba Mulischa oraz opowiadające  
o miłości do książek i książkach 
o miłości Opętanie Byatt, będą-
ce prawdziwą czytelniczą ucztą. 
Z prozy polskiej poruszył mnie 
Nagi sad Wiesława Myśliwskie-
go, który był moim pierwszym 
spotkaniem z tym pisarzem, ale 
na pewno nie ostatnim.

Spełniając swoje postanowie-
nia z roku 2010, przeczytałam 
więcej niż dotychczas reportaży,  
z których na wzmiankę na pewno 
zasługuje moja pierwsza lektura 

z 2011, Zabójca z miasta moreli Witolda Szabłowskiego, któ-
rą czyta się jak pasjonującą powieść oraz Dwanaścioro nie-
pokornych Walerija Paniuszkina. Paniuszkin nie tylko przed-
stawił przystępnie polityczne podziemie i współczesnych 
dysydentów, lecz także między wierszami mistrzowsko opi-
sał rosyjską codzienność. Patrząc na niedawne wydarzenia 
rozgrywające się w Rosji można tylko stwierdzić, że takiego 
stanu rzeczy od dawna można było się spodziewać.

Jako że jestem wielbicielką fantastyki, dużym wydarzeniem 
tego roku było dla mnie także ukazanie się piątego tomu 
sagi Pieśń Lodu i Ognia George’a R.R. Martina. Na Taniec ze 
Smokami czekałam długie sześć lat, książkę pochłonęłam  
w tydzień i już nie mogę się doczekać powrotu do przedsta-
wionego przez Martina świata i bohaterów w dwóch kolej-
nych planowanych tomach. Mało która seria porwała mnie 
do tego stopnia, a Taniec… w moim odczuciu stanowi udane 
preludium do wielkiego finału. Mam tylko nadzieję, że tym 
razem wiernym czytelnikom przyjdzie czekać choć odrobi-
nę krócej…

Rok 2011 obfitował również w ciekawe wydarzenia oko-
łoliterackie. Dużym przeżyciem było dla mnie spotkanie  
z Colinem Thubronem w Warszawie. Pisarz oczarował mnie 
swoim wdziękiem dżentelmena starej daty i poruszającymi 
wyobraźnię opowieściami o Syberii. Miałam też niewątpli-
wą przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z Etgarem Kere-
tem, na którym publiczność śmiała się niemal do łez, a au-
tor dał się poznać jako ciepły i refleksyjny człowiek, który 
do życia podchodzi z niewyczerpanym poczuciem humoru. 

Z radością reprezentowałam 
Archipelag podczas I Salonu 
Ciekawej Książki w Łodzi, którą 
to imprezę bez wahania można 
zaliczyć w poczet udanych i ma-
jących wielki potencjał, który 
organizatorzy obiecują wyko-
rzystać w przyszłych latach.

Plany na przyszły rok? Staram 
się nie tworzyć czytelniczych 
postanowień. Na pewno moje 
wybory będą częściowo podyk-
towane tematyką kolejnych nu-
merów Archipelagu, poza tym 
jednak wolę książki wybierać 
spontanicznie, w zależności od 
tego, na co mam w danym mo-
mencie ochotę. Nieprzeczytane 
książki piętrzą się na półkach, 
w sklepach pojawiają się fascy-
nujące nowości… Na szczęście 
dylematy, co do kolejności czy-
tanych książek należą do przy-
jemnych i tylko takich rozterek 
życzę czytelnikom Archipelagu!
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Monika Drzazgowska

Książek pięknie wydanych jest wiele. Jedne mają 
świetną okładkę, inne znakomite ilustracje, w in-
nych rewelacyjnie złożono tekst, a inne wspania-
le opowiedzianą historię podają idealnie dobraną, 
niesztampową czcionką. Odnaleźć publikację, która 
spełnia co najmniej trzy wyróżnione powyżej elemen-
ty, zazwyczaj jest niełatwo. A w minionym roku udało 
mi się trafić na taką książkę (niestety, niewydaną  
w Polsce, być może któreś wydawnictwo się na to 
zdecyduje w przyszłości) – drobiazg wydawniczy, ale 
o takiej sile uroku, że trudno go wciąż nie przeglądać. 
 
Autorka – Sophie Blackall – jest cenioną ilustratorką 
książek dla dzieci. Ma charakterystyczny styl i potrafi 
być bardzo dowcipna. Książka, którą niedawno wydała, 
to Missed Connections: Love, Lost & Found, zawiera ilu–
strowane opowieści o często nawiązanych jednostronnie 
i zwykle utraconych, kontaktach międzyludzkich. Niemal 
każdy przeżył kiedyś podobną przygodę – w autobusie,  
w bibliotece, w kolejce do kasy, w parku lub gdzieś na 
górskim szlaku. Wystarczy jedno spojrzenie i się wie, że 
chciałoby się z tą spotkaną przypadkowo osobą przynajm-
niej usiąść i przez moment porozmawiać. Czyjś uśmiech, 

ruch głowy, błysk w oku uwalniają najlepsze 
emocje; tyle, że chwila przemija i kontakt zos-
taje przerwany. Albo zwyczajnie strach nie 
pozwala nawiązać znajomości i okazja się już 
nie powtarza. Potem od czasu do czasu tra-
fiamy w prasie na podobne ogłoszenia: Blon-
dynko w czerwonym szalu, która jechałaś we 
wtorek autobusem linii X i spojrzałaś na mnie 
na przystanku Y, odezwij się. Czuję, że nasze 
spotkanie nie było przypadkowe, że w tamtej 
chwili także ty czułaś magię tej chwili. Daj mi 
jakiś znak...
W tej książce są tylko podobne historie. Jedne 
zasłyszane, niektóre przeżyte przez autorkę, 
inne odnalezione w starych gazetach, jeszcze 

inne wybrane ze strony internetowej, która powstała, by 
ci, którzy utracili kontakt, mogli o tym opowiedzieć innym 
i być może kiedyś złapać tę zerwaną nić. 

Każda z tych historii jest pięknie odmalowana ciepłą, 
pastelową kreską. Postacie z nich to zwyczajni ludzie, 
którym przytrafia się coś niezwykłego – w jednej chwili 
przeżywają niemal całe spektrum emocji – od zachwytu, 
przez nadzieję i drobne rozczarowanie. Płynie jednak 
z kart tej książki ogromna sympatia dla ludzi, ludzkiej 
natury i ludzkich przywar. I przede wszystkim pochwała 
odwagi tych wszystkich, którzy chcą utracone połączenia 
na nowo nawiązać, mimo świadomości, że nie ma na to 
praktycznie żadnych szans.

Ta książka jest trochę jak życzenia na Nowy Rok: aby 
był kolorowy, nieprzewidywalny, pełen zachwycających 
historii, pasjonujących spotkań z niezwykłymi ludźmi,  
z których powstać mogłyby unikalne książki z pięknymi 
ilustracjami. Missed Connections: Love, Lost & Found Sophie 
Blackall jest jak zachęta: łap, póki można i nie pozwól 
okazji odjechać metrem. I tego nam życzę.
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PANTEON

Powieści i opowiadania Vesaasa przypominają naturali-
styczne obrazy Jeana François Milleta. Przepełnia je ten 
sam melancholijny nastrój, zaduma nad życiem blisko zie-
mi. Dwa równoległe, przenikające się światy: ludzi i natu-
ry. Bohaterowie Vesaasa, podobnie jak postaci z obrazów 
Milleta, prowadzą ciężkie życie pracując na roli, jednak-
że ich zamyślone spojrzenia mówią o głębokiej refleksji  
i bogatym życiu wewnętrznym. Wystarczy przypatrzeć 
się dokładniej postaciom z obrazów Milleta, by wyczytać  

Obrazy natury Tarjei Vesaasa

Karolina Kunda-Kuwieckij

Tarjei Vesaas pisał o ludziach żyjących blisko natury i w zgo-
dzie z nią. Lubował się w opisywaniu codzienności małych, 
wiejskich miasteczek. Codzienności, z pozoru nieskompliko-
wanej i pozbawionej refleksji, w rzeczywistości jednak złożo-
nej i przepełnionej głęboką duchowością. Vesaas portretował 
ludzi wrażliwych, doznających transcendencji i poszukujących 
swojego miejsca na ziemi. Sam odnalazł je po wielu latach 
spędzonych na tułaczce po europejskich metropoliach, gdy 
wreszcie wróciwszy do rodzinnych stron, osiadł w gospodar-
stwie w Vinje w Norwegii.

z ich twarzy i sylwetek niezwykłe skupienie. A także pokorę  
w stosunku do spotykającego ich losu.

Życie w zgodzie z naturą

„Ziemia, po której stąpaliśmy, żyła. Pod naszymi stopa-
mi mnóstwo było małych robaczków, pełzających żyjątek, 
chrząszczy w chitynowych czarnych pancerzach. Gdyby wy-
szły na powierzchnię, zaroiłoby się od nich. Ich domem była 
ziemia, po której my stąpaliśmy zakurzonymi stopami”.1

Pisarstwo Vesaasa obfituje w pełne żarliwego liryzmu 
opisy natury. Ich poetyka sugeruje, jak ogromnym uwiel-
bieniem Vesaas darzył przyrodę. Pisarz nieustannie się do 
niej odwoływał, opisywał ją z niezwykłym nabożeństwem 
i dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Pragnął jak naj-
wierniej oddać jej istotę i subtelność. W jego literackim 
świecie deszcz przestaje być jedynie opadem. Staje się 
„delikatną mgiełką”, chmury przybierają zaś postać „snu-
jących się po niebie obłoków”. Natura determinuje postę-
powanie bohaterów, a niekiedy przejmuje wręcz kontrolę 
nad ich myślami. Postaci z książek Vesaasa są niejako uza-
leżnione od życia blisko ziemi, to właśnie bowiem ziemia 

☞
J.F. Millet, Kobiety zbierające kłosy, 1857
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wyznacza rytm ich codzienności, nadaje sens życiu. Nigdy 
nie przeciwdziałają naturze i starają się nie wchodzić jej  
w drogę; zdają sobie sprawę z sił, którymi dysponuje. Usi-
łują żyć z nią w doskonałej symbiozie i harmonii, jednak 
nie zawsze się to udaje. Matka Natura potrafi być nieobli-
czalna, gdy obchodzimy się z nią nieostrożnie. 

Oblicza natury

„Człowiek wrzasnął, otrzymał tak silne uderzenie, aż fru-
nął w powietrze, nogę miał zadraśniętą. Knur natomiast 
trafił łbem w ścianę, po czym stał kwicząc z wściekłości  
i strachu. A zresztą strach nieustannie gnieździł się w jego 
głupim mózgu, wobec czego knur poczynał sobie bez sen-
su. Znowu skoczył naprzód, by kąsać, ale ponieważ nic nie 
widział, nie udało mu się niczego uchwycić zębami, zadał 
tylko nowy potężny cios ryjem”.2

Natura przybiera u Vesaasa różne oblicza. Bywa spokoj-
na i delikatna, innym razem dzika i nieprzewidywalna. 
Jej bogactwa i arcydzieła nie zawsze przeznaczone są dla 
ludzkiego oka. Unn, jednej z bohaterek Pałacu lodowego, 
natura bezwzględnie zademonstrowała całą drzemiącą 
w sobie siłę. Dziewczynka pragnęła zobaczyć na własne 
oczy lodowy pałac, oszałamiająco piękne dzieło marzną-
cego lodu. Nieświadoma niebezpieczeństwa padła ofiarą 
zabójczych sił natury i zginęła, zamarzając pod lodem. 

Beztroski powrót do domu dwóch chłopców z tytułowe-
go opowiadania Koń z Hogett przeradza się w prawdzi-
wą walkę o życie z bezlitosną naturą. Koń, ciągnący sanie 
młodych, grzęźnie głęboko w bagnie. Chłopcy ze wszyst-
kich sił starają się wyciągnąć konia, jednak ten z minuty 
na minutę zapada się coraz głębiej w grzęzawisku. Poru-
szająca walka zdaje się już być przegrana, kiedy ostatkiem 
sił chłopcy wydobywają konia z bagnistych odmętów. Tę 
noc spędzą we troje z dala od domu, w lesie, w zbudowa-
nym naprędce szałasie. Prawdopodobnie nie zmrużą też 
oka tej nocy. Instynktownie ogrzewać będą zziębniętego 
wielogodzinną walką w mokradłach konia. Tym opowia-
daniem Vesaas poucza, jak niezasłużonym nieraz zaufa-
niem darzymy naturę. Podkreśla także, że bliskość łącząca 
człowieka ze zwierzęciem nie różni się niczym od tej, jaka 
występuje między ludźmi.

Inicjacja

„Ten wieczór jest jak nagły początek, wtajemniczenie  
w całe to życie wśród drzew i małomównych ludzi”.3

Inicjacja jest istotnym motywem w twórczości Vesaa-
sa. Właściwie każdy młody bohater autora Ptaków staje  
w którymś momencie swego życia w obliczu nowej sytu-
acji i doświadcza emocjonalnej przemiany. Czternastolet-
ni Hallstein, centralna postać Wiosennej nocy, poszuku-

☞
J.F. Millet, Owczarnia, 1856-60
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jący przeznaczonych dlań znaków 
na niebie i ziemi, zostaje pewnej 
nocy wciągnięty w intrygę i wchodzi  
w sekretną komitywę z pewną star-
szą kobietą. Kobieta boi się despo-
tycznego męża i prosi Hallsteina  
o protekcję. Nastoletni bohater łak-
nie bliskiego towarzystwa, a zdespe-
rowana kobieta zdaje się idealnie 
wypełniać jego pragnienia. Jednak 
podczas tej mistycznej nocy, Hallste-
in zostanie wystawiony na próbę 
dojrzałości i stanie twarzą w twarz  
z własnymi lękami i strachem. Ta 
noc stanie się jego inicjacją, sym-
bolicznym wejściem w dorosłość  
i odpowiedzialność, nie tylko za swe 
czyny, ale także i słowa.

W bohaterze miniatury literackiej 
Maruder, dokona się równie silna 
przemiana, co w Hallsteinie. Pod-
czas wieczornego powrotu do domu, 
chłopiec odkryje w sobie wielką, 
niewytłumaczalną potrzebę pozo-
stania w lesie. Las dojrzeje w nim tej nocy uwidaczniając 
całe swe bogactwo i tajemnicę.

„Musi zobaczyć, jak potężny las sposobi się na noc, właś-
nie dziś wieczorem. Zobaczyć, jak zmrok sączy się z leś-
nego poszycia, z nieba, z widnokręgu. Jest tu usidlony. Nie 
wie, co to jest, ale zdaje mu się, że musi pozostać w lesie 
przez całe życie – skoro jego życie ma być uczciwe i prawe. 
Tutaj musi go dokonać”.4

Przeznaczenie

„Drżeli na wietrze, lecz wiedzieli, co mają czynić. Trzeba 
zająć swoje miejsce w życiu, nie zapominając nigdy o roz-
rachunku dokonanym dzisiejszej nocy”.5

Tarjei Vesaas dorastał na gospodarstwie rolnym w mia-
steczku Telemark. Ojciec autora Domu w ciemności wierzył, 
że syn przejmie po nim ziemię, kontynuując tym samym 
tradycję rodzinną i życie na roli. Jednak młodego Vesaasa 
bardziej od natury interesowała literatura i wielkomiejski 
świat. Dlatego też, po ukończeniu szkoły i kilku miesią-
cach studiów rolniczych w Voss, rzucił naukę i wyjechał na 
podbój Oslo oraz innych europejskich miast. Szczególnie 
upodobał sobie brytyjskie, francuskie i niemieckie metro-
polie. Poczucie winy nie opuszczało go jednak i nie mógł 
przebaczyć sobie, że przeciwstawił się woli ojca. Aż wresz-
cie wyrzuty sumienia i chęć powrotu na wieś zwyciężyły. 
W wieku trzydziestu siedmiu lat Vesaas ponownie osiadł w 
rodzinnej miejscowości w Vinje na gospodarstwie rolnym 
Midtbø. Pośród pól, łąk i nieskażonej miejskością przyrody 
rozpoczął nowe życie w zgodzie z (własną) naturą.

Życie w poczuciu przynależności do rodzinnej ziemi wpo-
ił Vesaas swoim bohaterom literackim. Wielu nich poszu-
kuje swojego miejsca na ziemi, rozmyśla nad przeznacze-
niem i życiem w bliskim sąsiedztwie przyrody. Szesnasto-
letni Nils, bohater opowiadania Nils Fêt z tomu opowiadań 
Koń z Hogett jest tego świetnym przykładem. Wskutek 
nieszczęśliwych okoliczności związanych ze śmiercią ojca, 
chłopiec stopniowo godzi się z faktem, iż przynależy do 
ziemi, na której się wychował. 

„Zobaczył siebie, jak przemierza czerwonawe pola Fêt, 
odnalazł swoje miejsce na ziemi. I do końca życia będzie 
sługą tej ziemi”.6

Per, centralna postać powieści Wielka gra, równie silnie 
odczuje własne przeznaczenie: „Czuł, że miłuje tę ziemię. 
Uświadomił sobie, że jest jak najgłębiej z nią związany.  
Z ziemią. Odnosił wrażenie, że wyraźniej widzi, lepiej sły-
szy i że serce jego się otwiera. Stał (...) przepełniony uczu-
ciem umiłowania ziemi, powietrze i wody, i zmian pogody”.7

Najwrażliwsi bohaterowie Vesaasa przeżywają silne 
wzruszenia i uniesienia na łonie natury, porównywalne 
z doświadczeniem epifanii. Ziemia, z całym swoim bo-
gactwem, jawi im się bowiem jako przepełniona poezją, 
dostępną tylko dla wtajemniczonych w jej arkana. Posta-
ciom, które przeżyją głębokie, mistyczne wręcz poczucie 
przynależności do rodzinnej ziemi, towarzyszy uczucie 
uspokojenia i niezwykłego wyciszenia. Odtąd w ich życiu 
królował będzie porządek i harmonia, a każde zdarzenie, 
śmierć czy utrata bliskiej osoby będzie miała swoje wytłu-
maczenie w rządzących światem regułach.

☞J.F. Millet, Anioł Pański, 1857-1859
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Śmierć

„W ziemi bowiem musiał kryć się zarodek życia. Wstawa-
li. Rozjaśniony wzrok dostrzegał wyraźnie, że niezmienne 
prawa kierują życiem i śmiercią. Wkrótce słońce wzejdzie, 
trawa i liście są nadal zielone”.8

W każdej powieści czy opowiadaniu Vesaasa obecna jest 
śmierć. Ktoś musi zginąć, by komuś innemu dane było wy-
ciągnąć z tej straty naukę. Gdy Inga, bohaterka Nocnego 
czuwania zostaje zamordowana, mieszkańcy położonej na 
niewielkiej wysepce wioski, znajdują zabójcę i dokonują 
na nim linczu. To podwójne morderstwo sprowadzi cień 
nie tylko na okoliczną ludność, lecz także na ich spokojną 
dotąd mieścinę. Wszyscy spędzą tę noc razem, czekając 
świtu w poczuciu winy i pragnieniu pokuty. A tytułowe 
nocne czuwanie na gospodarstwie okaże się pojednawcze 
i przyniesie upragnione katharsis.

W Ptakach, utrzymanej w silnie naturalistycznym duchu po-
wieści, śmierć pojawia się więcej niż raz. Mattis, główny bo-
hater powieści, mieszka nieopodal lasu, w skromnej chacie 
z siostrą Hege, która pracuje i utrzymuje ich oboje. Obdarzo-
ny niebywałą wrażliwością i naiwną dziecinnością, Mattis 
nie jest zdolny do podjęcia jakiejkolwiek pracy. Owa wraż-
liwość postrzegana jest omyłkowo przez innych mieszkań-
ców wioski jako choroba umysłowa i wrodzone upośledze-
nie. Przeważająca powszechnie opinia dotyka i rani Mattisa, 
jednak udaje on nieświadomego panującego o nim zdania. 
Jego wewnętrzne życie determinuje miłość do świata przy-
rody i siostry, a gdy ta związuje się z nowo przybyłym do 
miasteczka mężczyzną, brat nie może 
pogodzić się z odsunięciem na dalszy 
plan. Nie radzi sobie z zazdrością i nie 
jest gotów oddać obcemu mężczyź-
nie czasu, który dotychczas poświę-
cała mu Hege. Chcąc postawić kres 
nieznośnej sytuacji postanawia, by  
o jego życiu lub śmierci zadecydowa-
ły warunki pogodowe. Aura okazuje 
się bezwzględna. Wskutek silnego 
wiatru nieumiejący pływać Mattis to-
nie w odmętach ukochanego jeziora. 

„Wiatr spienił jezioro białymi falami, 
za chwilę wypełni usta Mattisa wodą, 
odbierze mu siły, a potem wydrze 
wiosła”.9 Czytelnik Ptaków ma świa-
domość, że poruszająca samobój-
cza śmierć Mattisa będzie stanowić 
gorzką lekcją dla jego siostry Hege. 
Na usta ciśnie się jednak pytanie, czy 
ta śmierć nie jest aby pyrrusowym 
zwycięstwem?

Dom w ciemności, Nocne czuwanie.

„Siedzieli w klasie, a gęsta ciemność przesłaniała okna. Wie-
dzieli, skąd ta pulsująca ciemność wypływa. Słyszeli trzesz-
czenie w domu. Żyli pod naciskiem razem ze wszystkimi”.10

Opublikowany w 1945 roku Dom w ciemności wyznacza 
odmienny tematycznie i całkiem suwerenny nurt powieś-
ciowy Vesaasa. Pisarz porusza w niej wątki i motywy, 
które (z wyjątkiem Nocnego czuwania) nie pojawiają się  
w innych jego dziełach. W swojej wymowie i alegoryczno-
ści Dom w ciemności przypomina nieco orwellowskie Rok 
1984 i Folwark zwierzęcy. Vesaas opowiada metaforycz-
ną historię okupowanego, pogrążonego w ciemnościach 
domu. Zamieszkujący go ludzie podlegają ogromnej presji 
i zmuszeni są podporządkowywać się restrykcyjnym zasa-
dom panującym w domu. Niewytrzymujący represji bun-
townicy, giną w niewyjaśnionych okolicznościach. Fabuła 
nasuwa oczywiste skojarzenia z okupacją hitlerowską  
i życiem w nieludzkim systemie reżimu totalitarnego. 
Panujący w domu przez dłuższy czas nieludzki ustrój, 
symbolicznie wypacza go doprowadzając do nieodwra-
calnych zmian i trudno gojących się ran.

Motyw odmiennej nieco masowej psychozy pojawia się 
także w moralitecie Nocne czuwanie. Irracjonalnemu za-
chowaniu i ślepemu naśladownictwu ulegają tu miesz-
kańcy wysepki i dokonują brutalnego mordu. W tłumie ich 
pragnienie zemsty rośnie. A potrzeba uciszenia własnego 
sumienia i usprawiedliwienia siebie staje się tym większa, 

PANTEON

☞ J.F. Millet, Mężczyzna z motyką, 1860-1862
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im większa zbrodnia zostaje doko-
nana. Dlaczego jedni podporządko-
wują się złu, a inni nie? Skąd jedni 
czerpią siłę do sprzeciwu, a inni 
zdają się apatycznie poddawać pa-
nującej władzy? Te uniwersalne psy-
chologiczno-socjologiczne pytania 
przyświecają obydwu powieściom 
Vesaasa i manifestują jego zrozumie-
nie dla ciemiężonej, zależnej od innych jednostki. 

Tajemnica

„Nikt nie może być świadkiem zagłady pałacu. Dzieje się 
to nocą, kiedy wszystkie dzieci śpią. 

Nikt nie jest do tego stopnia wtajemniczony, aby mógł 
być obecny. Fala bezdźwięcznego chaosu wstrząsa po-
wietrzem w odległych sypialniach, lecz nikt się nie bu-
dzi, aby spytać: »Co to?« 

Nikt o tym nie wie. 

Pałac znika w wodospadzie razem ze swoimi tajemnica-
mi, ze wszystkim, wydaje jęk i już go nie ma”.11

Vesaas umiłował opisywanie historii, którym nadawał 
aurę tajemniczości. W każdej powieści, opowiadaniu czy 
noweli przemycał choćby elementy zagadkowości i ro-
mantyzmu. Bohaterowie zostają wplątani w intrygi, afe-
ry kryminalne, tajemnicze zbiegi okoliczności. Stają się 
powiernikami cudzych sekretów, zawiązują pakt z siłami 
natury, próbują rozszyfrować prawa rządzące światem 
natury i zwierząt. W ten sposób nadają swojemu istnie-
niu mniej prozaiczny, a bardziej misyjny charakter. Stają 
się ważnymi obywatelami świata. Wierzą, że muszą cze-
goś dokonać, dotrzeć do ziarna prawdy i swojego prze-
znaczenia.

Doszukiwanie się w świecie natury tajemnic i symbo-
li może się niektórym wydawać naiwne i nieco infan-
tylne. Ale być może Vesaas obdarzył swoich bohate-
rów prawdziwym instynktem samozachowawczym? 
Może owo silne przekonanie o tajemnicy zaszyfrowanej  
w świecie jest w trudach prostego życia jedyną szansą, 
by nie odczuwać doskwierającego rozczarowania mono-
tonią życia?

Przypisy: 
1. Tarjei Vesaas, Wiosenna noc, Państwowy Instytut Wy-
dawniczy, Warszawa 1972. 
2. Tarjei Vesaas, Nocne czuwanie, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1966. 
3. Tarjei Vesaas, Koń z Hogett [opowiadanie pt. Maruder], 
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1988. 
4. Tamże. 
5. Tarjei Vesaas, Nocne czuwanie, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1966. 
6. Tarjei Vesaas, Koń z Hogett [opowiadanie pt. Nils Fêt], 
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1988. 
7. Tarjei Vesaas, Wielka gra, Wydawnictwo Poznańskie, 
Poznań 1971. 
8. Tarjei Vesaas, Nocne czuwanie, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1966. 
9. Tarjei Vesaas, Ptaki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 
1974. 
10. Tarjei Vesaas, Dom w ciemności, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 2011. 
11. Tarjei Vesaas, Pałac lodowy, Państwowy Instytut Wy-
dawniczy, Warszawa 1969.
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☞
Tarjei Vesaas z żoną,  

widok na Telemark, Midtbø   
Fot. Johan Brun
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Dwie Ayako
Kobieca literatura chrześcijańska w Japonii
Paulina Yamashita

☞
Japońskie malowidło na jedwabiu  
z początku XX wieku, 
przedstawiające Najświętszą Marię 
Pannę z dzieciątkiem Jezus,  
artysta nieznany
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W PRZYBLIŻENIU
Choć Japonia to kraj, który nie ma głęboko zakorzen-
ionej tradycji chrześcijańskiej i gdzie chrześcijanie 
zajmują zaledwie jeden procent wszystkich wierzących, 
to jednak istnieje tam intrygująca literatura podejmująca 
tematykę religijną, chrześcijańską. Jej nagłośnienie nie 
byłoby możliwe bez Shūsaku Endō (1923-1996), który 
jest najczęściej tłumaczonym, a przez to najbardziej 
rozpoznawalnym pisarzem chrześcijańskim Kraju 
Kwitnącej Wiśni. Jego reprezentatywne powieści takie 
jak: Milczenie (1966), Samuraj (1980) czy Głęboka Rze-
ka (1993) znane są polskim czytelnikom zainteresowa-
nym literaturą japońską bądź chrześcijaństwem w Japo-
nii. Endō przyjął chrzest pod wpływem matki, kiedy był 
jeszcze dzieckiem. Jego literatura, przynajmniej ta we 
wcześniejszym okresie, to próba pogodzenia się z tym 
narzuconym, „niepasującym, zachodnim ubraniem”, jakim 
była wiara katolicka. 

W Japonii (dzięki temu, że był chrześcijaninem i uznanym 
pisarzem) został niejako „ekspertem od chrześcijaństwa”. 
W licznych esejach i książkach przekładał swym roda-
kom różne zagadnienia wiary, czerpiąc ze swojego oso-
bistego doświadczenia. Przez swoje wieloletnie badania 
prowadzone pod kątem pisanych powieści historycznych 
przybliżył całkiem nieznaną czy zapomnianą dotąd 
tematykę prześladowania chrześcijan w historii Japonii. 
Śmiało można rzec, że to, czego niewierzący Japończycy 
dowiedzieli się o chrześcijaństwie, dowiedzieli się po-
przez niego. Endō jednak nie jest jedynym wierzącym 
pisarzem w Japonii poruszającym kwestie religijne  
w swych utworach. Zaliczają się do nich także m.in.: Sono 
Ayako, Shiina Rinzo, Inoue Hisashi, Miura Ayako, Shimao 
Toshio, Ogawa Kunio czy Ohara Tomie. 

Na osobną uwagę jednak zasługują dwie kobiety pisarki: 
Ayako Miura (1922-1999) oraz Ayako Sono (ur. 1931), 
ze względu na przemożny wpływ, jaki wywarły swym 
pisarstwem na czytelników. Choć dzieła ich są szeroko 
tłumaczone na języki obce, w Polsce są jeszcze prawie 
całkowicie nieznane. 

Powieści Ayako Miury zostały przełożone na około 13 
języków w 17 różnych krajach. Zanim jednak ta pisarka 
została chrześcijanką (a dokładnie protestantką) i zaczęła 
pisać, była zatwardziałą nihilistką, która przez gorzkie 
doświadczenie wojny nie widziała sensu egzystencji. 
Urodziła się w mieście Ashikawa na Hokkaido, będącym 
często miejscem akcji w jej powieściach. Po ukończeniu 
żeńskiej szkoły wyższej w 1939 r. pracowała jako  
nauczycielka w szkole podstawowej, jednak po klęsce 
Japonii odniesionej w II wojnie światowej zrezygnowała 
z posady. Zdała sobie sprawę z tego, że edukacja, którą 
serwowała uczniom, była nasycona błędną myślą milita-
ryzmu. W autobiograficznej książce Ishikoro no uta  (Pieśń 
kamieni) tłumaczy: „Byłam tylko szesnastoletnią 
dziewczyną, która nie ogarniała tych czasów w historii 

Japonii, w których żyła”1 czy: „Dużo później dowiedziałam 
się jak mroczne były to czasy. Rozpoznajesz ciemność dop-
iero jak poznasz światłość. Nie możesz znać ciemności, 
kiedy w niej przebywasz”2. Podczas zajęć z historii musiała 
nakazywać uczniom zamazywanie nawet całych stron  
z podręcznika, którego używała latami – to tylko wzmogło 
w niej poczucie zagubienia i zabiło chęć do nauczania  
w ogóle.

W 1946 roku Miura zachorowała na gruźlicę. Podc-
zas pobytu w szpitalu spotkała kolegę z dzieciństwa –  
Tadashiego Maekawę, chrześcijanina. Zafascynowana 
jego osobowością ostatecznie przyjęła chrzest w 1952 r.  
w wieku 30 lat.  Pamiętne spotkanie z nim opisuje tak: 
„Zanim przyszedł mnie odwiedzić, byłam nastawiona na 
niezmienne krytykowanie chrześcijan. – Chrześcijanie to 

tacy hipokryci! Zadzierają nosa i nawet jeśli lubią chodzić 
do nocnych klubów, mówią o innych, którzy chodzą, że 
są wielkimi grzesznikami, trudnymi do zbawienia, i po-
dobne rzeczy”. Oraz: „Chrześcijanie to duchowa arys-
tokracja, czyż nie? Stają na piedestale i patrzą z góry na 
nas, nieszczęsnych ludzi. (…) Było to dziwactwem z mo-
jej strony, iż ilekroć chciałam się z kimś zaprzyjaźnić, 

☞ Ayako Miura
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wszczynałam kłótnie jak dziecko. To dziwne, ale przyjaźń, 
która zaczęła się od kłótni, przeobraziła się w ciepłą 
więź, której ani walka ani rozłąka nie mogły zerwać. (…) 
Czym było to dziwne światło w nim? Chrześcijaństwo? 
Kochał mnie nie jako kobietę, ale jako istotę ludzką, 
indywidualność. I postanowiłam, że taka jaką jestem będę 
szukać Chrystusa, w którego ten człowiek wierzył”3.

Maekawa zmarł dwa lata później na gruźlicę, która  
w tamtych czasach była trudna do wyleczenia. U Miury 
zaś po gruźlicy przyszła kolej na próchnicę kręgosłupa – 
chorobę, która przykuła ją na wiele lat do łóżka. W wieku 
37 lat wydobrzała na tyle, by wyjść za mąż za Mitsuyo 
Miurę (podobno wyjątkowo przypominającego Maekawę 
z wyglądu) i została zwykłą gospodynią domową. Mo-
mentem przełomowym stało się dla niej opublikowanie 
debiutanckiej powieści Hyōten (Punkt Zamarzania, 1964), 
za którą dostała Nagrodę 10 Milionów Jenów, wygrywając 
z innymi bardziej profesjonalnymi piszącymi. Hyōten 
uczyniła Miurę popularną w całej Japonii. Dzieło było 
publikowane w odcinkach w latach 1964-1965; na jego 
podstawie powstał też film oraz serial. Motywem prze-
wodnim jest „grzech pierworodny ludzkości”, który to te-
mat po opublikowaniu Hyōten wywołał falę ogromnego 
zainteresowania i dyskusji wśród opinii publicznej. 

Autorka przedstawia historię rodziny Tsujiguchich 
mieszkającej na Hokkaido. Keizō, lekarz oraz głowa rodz-
iny obwinia w sercu żonę  Natsue o zdradę i przyczynienie 
się do śmierci ich kilkuletniej córeczki, w rzeczywistości 
zamordowanej przez obcego człowieka. Po namyśle, 
podążając w ślad biblijnego nakazu: „Kochaj swojego wro-
ga”, decyduje się na zaadoptowanie Yōko – dziecka mor-
dercy, które zostaje sierotą po jego samobójstwie. Keizō 
ukrywa jednak pochodzenie dziecka przed żoną, ponieważ 
tak naprawdę szuka sposobu zemsty na niej. Choć kocha 
Natsue i przerażony jest własnymi myślami, konsekwent-
nie realizuje swój plan upokorzenia jej. 

Miura wyjaśnia: „W tym dziele chciałam wyszczególnić 
problem grzechu pierworodnego. Tkwi on w każdym 
bohaterze powieści, ale żeby ukazać go klarownie 
wybrałam Yōko. Chciałam, by został zauważony w niej, 
która jest bez winy i pełna dobrej woli”. Jednak jak sama 
autorka przyznała, powieść ta według niej nie odniosła 
pożądanego celu, dlatego powstała Zoku Hyōten (1971) 
– druga część, jeszcze bardziej podkreślająca temat winy 
i przebaczenia. Niedługo po tej serii napisała też Shioka-
ri Tōge (Przełęcz Shiokari, 1966-1968)  oraz Michi Ariki 
(Na Drodze, 1970), dzięki którym zyskała niepodważalną 
już reputację jako pisarka chrześcijańska. Shiokari 
Tōge oparta jest na prawdziwej historii o tym, jak pra-
cownik kolei z okresu Meiji, chrześcijanin, swoim ciałem 
powstrzymał pociąg z pasażerami przed wjechaniem do 
wąwozu. Michi Ariki to zaś pierwsza z trzech autobio-
graficznych powieści (obok Kono tsuchi no usuwa wo mo   

[I to gliniane naczynie też] oraz Hikari aru uchi ni [Dopóki 
jest światło]), w której Miura opowiada o swym życiu za-
nim zaczęła karierę pisarki.

Jej utwory krążą wokół tematu złożonych relacji 
międzyludzkich i tego, co bohaterowie odkrywają 
odnośnie swej wewnętrznej natury. Poruszanymi przez 
nią tematami pozostają ludzki egoizm i demoralizacja  
z jednej strony oraz przebaczenie i miłość Boga z drugiej. 
Ayako Miura w swojej twórczości skupiała się głównie 
na powieściach o współczesnej rodzinie (choć pisała 
też powieści historyczne i biograficzne). Jej pisarstwo 
porównywane jest za stylem Natsume Sōsekiego i Dazai 
Osamu – obaj ci pisarze odegrali wielką rolę w czasach jej 
młodości. W przeciwieństwie jednak do nich, jej literatu-
ra, jak zauważają krytycy, niesie nadzieję zbawienia. Miu-
ra nie ukrywała, że jej dzieła powstają z myślą o ewange-
lizacji i pisała je językiem zrozumiałym dla szerokiego 
grona odbiorców. Nawet kiedy poważnie zachorowała 
i była tak słaba, że nie mogła utrzymać długopisu  
w ręku, kontynuowała swe dzieła poprzez męża, któremu 
dyktowała nieraz codziennie po kilka godzin kolejne treści. 
Łącznie napisała i opublikowała ponad osiemdziesiąt ut-
worów, a wiele z nich zostało uznanych za bestsellery.

Pochodząca z tego samego pokolenia pisarzy japońskich 
Ayako Sono (właściwie Chizuko Miura, ur. 1932 r.  
w Tokio) to jedyna spośród trojga wspomnianych pisarzy, 
która nadal żyje i tworzy już od ponad czterdziestu lat. 

W PRZYBLIŻENIU

☞ Ayako Sono
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Jak mówi: „Będę pisać całe życie – deklarują niek-
tórzy pisarze, ale ja nie mogę tego powiedzieć. Jutro 
może znienawidzę pisanie, albo nie będę mogła 
tego robić. Piszę jedynie dopóki służy mi zdrowie 
i dlatego, że lubię”. W swoim życiu przeszła wiele 
trudności: przemoc w rodzinie, biedę w czasie wo-
jny, potem zmagała się z wieloletnią bezsennością 
oraz depresją, ciężko chorowała (podobnie jak Mi-
ura i Endō). Powtarza: „Często nie wiadomo, co się  
w życiu za chwilę wyda-rzy. Nie można niczemu dawać 
wiary”. Oprócz tego, że jest uznaną i nagradzaną 
pisarką, jest także aktywną działaczką społeczną. 
Regularnie występuje w te-lewizji i w gazetach, 
komentując bieżące wydarzenia społeczne i polityc-
zne. Od 1995 do 2005 r. pełniła rolę szefa Fundacji 
Japońskiej, największej japońskiej fundacji charytatywnej, 
w której skupiła się na pomocy dla krajów rozwijających 
się. Jest także prezesem organizacji pozarządowej JOMAS 
(Japońskie Towarzystwo Wsparcia dla Misji Zagranic-
znych), poprzez które pomaga japońskim misjonarzom za 
granicą.

Ayako Sono uczęszczała do elitarnej szkoły katolickiej 
Seishin Joshi (Świętego Serca) w Tokio, która obejmuje 
również college. To szkoła, w której wiele przedmiotów 
nauczanych jest przez zagraniczne zakonnice w za-
chodnich językach. W miesiąc po ukończeniu college’u 
(wydział języka angielskiego), w wieku dwudziestu 
trzech lat, dzięki rekomendacji znanego krytyka wydała 
debiutanckie opowiadanie Enrai no kyakutachi (Goście  
z daleka, 1955), aspirujące do nagrody Akutagawy. Dzieło 
wydrukowane w magazynie literackim „Mita Bungaku” 
zostało zauważone i dobrze przyjęte. Opowieść napisana 

jest z punktu widzenia osiemnastoletniej dziewczyny-
tłumaczki pracującej w miejscowości wypoczynkowej, 
okupowanej przez amerykańskich żołnierzy, i zawiera 
jej obserwacje dotyczące obcych gości. Po tym debiucie 
lite-rackim uznana została przez krytyka i pisarza Usui  
Yoshimi za saijo (kobietę utalentowaną)  razem z inną 
znaną pisarką współczesną – Ariyoshi Sawako (1931-
1985). 

W historii literatury japońskiej Ayako Sono przynależy 
do kategorii Daisan no Shinjin (Trzeciego Powojennego 
Pokolenia Pisarzy) razem z Shūsaku Endō oraz mężem 
Shumonem Miurą4, którego poślubiła rok po swoim debi-
ucie. Z mężem, również katolikiem, tworzą prawdopodob-
nie najbardziej wpływową katolicką parę w Japonii. Oby-
dwoje przyjaźnili się także z Shūsaku Endō. 

☞
Muzeum Shūsaku Endō 

Fot. Wikipedia

☞Shūsaku Endō
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Spośród znanych powieści Sono 
przetłumaczonych na język an-
gielski na uwagę zasługuje jej na-
jambitniejsza powieść – Kami 
no yogoreta te5 (Zabrudzone 
ręce Boga, 1979), w której pode-
jmuje temat dobra społecznego 
(o życiu opuszczonych dzieci w 
świetle grzechu chrześcijańskiego) 
oraz Tenjo no ao6 (Niebiański nie-
bieski, 1990) – kryminał opar-
ty na faktach, w którym Yuriko, 
młoda chrześcijanka proponuje 
pomoc seryjnemu mordercy Fu-
jio. Niewiele osób wie, że Sono fascynowała postać 
świętego ojca Kolbego (podobnie jak Shūsaku Endō, 
który poświęcił mu wiele miejsca w swoich dziełach, m.in.  
w opowiadaniu Fuda no Tsuji oraz w części II tomu Onna 
no isshō). Kiseki (Cud, 1973) to dzieło spisane przez Sono 
po podróży do Polski i Włoch. Traktuje o życiu o. Kolbego,  
a przede wszystkim koncentruje się na cudach, dzięki którym 
został wyniesiony na ołtarze. Pisarka podchodzi scepty–
cznie do tego zagadnienia – sama nawet bada dokładnie 
dokumentacje na temat cudu dokonanego za jego wstawi-
ennictwem. Pyta: „Czy cuda są dziś możliwe?” oraz „Co to 
znaczy kochać drugiego człowieka?”. Snuje refleksje na te-
mat samopoświęcenia (podobnie jak Ayako Miura, w której 
Shiokari no tōge chrześcijanin poświęca się dla innych, przez 
co nawet chrześcijaństwo jako religia za–czyna się cieszyć 
popularnością w okolicy). 

Literaturę Ayako Sono można podzielić na kilka nurtów: 
pierwszy z nich to rozrachunki z okresu wojny i oku-
pacji; drugi – bezsens wojny i nieszczęścia ofiar; trzeci 
– problemy rodzinne i społeczne. Przy czym w jej pro-
zie motywy chrześcijańskie są niejako ukryte. Inspiracją 
dla jej pisarstwa stawały się liczne podróże po świecie, 
obejmujące południowo-wschodnią Azję, Europę, Indie, 
obydwie Ameryki i Bliski Wschód. Po powrocie z każdej  
z nich napisała wiele szkiców podróżniczych i esejów 
m.in. o świecie arabskim, o historii japońskich emigrantów  
w obu Amerykach, o życiu Jezusa. Szczególnie ceniona jest 
za mistrzowskie eseje, w których odbija się piękno języka 
jakiego używa. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych to 
Dare no tame ni aisuru ka (Dla kogo kochasz?, 1970) – esej, 
który stał się bestsellerem, sprzedanym w Japonii w liczbie 
dwóch milionów egzemplarzy. 

Sono pisze o ludziach z różnych środowisk, o różnych za-
wodach, z różnymi problemami – opisuje zwykłe ludzkie 
sytuacje, pozbawione religijnego dydaktyzmu. Jako pisar-
ka i eseistka nadal przyciąga czytelników swą siłą ducha, 
mądrością i głębokim humanitaryzmem, który przebija  
z jej dzieł. Na koniec warto przytoczyć jedno z jej licznych 
znanych aforyzmów:
„Ze wszystkiego możemy wyciągnąć naukę 

Ze złego i z dobrego, z prawdy, nawet z kłamstwa. 
Wrogiem jest wąski punkt widzenia”.

Shūsaku Endō, Ayako Miura, Ayako Sono to troje uznanych 
pisarzy chrześcijańskich, zapełniających lukę jaką, jest 
literatura chrześcijańska w Japonii – przede wszyst-
kim wyjaśniają oni japońskiemu czytelnikowi „wiarę 
zachodnią” niejako przez sito japońskiej mentalności. Przy 
tym, poprzez swe dzieła, pokazują prawdziwą kondycję 
duszy człowieka, nieraz także  mroczną jej stronę. Ukazują 
jednostkę w pełnej krasie – z jej załamaniami i wzlotami, 
dając wnikliwe i głębokie o niej studium. 

Tytuły i cytaty w tłumaczeniu autorki artykułu.

W PRZYBLIŻENIU
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O realizmie magicznym
 – próba uporządkowania terminu
Anna Małgorzata Kurska

☞Georg Schrimpf, Marta, 1925
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Tak barwny termin, jakim jest realizm magiczny, nie mógł 
mieć innego źródła, jak tylko w plastyce. Pierwszy raz 
został użyty przez niemieckiego krytyka sztuki Franza 
Roha w opublikowanej  
w 1925 r. książce Nach-
-Expressionismus: magi–
scher Realismus. Probleme 
der neuesten europäischer 
Malerei (Postekspresjo-
nizm: realizm magiczny. 
Zagadnienia najnowszego 
malarstwa europejskie-
go). Roh skupił się w niej 
na nowych tendencjach, 
jakie zaczęły sie rozwijać  
w malarstwie europej-
skim po pierwszej woj-
nie światowej. Pisząc  
o obrazach m.in. Georga 
Schrimpfa, Carlo Mensego 
i Alexandra Kanoldta, po-
sługiwał się często określeniem „duchowa magia Bytu”.  
W twórczości malarskiej Christiana Scheda, George’a 
Grosza i Franza Radziwilla dostrzegł łączenie realizmu  
z magicznością, powszechności z egzotyzmem, czego głów-
nym celem było „ukazanie cudownej strony rzeczywisto-
ści”. Ten nowatorski styl, czerpiący zarówno z impresjoni-
zmu (jednoczenie się artysty ze światem duchowym), jak 
i ekspresjonizmu (ujawnianie elementów abstrakcyjnych 
przez nacisk na techniczną stronę wyrażania), niemiecki 
krytyk nazwał właśnie realizmem magicznym. 

Fragmenty przetłumaczonej na język hiszpański książki 
Franza Roha opublikowano na łamach „Revisa de Occi–
dente” (czasopisma prowadzonego przez Jose Ortegę  
y Gasseta) w 1927 r.; wkrótce ukazało się również pełne 
tłumaczenie w przekładzie Fernando Veli. Dzięki temu, 
że czasopismo Ortegi y Gasseta było popularne także  
w Ameryce Południowej, czytelnicy w Argentynie i Wene-
zueli jako jedni z pierwszych dowiedzieli się o realizmie 
magicznym.

Nowe tendencje pojawiały się nie tylko w plastyce, lecz 
także w literaturze. W Niemczech po drugiej wojnie świa-
towej zaczęto stosować wobec nich termin realizm ma-
giczny. Warto podkreślić, że pojęciem tym w odniesieniu 

Realizm magiczny to termin, z którym zetknął się z pewnością każdy czytelnik literatury iberoamerykańskiej, a już na pewno 
czytelnik prozy Márqueza. To również jeden z najpopularniejszych terminów dwudziestowiecznej krytyki literackiej. Chętnie 
używane i często przypisywane niemal całej literaturze latynoskiej hasło szybko zyskało na popularności. Nagły i prężny roz-
wój prozy hispanoamerykańskiej, pojawienie się wielu pisarzy, którzy otaczającą ich rzeczywistość zaczęli opisywać, stosu-
jąc nowatorskie, oryginalne środki artystyczne, spowodowało wykształcenie się nowych trendów naśladowanych zarówno  
w Europie, jak i Ameryce Północnej. Jednak wkrótce wystąpiły też problemy związane z chaosem terminologicznym i brakiem 
precyzji w zdefiniowaniu, czym tak właściwie realizm magiczny jest. Warto zatem sięgnąć do jego genezy i bliżej przyjrzeć 
się próbie uporządkowania pojęcia, która przerodziła się w burzliwą polemikę, doprowadzając do zorganizowania w 1975 r.  
XVI Międzynarodowego Kongresu Literatury Iberoamerykańskiej.

do literatury włoski krytyk i pisarz Massimo Bontempel-
li posłużył się jeszcze przed Franzem Rohem. Na łamach 
pisma „900. Novecento” od 1926 r. publikował swoje wy-

powiedzi dotyczące „futu-
rystycznych tendencji ce-
chujących się przesadnym 
eksperymentatorstwem 
formalnym”, domagając się 
literatury odkrywającej 
rzeczy niezwykłe i magicz-
ne w życiu codziennym. 
Równocześnie Bontempel-
li odrzucał tradycyjny rea-
lizm i fantastykę.

Dzięki włoskiemu kryty-
kowi termin „realizm ma-
giczny” zaczął się rozpo-
wszechniać. W recenzji 
Nadii Bretona eseista José 
Carlos Mariátegui przywo-

łał właśnie Bontempelliego, a meksykański dramaturg 
Rodolfo Usigli mówił o różnicy między realizmem a rea-
lizmem magicznym. Wreszcie w 1947 r. Truman Capote 
został nazwany pisarzem realizmu magicznego. 

W literaturze hispanoamerykańskiej interesujący nas ter-
min pojawił się za sprawą wenezuelskiego pisarza Artu-
ro Uslara Pietriego. W 1929 r., podczas pobytu w Europie, 
spotkał on Bontempelliniego i wtedy najprawdopodob-
niej zetknął się z pojęciem „realizm magiczny”. W 1948 r. 
w tomie Letras y hombres de Venezuela zamieścił esej El 
cuento venezolano, w którym podjął się analizy twórczo-
ści młodych pisarzy, odstępujących od tradycyjnego reali-
zmu. Wymienił między innymi Guillermo Menesa, Nelsona  
Himioba, Rámona Díaza Sáncheza, Juliana Patrona i Anto-
nio Márqueza Salsa. Pietri pisał: „To, co zaczęło dominować  
w opowiadaniu i nadaje mu swe trwałe piękno to rozpa-
trywanie człowieka jako tajemnicy pośród faktów reali-
stycznych. Poetyckie odgadywanie lub poetycka negacja 
rzeczywistości. To, co z braku innej nazwy można określić 
jako «realizm magiczny»”. Podsumowując nową tendencję, 
stwierdził, że: „Należy rozważać człowieka jako tajemnicę 
w obszarze danych rzeczywistości; należy uprawiać poe-
tyckie jasnowidzenie i poetyckie zaprzeczenie realności”.
Pietri dwadzieścia jeden lat później za twórczość reali-

☞ Georg Schrimpf, Sielanka, ok. 1925
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zmu magicznego uznał dzieła Asturiasa i Carpentiera, 
nawiązując do związku ich literatury z surrealizmem.  
W tym miejscu warto zaznaczyć, że wprowadzony 
przez Alejo Carpentiera termin lo real maravilloso (rze-
czywistość cudowna) często bywa błędnie stosowany 
jako synonim realizmu magicznego. Pojęcie to jednak 
nie jest z nim tożsame i dotyczy postrzegania rzeczy-
wistości Ameryki Łacińskiej jako cudownej oraz wpły-
wu tego faktu na literaturę. Jest to zagadnienie, któ-
re zasługuje na osobne omówienie, dlatego  
w tym miejscu zostało jedynie zasugerowane.

Osobny artykuł należy się również problemom, 
jakie sprawiła próba zdefiniowania terminu, 
oraz związany z nimi zorganizowany w 1975 r. 
XVI Międzynarodowy Kongres Literatury Ibero-
amerykańskiej w Michigan. Wspominam o nim, 
żeby zwrócić uwagę na fakt, z jak kłopotliwym 
terminem mamy do czynienia, skoro zdomino-
wał Kongres.

Mimo wszelkich prób, do tej pory nie udało 
się jednoznacznie zdefiniować realismo magi-
co. Nie znaczy to jednak, że nie można wskazać 
jego charakterystycznych cech. Najprościej jest 
stwierdzić, że istotą realizmu magicznego jest 
kooperacja realności i magii, które nie są tu ter-
minami antagonistycznymi, ale wręcz przeciw-
nie – stają się jednością. Realistyczno-magiczny 
opis rzeczywistości jest pozbawiony wszelkich 
wątpliwości, a rządzące nim reguły są naturalne 
dla realiów Ameryki Łacińskiej. Wszelka cudow-
ność i magia przynależą do latynoskiej rzeczy-
wistości, do mitycznego sposobu postrzegania 
świata. 

Jeśli chodzi o strukturę realistyczno-magiczne-
go dzieła, warto zauważyć, że mimo charakte-
rystycznej dla niego barokowości języka nie ma  
w nim żadnych zbędnych słów. Jak zaznaczył 
Jerzy Kühn, w tak specyficznym postrzega-
niu rzeczywistości pogwałcone są wszelkie 
prawa czasu i przestrzeni, a zdarzenia co-
dzienne występują wspólnie z fantastyczny-
mi. Wyróżnił on również dwa nurty realizmu 
magicznego: pierwszy, charakterystyczny 
dla argentyńskich pisarzy, przede wszystkim 
Cortázara i Borgesa, dąży do kulturowego uniwersali-
zmu, natomiast drugi, do którego należy zaliczyć dzieła 
pisarzy pochodzących z krajów zamieszkiwanych przez 
dużą liczbę ludności czarnoskórej i indiańskiej, czerpie  
z dziedzictwa kulturowego rdzennych mieszkańców Ame-
ryki Południowej.

Konkretne cechy realismo magico próbował wskazać  
w publikacji Historia verdadera del realismo magico  

Seymour Menton. Według niego realizm magiczny ukazu-
je rzeczy zdumiewające i nieoczekiwane w rzeczywistym 
świecie. Do głównych cech terminu należą szczegółowość 
opisu i brak emocjonalnego zaangażowania autora. Język 
dzieła najczęściej jest prosty, a fabuła ukazuje jednocześ-
nie plany dalekie i bliskie. Przedstawiane wydarzenia 
mają być niezwykłe, ale jednocześnie nie niemożliwe,  
a świat ukazany jest w naiwny sposób.

Odmienne zdanie o realizmie magicznym ma Wendy B.  
Faris. W Scheherazade’s Children skupiła się głównie na 
cechach świata przedstawionego, a nie na aspektach for-
malnych. Jej zdaniem przede wszystkim konieczny jest ele-
ment magii, który nie będąc sprzeczny z rzeczywistością, 
nie jest całkowicie przez nią przyswojony. Następnie świat 
przedstawiony ma być niemal taki sam, jak ten, w którym 
żyjemy. Występujące w tekstach elementy powinny być 

WOKÓŁ KSIĄŻKI
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Alexander Kanoldt, Olevano, 1927
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przez czytelnika rozpoznawane i uznawane za normalne. 
Jednocześnie same teksty mają wzbudzać wątpliwości, 
czy niezwykłe wydarzenie jest cudem, czy złudzeniem, 
a w świecie rzeczywistym wyczuwa się obecność świa-
ta realnego i magicznego. Faris za fundamentalną cechę 
realizmu magicznego uznaje również zakwestionowanie 

przyjętego sposobu postrzegania czasu, jego linearnego 
upływu oraz miejsca. Jeśli chodzi o warstwę językową re-
alistyczno-magicznego tekstu, to narrator może się ujaw-
niać, często również ukazuje wydarzenia z dziecięcej per-
spektywy, cechującej się nowym spojrzeniem i świeżością. 
Pojawiające się w utworze metamorfozy należy traktować 
dosłownie. Uświadamiają one próbę zjednoczenia się ję-
zyka z opisywanymi przedmiotami. Charakterystyczne są 
powtórzenia, wielokrotności i symetria, potęgujące na-
strój magiczności. Podstawę opowieści stanowią najczęś-
ciej miejscowe przesądy i dawne systemy wierzeń, a także 
ludowe akcenty, które wiążą się z umiejscawianiem akcji 
w wiejskich okolicach. Częstym motywem utworów na-
leżących do nurtu realizmu magicznego są metamorfozy 
postaci. W wielu utworach można również odnaleźć od-
niesienia do polityki i negowanie panującego porządku.

Realizm magiczny jako nurt latynoamerykański rozpatry-
wała Gloria Bautista Gutiérrez. Według niej zjawiska ma-
giczne i nadprzyrodzone mają być opisywane precyzyjnie 
i realistycznie, a język powinien cechować się prostotą, 
klarownością i szczegółem. Aby osiągnąć aurę oniryzmu 
i tajemniczości, należy sięgać po techniki surrealistycz-
ne, groteskę i karykaturę rzeczywistości. Podkreślany 
element zaskoczenia wynika z połączenia motywów ma-
gicznych z realistycznymi, konkretu z abstrakcją i tragedii  
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z absurdem. Świat przedstawiony winien być wykreowa-
ny nie na podstawie prawdy historycznej, ale na mitach. 
Zdaniem Gutiérrez zjawiska cudowne mają być integralną 
częścią codzienności, a świat przedstawiony autonomicz-
ny. Magię i religię, a także prymitywizm i cywilizację ma 

łączyć synkretyzm. Jeśli chodzi o poruszaną 
tematykę, to dotyczy ona głównie problemów 
społecznych, politycznych i kulturowych Ame-
ryki Południowej. 

Każdy z wymienionych autorów wysnuwał 
swoje wnioski na podstawie analizy różnych 
tekstów, stąd zachodzące między nimi różnice. 
Jednocześnie zauważyć można wspólne cechy, 
które stanowią fundament realizmu magiczne-
go. Ukazana w utworze rzeczywistość nie róż-
ni się od rzeczywistości, w jakiej żyje czytelnik,  
a zachodzące w niej niezwykłe wydarzenia nie 
stanowią pogwałcenia praw codzienności. To 
mit stanowi podstawę wszelkiej magii zaistnia-
łej w świecie przedstawionym. Jest on nieroze-
rwalnie związany z prymitywną mentalnością  
i ludowym oraz dziecięcym spojrzeniem na rze-
czywistość, w które na stale wpisany jest ele-
ment cudowności. Wreszcie język realistyczno-
-magicznego tekstu cechuje się kunsztownym 
stylem odzwierciedlającym bogatą rzeczywi-
stość Ameryki Łacińskiej. Dąży on do precyzyj-
ności opisu i dosłownie traktuje metaforę.

WOKÓŁ KSIĄŻKI
☞ Franz Radziwill, Rozmowa o akapicie, 1929
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Z Anne Radge spotkałyśmy się przy okazji jej udzia-
łu w XV Targach Książki w Krakowie. Umówiłyśmy się  
w okolicach Starego Rynku, w małej kawiarence usy-
tuowanej przy sklepie z artykułami plastycznymi. Na-
strojowo, dobra muzyka i smaczna kawa.

Anne, pierwsze pytanie dotyczy Twoich zaintereso-
wań. Wiemy, że masz dwóch synów i są oni dla Cie-
bie ważni. Co jeszcze – oprócz rodziny – znajduje się  
w centrum Twoich zainteresowań? 
Bardzo lubię przebywanie na łonie natury, jednakże 
mam problemy z nogami, co ogranicza moje możliwości 
poruszania się. Dlatego jeżdżę samochodem za miasto, 

SPOTKANIE Z PISARZEM

Wywiad z Anne B. Ragde

Bo żadna rodzina 

Agnieszka Tatera

na pustkowie i tam dużo  fotografuję czy rysuję węglem. 
Uwielbiam zwierzęta, a szczególnie psy. Zajmowałam się 
zresztą ich tresurą. Pracowałam z psami, które miały po-
ważne problemy psychiczne, a konkretnie były bardzo 
agresywne i to z różnych powodów.

Oczywiście czytam też książki, bo literatura to moje życie. 
Czytam około trzy-cztery powieści na tydzień, może na-
wet pięć? 

Co roku jeżdżę na Svalbard, między Norwegią a Biegunem 
Północnym i tam jeżdżę skuterem śnieżnym. Tam też pra-
cuję, urządzam sobie dłuższe wyprawy i fotografuję niedź-

nie jest normalna
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wiedzie polarne. Niedźwiedzie polarne 
są najniebezpieczniejszymi zwierzętami 
świata na lądzie, są niebezpieczniejsze 
nawet od tygrysów. Głównie dlatego, że 
nie sygnalizują zamiaru ataku. Tygrys 
sygnalizuje atak na długo przed nim sa-
mym, a niedźwiedź stoi sobie niby zre-
laksowany i nie zwracający uwagi na nic, 
by nagle poderwać się do ataku. 

Czy ryzykujesz życiem dla zdjęć?
Nie, nie ryzykuję, mamy ze sobą broń. 
Jeździmy zawsze grupą i gdy jedni z nas 
robią zdjęcia, w tym czasie ktoś zawsze 
obserwuje okolicę z przygotowaną bro-
nią, by zapewnić nam bezpieczeństwo. 
Są to bardzo przyjemne wyprawy, przy-
noszące mi dużo radości, jednocześnie 
jest to niezwykle ekscytujące, poziom 
adrenaliny skacze mi wysoko.

Dlaczego literatura? Dlaczego zdecy-
dowałaś się na napisanie pierwszej 
książki?
Literatura jest całym moim życiem 
odkąd byłam małą dziewczynką. Mój 
dom był pełen książek. Moja matka 
czytała mi Andersena odkąd pamiętam. 
A kiedy sama zostałam matką, napisałam 
książkę dla mojego czteroletniego syna. 
Dałam ją do przeczytania kilku osobom 
w wydawnictwie, a oni po lekturze 
zaczęli nalegać na opublikowanie tej 
książki. Trzy lata później napisałam 
moją pierwszą powieść. I tak to się 
potoczyło dalej.

Czas przejść do Twoich książek. Je-
steś w Norwegii bardzo popularna, 
otrzymałaś za swoje książki różne 
nagrody. Jak myślisz, skąd ten feno-
men popularności? Dlaczego Twoje 
książki tak dobrze przemawiają do 
Norwegów?
Popularność w Norwegii i w innych 
krajach według mnie wynika z tych 
samych przyczyn – piszę o rodzinie,  
o problemach rodzinnych. Przynależ-
ność do rodziny może być wyczerpują-
ca, ponieważ jednocześnie wchodzimy 
w bardzo wiele różnych skomplikowa-
nych relacji. A na dodatek nigdy nie uda 
nam się komunikować z naszą rodziną 
w sposób optymalny, tak, jakbyśmy na-

prawdę chcieli. Rodzina przedstawio-
na w mojej trylogii jest bardzo dobrym 
przykładem tego zjawiska. 

Jak to się stało, że to właśnie rodzi-
na została głównym tematem Twoich 
książek?
Dla pisarzy rodzina jest takim niewy-
czerpującym się źródłem, z którego 
można korzystać, ponieważ jest ono 
nam bardzo bliskie, właściwie najbliż-
sze. Jest to też temat naszego dnia po-
wszedniego. Ale czasami rodzina potrafi 
być również problemem, którego nie do-
strzegamy, bo jest za blisko nas. Myślę, 
że pisanie o rodzinie to duże wyzwanie, 
bo nie chodzi o to, by udowodnić rzeczy 

oczywiste, ale by zobaczyć nowe sytua-
cje, nowe związki, w których można by 
się rozpoznać. 

Wiele norweskich powieści dotyka te-
matyki rodzinnej, wielu pisarzy por-
tretuje różnorakie dysfunkcyjne ro-
dziny. Czy według Ciebie mówi to coś 
o norweskim społeczeństwie lub kul-
turze? Czy może jest to ogólnoludzki 
problem?
Myślę, że nie istnieje coś takiego jak „nor-
malna rodzina”. Jeżeli ktoś mi mówi, że 
jest członkiem normalnej rodziny, to na-
tychmiast nabieram podejrzeń. Po pre-
mierze moich książek dostaję mnóstwo 
e-maili, w których ludzie opisują napraw-
dę chore historie z ich życia, co pozwala 
mi zrozumieć, że cokolwiek napiszę, to 
rzeczywistość i tak przekroczy moje wy-
obrażenie. Poza tym w rodzinach jest bar-
dzo dużo spraw, które ukrywa się przed 
resztą świata. A na dodatek najbardziej 
dziwaczne relacje rodzinne są widziane 
jako normalne, jeżeli patrzymy na nie  
z zewnątrz. 

Czy wybór tematu rodziny jest także 
związany z tradycją sagi?
Norwegowie bardzo lubią długie, dobre 
historie. Mamy też bardzo dużo wspól-
nego z islandzką tradycją sagi. Bardzo 
lubimy opowieści z pewnym aspektem 
historycznym, które prowadzą nas do 
przeszłości. Ale to zawsze musi być dobra 
opowieść. 

SPOTKANIE Z PISARZEM
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Członkowie rodziny, o której piszesz, bardzo mocno 
różnią się od siebie zarówno pod względem zawo-
dowym, jak i ich codziennego życia. Jakie napotka-
łaś wyzwania pisząc o przedsiębiorcy pogrzebowym, 
farmerze trzody chlewnej oraz projektancie wystaw 
sklepowych? W celu tak 
dogłębnego stworzenia 
tych bohaterów potrze-
ba było zapewne wielu 
przygotowań. Która ich 
część była dla Ciebie 
najtrudniejsza, a która 
najprzyjemniejsza?
Najbardziej wymagające było stworzenie postaci przed-
siębiorcy pogrzebowego, ponieważ on jako osoba znajdu-
je się najdalej ode mnie, musiałam go wykreować od pod-
staw. W pierwszym tomie miałam szacunek dla Margida, 
ale tak naprawdę, to niezbyt za nim przepadałam. To było 
pewne wyzwanie dla mnie jako autorki. Jednak w drugim 
tomie zyskał już w moich oczach i zaczęłam go lubić. 
Natomiast pisanie o Torze – farmerze – to była dla mnie 
czysta przyjemność. Chociażby dlatego, że moja rodzina 
ze strony ojca od stule-
ci składa się z rolników.  
A kiedy byłam dzie-
ckiem, chciałam być we-
terynarzem. Do dzisiaj 
zresztą bardzo lubię pra-
cę ze zwierzętami. Do-
stałam taką możliwość, 
gdy zbierałam materia-
ły do tej trylogii. Dzię-
ki temu mogłam wejść 
w tok myślenia Tora, to 
było wspaniałe!  

Do pisania o Erlendzie 
nie musiałam się wca-
le przygotowywać, bo 
znam bardzo wiele po-
dobnych do niego osób. 

Całość przygotowań 
do napisania pierwszej 
książki trwała rok. By 
rzeczywiście móc zrozu-
mieć moich bohaterów, 
pracowałam na przykład na farmie, w chlewie, robiłam 
wszystko to, co robią rolnicy. Pracowałam tam bardzo 
długo i to było fantastyczne! Trzeba każdego dnia wstać  
o wpół do siódmej, poznaje się wszystkie zwierzęta na 
farmie, to jest świetne! Świnie są bardzo czystymi zwie-
rzętami, lubią mieć czysto w swoim otoczeniu. Bardzo wy-
raźnie okazują swoją wdzięczność, kiedy przychodzi się  
u nich posprzątać. Tym samym mocno różnią się od krów, 
które zanieczyszczają całe swoje otoczenie, nie obcho-

dzi ich czystość. Świnia znajduje jedno, jak najmniej wi-
doczne miejsce w swoim kojcu i tylko tam zostawia swo-
je nieczystości. Ja po prostu kocham świnie, bo to bardzo 
mądre zwierzęta. Prosię można nauczyć różnych rzeczy 

dużo szybciej niż szcze-
niaka. Kiedy nawiążesz 
z nim kontakt, to ono 
patrzy ci prosto w oczy 
i słucha bardzo uważ-
nie. Świnie rozpoznają 
opiekuna natychmiast 

jak wejdzie do chlewu; chociaż mają słaby wzrok, to jed-
nak zastępują go zmysły powonienia i słuchu. Więc gdy 
wchodzi się do zagrody i woła „Dzień dobry!”, to wszystkie 
świnie odpowiadają. 

Aktualnie w Polsce jednym z trendów w literaturze 
jest pisanie o bohaterkach, które zostawiają swoją 
szarą codzienność, przeprowadzają się do pięknego 
miejsca, gdzie świeci słońce, a sąsiedzi są przyjaźni  
i pomagają w rozpoczęciu nowego życia. W Twojej try-

logii uczyniłaś coś zupełnie innego – umiejscowiłaś 
fabułę w zimnej, raczej nieprzyjaznej, północnej czę-
ści Norwegii, na farmie świń. Czy nie obawiałaś się, że 
czytelnicy nie zaakceptują takiego pomysłu?
Istnieje być może różnica między Polską a Norwegią, po-
nieważ w Norwegii kobiety wyzwoliły się, odeszły od 
stereotypowych ról już dawno temu. Aktualnie wysokim 
statusem jest bycie kobietą i singielką. Nikt nie współczu-
je kobiecie, która jest samotna. Szanuje się to, że jest ona 

SPOTKANIE Z PISARZEM

Czasami rodzina potrafi być problemem
KTÓREGO NIE DOSTRZEGAMY, 

bo jest za blisko nas.
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finansowo niezależna i potrafi zadbać sama o siebie. Więc 
to, że piszę o kobiecie, która powraca do swojej rodziny, 
by jej pomóc, jest tak naprawdę rzeczą niezwykłą. 

A dlaczego akurat farma świń pośrodku niczego?
Chciałam uzyskać kontrast między miastem, a taką ty-
pową, norweską farmą, wsią. Norwegowie to młody na-
ród, na wiele sposobów 
związany z rolnictwem. 
Myślę, że mamy wiele 
miast z wysokim stan-
dardem ekonomicznym, 
więc istnieją bardzo 
duże kontrasty. Chcia-
łam właśnie je uwydatnić. 

Mówiąc o miejscach – jakie jest Twoje ukochane miejsce?
Zbudowałam sobie domek na wybrzeżu, tuż przy samym 
morzu. Niemal wszystkie ściany są ze szkła. Mam tam też 
wielki kominek i dobry system stereo. Bardzo się cieszę, 
że nikt nie słyszy, gdy głośno puszczam muzykę. Mam tam 
sporo butelek wina, dobre jedzenie i miejsce dla dwuna-
stu osób, więc urządzamy tam imprezy. Lubię także przy-
jeżdżać tam sama, bo ogólnie lubię być sama. 

Czy to miejsce jest również inspiracją dla Twojej 
twórczości?
Nie chcę czerpać inspiracji z otoczenia, wszystko, o czym 
piszę, znajduje się w mojej głowie. Gdy zbieram materia-
ły do książki, to owszem, czerpię z otoczenia. Jednak gdy 
siadam do pisania, to zamykam wszystkie zewnętrzne 
kanały i jestem tylko ja i mój świat wewnętrzny. 

Napisałaś także biografię Sigrid Undset, za którą 
zdobyłaś Literacką Nagrodę Brage. Czy postrzegasz 
Undset jako wzór dla siebie samej? Dlaczego napisa-
nie jej biografii było dla Ciebie ważne?
Pod względem literackim – tak. Miała jednak bardzo 
chaotyczne życie. Była osobą nadopiekuńczą. Pozwala-
ła wszystkim dzieciom z problemami wprowadzać się 
do jej mieszkania. Konsekwencją tego było wypalenie  
i przedwczesna śmierć. W momencie zgonu była w środ-
ku pracy nad nową trylogią, według mnie powinna się 
więc wtedy bardziej koncentrować na pisaniu. Pisała fan-
tastycznie i jako artystka miała dużą odwagę, poruszała 
wiele tematów tabu. A odwaga u pisarza jest moim zda-
niem niezmiernie ważna. Nie można myśleć „co powie 
moja matka?” lub „co powie mój syn, kiedy to przeczyta?”. 
Nie można tak myśleć, bo nie zostanie się pisarzem. To 
bardzo ważna część życia pisarza, by po wydaniu książek 
potrafić żyć ze swoją rodziną. 

Odkryłam Sigrid, gdy miałam piętnaście lat. Otworzyła 
ona przede mną światową bibliotekę. To był ten krok od 
literatury młodzieżowej, pełnej głównie „różowych ro-
mansów”, do prawdziwego życia. 

Czy osiągnięty przez Ciebie sukces zmienił Cię w jakiś 
sposób?
Nie zmieniłam się jako osoba. Ale sukces dał mi nowe 
możliwości, by zrealizować moje marzenia, np. możliwość 
zbudowania sobie tego ukochanego domu na wybrzeżu. 
Mogę też teraz zabierać moją rodzinę na różne wyciecz-

ki, podróże, np. do Kra-
kowa, Wiednia, Omanu 
(gdzie byłam w styczniu 
razem z moją matką). 
Moja matka również 
bardzo lubi podróżo-
wać, dlatego jeździ-

my razem. W lutym planujemy wyjazd do Kapsztadu,  
a ponieważ moja matka jest osobą starszą, to nie możemy 
podróżować klasą turystyczną, musimy korzystać z klasy 
biznes, a wtedy wiadomo – koszta są dużo wyższe. Sukces 
może więc prowadzić do pewnego połączenia, do tego, że 
ludzie mogą robić razem rzeczy, które lubią robić. No i nie 
leżę już bezsennie po nocach myśląc o rachunkach. 

Literatura norweska jest coraz bardziej popularna  
w Polsce. Czy mogłabyś nam zarekomendować norwe-
skie książki lub autorów, których uważasz za wartych 
poznania?
Dag Solstad, który w tym roku skończył siedemdziesiąt 
lat, jest moim dobrym przyjacielem. Karl Ove Knausgård, 
który odniósł niejaki sukces. Niestety nie został jeszcze 
przetłumaczony na angielski [nieścisłość – w 2009 r. uka-
zał się pierwszy przekład książki Knausgårda pt. A Time for  
Everything – przyp. redakcji]. Per Petterson, a także Roy  
Jacobsen (szczególnie Child Wonder – przepiękna książka!). 

A jakie są Twoje plany na przyszłość?
Moje plany to podróże, podróże, podróże i podpisywanie 
książek aż do Wigilii. Na szczęście podróżują ze mną mój 
syn i moja mama, więc zamierzamy urządzić Wigilię z je-
dzeniem i pełną pompą. Kiedy wrócimy z ostatniej księ-
garni, to właściwie od razu zasiądziemy prosto do stołu. 
Święta spędzę albo w domu, albo nad morzem. Napalę  
w kominku, zapalę wiele świeczek i będę słuchała muzyki 
świątecznej. 

Czy coś teraz piszesz?
Nie, nie mam teraz na to czasu. Mam pomysły w głowie, 
które spróbuję zrealizować, gdy w końcu będę miała tro-
chę spokoju, zapewne wtedy, gdy będę na Spitsbergenie. 

Dziękuję bardzo za rozmowę!

Zdjęcia pisarki, zrobione podczas XV Targów Książki  
w Krakowie, zostały nam udostępnione przez Smak Słowa.
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W rodzinach jest bardzo dużo spraw,
KTÓRE UKRYWA SIĘ 

przed światem.



33

Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento – światowej 
sławy pianista, największy jaki kiedykolwiek grał na 
Oceanie. Dzięki muzyce podróżował, odwiedzał róż-
ne kraje, spacerował uliczkami miast, w których... tak 
naprawdę nigdy nie był. Jego muzyka była nieziemska, 
nierealna, ludzie mówili o nim, że „jak ma ochotę, to 
gra jazz, a jak nie ma ochoty, gra coś, co jest jak dziesięć 

i jego muzyczne podróże
Novecento

KSIĄŻKA INSPIRACJĄ

czyli Novecento Alessandro Baricco – książka, teatr i film

Malwina Janas

jazzów razem wziętych”. Nie wertujcie jednak encyklo-
pedii jazzu, nie szukajcie wśród płyt – dziwi Was, że ni-
gdy o nim nie słyszeliście? Może dlatego, że Novecento 
„dla świata w ogóle nie istniał”.

Narodził się w głowie Alessandro Baricco lub, jak wolą 
niektórzy, na statku Virginian kursującym między Ame-

ryką i Europą. Znalazł go pewnego dnia marynarz. 
Niemowlę leżało w kartonowym pudle na forte-
pianie, w sali balowej w pierwszej klasie. Danny  
Boodman, bo tak miał na imię szczęśliwy znalazca, 
dał dziecku najpierw swoje imię, potem dodał jesz-
cze to, co napisane było na kartonie – T.D. Lemon 
(co odczytywał jako Tobie Danny), a w związku  
z wkraczaniem w nowy wiek (był rok 1900) do-
dał jeszcze Novecento (włoskie określenie na wiek 
dwudziesty). Urodzony jako syn emigrantów stał 
się dzieckiem Oceanu i... muzyki, ponieważ do koń-
ca swych dni nie postawił nogi na stałym lądzie,  
a jego pasją była gra na fortepianie. W granej, naj-
pierw przez chłopca, a później dorosłego mężczy-
znę, muzyce rozbrzmiewały historie ludzi, których 
spotkał w czasie tych wszystkich rejsów jakie od-
był w tę i z powrotem.

„Umiał słuchać. I umiał czytać. Nie książki (...) on 
umiał czytać ludzi. Znaki, które ludzie noszą na 
sobie: miejsca, odgłosy, zapachy, ich ziemię, ich hi-
storię... Całą wypisaną na sobie... On czytał, z wiel-
ką troskliwością katalogował, układał, porządko-
wał...”.

W swoich melodiach zamykał emocje jakie wywo-
ływali w nim ludzie, a także (do czego przyznał się 
kiedyś przyjacielowi) w muzyce uśpił wszystkie 
marzenia, których nie mógł spełnić żyjąc na statku.

Wystarczą karton, saksofon, wózek i odrobina 
wyobraźni, by cały spektakl spędzić… na statku.  
W rolę Maksa Tooneya, przyjaciela Novecento 
opowiadającego jego historię, wcielił się Mateusz  
Olszewski. Absolwent PWSFTviT podjął się reali-
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zacji najtrudniejszej formy teatralnej, jaką jest mono-
dram, który wymaga umiejętności skupienia na sobie 
uwagi widza przez cały spektakl. Rola ta wydała się 
wręcz stworzoną dla aktora, a reżyseria i scenografia 
nadały tej prostej i ciepłej historii niesamowity klimat.

Magiczne było też miejsce spekta-
klu – poznańska Stara Rzeźnia i jej 
surowe, ceglaste wnętrza z prze-
szłością. To tu latem w ramach 
Delikatesów, czyli projektu kul-
turalnego, odbywały się pokazy 
filmowe, spektakle i koncerty. Tak 
pewnego czerwcowego wieczoru 
urzekła mnie historia o Novecen-
to opowiedziana przez młodego 
aktora z Łodzi.

Szczególne zapadła mi w pamięć 
scena, w której Novecento gra 
na fortepianie podczas sztormu.  
W tle rozlega się muzyka, a ak-
tor przy pomocy wózka poka-
zuje co działo się w tym czasie 
z fortepianem sunącym po sali 
balowej pierwszej klasy. Nagłe 
zwroty, piruety czy łagodne łuki 
dają obraz wszystkich zniszczeń 
i potłuczonej zastawy, za które  
Novecento i Maks karnie wylądo-
wali w maszynowni. Tak rozpoczę-
ła się prawdziwa przyjaźń pianisty  
i trębacza.

Jestem pod ogromnym wrażeniem gry aktora, sposobu 
w jaki wciągnął widzów w tę prostą, ciepłą i wzrusza-
jącą historię oraz pokazania rozległego świata przy po-
mocy tak niewielu rekwizytów.

W bardzo przekonujący sposób Mateusz Olszewski 
przedstawia scenę, w której porównuje dziwne, nie-
przewidziane wypadki życiowe do obrazu spadającego 
nagle ze ściany, mimo iż nic wcześniej nie wskazywało 
na takie zdarzenie.

„To jedna z tych rzeczy, o których lepiej nie myśleć, bo 
można zwariować. Kiedy spada obraz. Kiedy budzisz 
się rano i już jej nie kochasz. Kiedy otwierasz gazetę 
i czytasz, że wybuchła wojna. Kiedy widzisz pociąg  
i myślisz muszę stąd wyjechać. Kiedy patrzysz w lustro 
i spostrzegasz, że jesteś stary”.

Jest to zapowiedź decyzji Novecento o zejściu na ląd, 
znalezieniu swojego miejsca, założeniu rodziny, pro-
wadzeniu normalnego życia, ale przede wszystkim zo-
baczeniu oceanu z innej perspektywy, stanięciu przed 

nim oko w oko, zobaczeniu jego ogromu. Jednak w po-
łowie trapu bohater zawraca, przeraża go morze do-
mów, ludzkie fale przechodzące ulicami i nie potrafi 
wyobrazić sobie jak z tylu możliwości można wybrać 
tylko jeden dom, jedną kobietę, jedno życie, podczas 

gdy on, pływając na Virginian  
i słuchając opowieści pasaże-
rów, czuje jakby był w miejscach,  
z których pochodzą rozmówcy. 
Od tego momentu w swojej mu-
zyce zamyka to wszystko, co ni-
gdy nie wydarzy się w jego życiu.

Niebanalne ujęcie tej pro-
stej historii, to przede wszyst-
kim zasługa włoskiego autora 
Alessandro Baricco i monologu  
Novecento. Tekst, napisany dla ak-
tora Eugenia Allegriego i reżysera  
Gabriele Vacisa jest formą po-
średnią między spektaklem  
a powieścią, sam autor w sło-
wach poprzedzających utwór 
Novecento pisze: „Nie sądzę, by 
istniało słowo na określenie tego 
rodzaju tekstów. Ale to nieważne. 
Mam wrażenie, że to piękna hi-
storia, którą warto było opowie-
dzieć. I miło mi pomyśleć, że ktoś 
ją przeczyta”.

Tekst napisany jest z dużą dbałością o szczegóły, a re-
alizmu historii dodaje Jelly Roll Morton, prawdziwy 
pianista jazzowy żyjący w tym czasie co Novecento  
i uznający się za twórcę jazzu.

Monolog Alessandro Baricco przypadł również do gu-
stu Giuseppe Tornatore, który na podstawie historii 
Novecento w 1998 roku nakręcił film 1900 – człowiek 
legenda. Choć przed obejrzeniem filmu miałam wie-
le wątpliwości, bo różnie bywa z ekranizacją książek, 
Tornatore przeniósł na ekran opowieść najwierniej jak 
było to możliwe. 

Film, w przeciwieństwie do książki czy spektaklu, jest 
przepełniony ludźmi – pełne sale balowe, tłumy na po-
kładzie dla najbiedniejszych pasażerów, mnóstwo ludzi 
w odwiedzanych portach, a mimo to intymność mono-
logu jest tu wyraźnie odczuwalna. Zresztą za reżyse-
rię zabrał się nie byle kto. Giuseppe Tornatore zdobył  
w 1990 roku Oscara w kategorii najlepszy film zagra-
niczny za dobrze wszystkim znany film Cinema Paradiso.

Reżyser zadbał o najdrobniejsze szczegóły: stroje  
z epoki, tło historyczne, scenografię i elementy statku. 

KSIĄŻKA INSPIRACJĄ



35

Pojawiły się tu co prawda sceny, które w tekście nie 
miały miejsca, ale służyły one jedynie wprowadzaniu 
historii na właściwy tor, nie było tu opowiadania do-
datkowych wydarzeń czy wprowadzania zbędnych bo-
haterów.

Jedyne co przeszkadzało mi w odbiorze filmu to imię 
bohatera, ponieważ Novecento brzmi delikatnie, me-
lodyjnie i zdecydowanie bardziej pasuje niż, znaczące 
to samo, ale brzmiące zdecydowanie gorzej – Tysiąc-
-dziewięćset.

Novecento zagrał Tim Roth, który wcześniej wcielił się 
m.in. w rolę ekscentrycznego boya hotelowego w Czte-
rech pokojach Quentina Tarantino. Tam – rozemocjo-
nowany, chaotyczny, rozbiegany pomiędzy pokojami 
dziwnych gości hotelowych, tu – spokojny, opanowany, 
nieco zamknięty w sobie, zamyślony. Różnorodne role 
pozwalają na poznanie pełnego wachlarza umiejęt-
ności aktorskich, tym samym Tim Roth udowodnił, że 
może zagrać naprawdę wszystko.

Drugim bohaterem filmu poza Novecento jest muzyka, 
czasem to ona gra pierwsze skrzypce. Muzyka wysuwa 

KSIĄŻKA INSPIRACJĄ

się na pierwszy plan szczególnie w kilku scenach, m.in. 
kiedy Jelly Roll Morton pojedynkuje się z Novecento. 
Wynalazca jazzu nie może pozwolić, by ktoś kto nigdy 
nie zszedł ze statku uchodził za lepszego muzyka niż 
on sam, dlatego wykupuje rejs do Europy i wyzywa No-
vecento na pojedynek. Wtedy muzyka na kilka minut 
bierze górę nad aktorami, scenografią, całą salą balową 
i statkiem. Jest to muzyka nie byle jaka, pełna emocji  
i fachowej ręki, a właściwie ucha Ennio Morricone. Ko-
lejną sceną, w której muzyka wygrywa z aktorami, jest 
moment nagrywania przez Novecento płyty. Pianista 
oddaje wtedy w muzyce wszystkie uczucia, jakie wzbu-
dza w nim piękna dziewczyna stojąca za oknem. Pla-
styczne ujęcia portretów z oceanem w tle współgrają  
z muzyką, tworząc sielski nastrój.

Tornatore jeszcze bardziej urzeczywistnia postać boha-
tera przekonując widza, że jedynym co zostało po pia-
niście, jest płyta, która zaginęła, więc tylko film może 
opowiedzieć historię Novecento, który „nigdy nie zszedł 
ze statku, na tym statku się urodził i tu został. Przez 
dwadzieścia siedem lat nie postawił nogi na lądzie (...) 
Mówili też, że gra jakąś nieistniejącą muzykę...”.

Wszystkie cytaty pochodzą z monologu Novecento Alessandro 
Baricco w tłumaczeniu Haliny Kralowej (Czytelnik, Warszawa 
2008).

☞Tim Roth w głównej roli w filmie 1900: Człowiek legenda  
w reżyserii Giuseppe Tornatore, 1998
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SUBIEKTYWNY PUNKT WIDZENIA

Ludzi, którzy kochają czytać, nie trzeba przekonywać, jak 
wielką moc ma słowo pisane. Przenosi w inny świat, wzru-
sza, przeraża, wywołuje gniew, zachwyt, tęsknotę. Jest noś-
nikiem uczuć oraz mądrości, przekazywanej z pokolenia 
na pokolenie, nie sposób więc go przecenić. Bywa jednak  
i tak, że słów się nadużywa, przez co tracą na znaczeniu. Wy-
cierają się jak zużyty przedmiot, blakną i przestają budzić 
emocje, jakie z założenia miały nieść. Zjawisko to obser-
wowano na pewno już setki lat temu – w końcu już Hezjod 
pisał „Największym skarbem człowieka jest powściągliwy 
język, a największa przyjemność to posługiwanie się nim  
z umiarem” – jednak ze względu na intensywny w ostatnich 
latach szum informacyjny szczególnie wyraźnie widać tę 
tendencję w czasach nam współczesnych.

Pierwszy raz tak naprawdę zwróciłam uwagę na ten prob-
lem, czytając Twierdzę Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. 
Wśród zbioru przemyśleń i refleksji, które tworzą to filo-
zoficzne, utopijne dzieło życia francuskiego pisarza, wie-
lokrotnie pojawia się kwestia naturalnych ograniczeń, ja-
kim podlegają słowa i ich niedoskonałości jako narzędzia 
wyrażania własnych myśli. Nie tylko więc nie ma sensu, 
ale i jest postrzegane przez Saint-Exupéry’ego jako zbrod-
nia bicie słownej piany w nieudolnych wysiłkach przeka-

Czasy pustosłowia
Anna Maślanka

zania własnego zdania; człowieka zaś podejmującego 
się takiego wysiłku porównywał do „dziecka, które sie-
dząc u stóp gór Atlasu, zamierzało je przenieść na inne 
miejsce za pomocą łopatki i wiaderka”. Nadmiar słów 
to według niego „bezkształtna, galaretowata masa”, ro-
dzaj nieludzkiego stwora, z którym nie sposób walczyć, 
zaś nad barokową ornamentykę wymowy przedkładał 
prostotę, którą cenili już starożytni: „Nie wyrażaj małej 
rzeczy w wielu słowach, lecz rzecz wielką w niewielu” 
(Pitagoras). 

W dzisiejszych czasach taki pogląd na słowa wydaje się 
trochę egzotyczny. Współcześnie został nam społecznie 
narzucony obowiązek mówienia, rozmowy. Znalazłszy 
się w towarzystwie natychmiast podejmujemy jakiś te-
mat, choćby zupełnie błahy, i ogarnia nas niepokój, gdy 
zapada cisza i nikt nie ma pomysłu na to, aby ją przerwać. 
W milczeniu nie znajdujemy schronienia, przeciwnie, to 
wróg, z którym należy walczyć, wiatrak Don Kichota, uro-
jony olbrzym. Atmosfera gęstnieje, czas staje w miejscu, 
za zdenerwowaniem czai się nuda... I Milan Kundera, ten 
wielki obserwator i krytyk współczesności, poruszał to 
zagadnienie – jeden z bohaterów jego powieści opisuje 
w ten sposób przypadłość swojej ciotki: „Ich problemem 
jest czas, sprawianie, żeby mijał, mijał sam z siebie, bez 
wysiłku z ich strony, tak by nie musieli przebijać się prze-
zeń jak znużeni wędrowcy, i to jest przyczyna, dla której 
ona mówi, gdyż słowa przez nią wypowiadane skrycie 
przesuwają czas, gdy zaś jej buzia się nie otwiera, czas 
nieruchomieje, wynurza się z ciemności, ogromny, cięż-
ki, i straszy moją biedną ciotkę, która w panice poszu-
kuje kogoś, komu mogłaby opowiedzieć, że jej córka ma 
kłopoty z dzieckiem, które dostało biegunki”. Skutkiem 
tego są błahe, pozbawione celu i sensu rozmówki, które 
słyszymy na każdym kroku; niekoniecznie zdając sobie  
z tego sprawę, żyjemy w czasach pustosłowia.

Miejscem, które okazało się idealną sceną dla tego 
współczesnego teatrzyku mowy, okazał się internet. 
Jedno spojrzenie na wirtualną rzeczywistość pozwala 
przekonać się, że problem ten jest jak najbardziej aktu-
alny. Chronieni przez anonimowość użytkownicy sieci 
szafują beztrosko słowami, odzierając je z ich niemal 
magicznej niegdyś mocy. Co powiedziałby Saint-Exu-
péry, rzuciwszy choć jedno spojrzenie na to rażące mar-
notrawstwo językowej materii, na nie prowadzące do 
niczego internetowe dyskusje, szybko zamieniające się  
w słowne przepychanki i festiwal rynsztokowego języ-
ka? Co powiedzieliby starożytni? 

Jak napisał Emil Cioran: „Jedyną rzeczą, wynoszącą czło-
wieka ponad zwierzę, jest słowo; także ono często strąca 
go poniżej zwierzęcia”.

Claude-Marie Dubufe, Dyskrecja, 1820☞
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KSIĄŻKI NASZYMI OCZAMI

Książki  
wydane  
w polsce

w matni nałogu

Submarino to torturowanie, po-
legające na przytrzymywaniu 
głowy pod wodą, dopóki czło-
wiek nie zacznie tonąć. Dwaj 
główni bohaterowie powieści, 
bracia, są w taki sposób tortu-
rowani przez życie, a także sami 
poddają się tego rodzaju katu-
szom. Żyją na krawędzi, tuż przed upadkiem, a właściwie 
utonięciem. Czytelnik obserwuje jak obaj się pogrążają. 
Nie jest to najmilsza rola, ale proza Bengtssona pełna 
jest magnetyzmu, nie pozwala odłożyć książki, atakuje  
i pochłania. 

Nick właśnie wyszedł z więzienia, mieszka w niewielkim 
pokoju w bloku socjalnym, dnie spędza na piciu piwa, wy-
prawach do siłowni i okazyjnym seksie z Sofie – sąsiadką, 
która po odebraniu jej praw rodzicielskich do ukochane-
go synka, wciąż o nim marzy pijąc kolejne butelki wina. 
Nicka męczą wspomnienia nieszczęśliwego dzieciństwa. 
Matka alkoholiczka karygodnie zaniedbywała chłopców, 
staczając się na dno i obarczając ich również opieką nad 
noworodkiem, gdy sama spędzała dni na libacjach albo 
leżała nieprzytomna na kuchennej podłodze. Chłopcy sta-
rają się troszczyć o braciszka na swój nieudolny sposób, 
ale pewnego dnia chłopczyk umiera. Próbą ucieczki od 
nieudanego dzieciństwa był związek Nicka z Aną – ucie-
kinierką z pochłoniętej przez wojnę Jugosławii. Ich zwią-
zek kończy się jednak, gdy dziewczyna zachodzi w ciążę. 
Opuszcza Nicka i układa sobie dostatnie, spokojne życie 
u boku Duńczyka. Nick odnajduje po latach żebrzącego 
Ivana – brata Any. Ivan stoczył się do tego stopnia, iż za-
pomina duńskiego, spędza dni na tępym wpatrywaniu się 
w wirujące pralki i ciągle opowiada o wojnie, która znisz-
czyła jego dzieciństwo. Nick towarzyszy mu, opiekuje się 

Jonas T. Bengtsson – Submarino
Tłumaczenie: Iwona Zimnicka
Czarne, 2011

nim, próbując w ten sposób zastąpić sobie dawną bliskość 
z Aną oraz stworzyć erzac uczucia bycia potrzebnym.

Brat Nicka, którego imienia nie poznajemy, jest narkoma-
nem. Wraz ze swoją dziewczyną żyli w nałogu do momen-
tu jej zajścia w ciążę. Po porodzie poświęcili się całkowicie 
swojemu synkowi.  Sielanka trwała do momentu wypadku 
matki, która zginęła potrącona przez samochód. Okazało 
się, że miała w żyłach śmiertelną dawkę heroiny. Od tego 
momentu ojciec Martina ponownie wpada w nałóg, rów-
nocześnie troszcząc się o ukochanego synka. Stwarzanie 

pozorów udaje mu się bardzo długo – chłopiec chodzi 
do przedszkola, odwiedza kolegów, podczas gdy tata ćpa  
i handluje heroiną. Życie brata Nicka również jest równią 
pochyłą, czytelnikowi poznającemu jego losy nieustan-
nie towarzyszą złe przeczucia.

Język Bengtssona jest tak samo przerażający jak treść 
jego powieści. Chropawe, krótkie zdania uderzają w czy-
telnika i od pierwszej strony wciągają go w kopenhaskie 
bagno. Bengtsson nie szczędzi najbrutalniejszych szcze-
gółów, jego proza jest realistyczna do bólu, ale równo-
cześnie udaje mu się uciec od tanich chwytów, oddziału-
jących na uczucia czytelnika. 

Tutaj nie ma pozytywnych zakończeń ani ciepłych stron 
życia, jest tylko ułuda, ranienie się i ucieczka w nałóg. 
Brak pozytywnych wzorców z dzieciństwa niweczy 

wszelkie możliwości wyciągnięcia się z marginesu. Bez-
graniczna miłość do synka nie wystarcza. Ojciec, mimo 
niej, wstrzykuje sobie narkotyk w łazience, skrupulatnie 
uważając, by syn nic nie zauważył, i budzi się kilka go-
dzin później z igłą w żyle, by zastać głodne dziecko śpiące 
przed telewizorem. Nałóg dominuje nad życiem wszyst-
kich postaci – matka pije tak ekstensywnie, że traci ludzką 
godność. Gdy zrywa z alkoholem, zaczyna kompulsywnie 
zażywać leki. Nick zapamiętale ćwiczy na siłowni oraz za-
głusza własne myśli hektolitrami piwa.

Akcja powieści dzieje się w Kopenhadze, ale na dobrą 
sprawę kulisami wydarzeń mogłoby być każde miasto. Za-
skakująca jest wiedza Bengtssona na temat życia ludzi na 
ulicy, narkomanów oraz szeroko pojętego marginesu spo-
łecznego. Zaskakujące jest także to, że mimo tak wielkie-
go realizmu, na kartach powieści nie brakuje poetyckości. 
Poruszająca jest szamotanina braci, ich walka o strzępy 
uczucia, ciepła, zrozumienia. Ich nieporadne próby nawią-
zania więzi międzyludzkich, okiełznania własnego gnie-
wu, mimo takiego ogromu doświadczanego przez nich 
zła, wzruszają. 

Rewelacyjna konstrukcja powieści, jej podział na dwa gło-
sy oraz prolog i epilog, świetnie dopełniają brutalną treść. 
Submarino to powieść genialna w swojej prostocie, poru-
szająca, niepokojąca, bardzo mocna. 

Anna Bittner
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Nadżib Mahfuz napisał swoją mi-
nipowieść Karnak opierając się na autentycznych wyda-
rzeniach z dziejów Egiptu, okresu panowania prezydenta 
Gamala Abdel Nasera. Egipcjanie brali wówczas czynny 
udział w życiu politycznym i społecznym kraju. Obywa-
telskie zrywy nie należały do rzadkości, a dramatyczne 
historie pojedynczych ludzi posłużyły za kanwę powieści 
wielu zaangażowanym egipskim pisarzom. Mahfuz zgro-
madził cały ból i cierpienie inwigilowanych rewolucjoni-
stów na przestrzeni kairskiej kawiarni Karnak. Kawiarni, 
która stanie się świadkiem upadających idei i przemilcza-
nych upokorzeń. 

Karnak mieści się w bocznej uliczce Kairu. Jest kawiarnią, 
do której trafia się przypadkiem. Miejscem, do którego się 
wraca i w którym zostaje się już na zawsze. To schronienie 
dla każdego, niezależnie od wieku, statusu, wykształcenia 
czy poglądów politycznych. Tu azyl odnajdą zarówno ofia-
ry, jak i ich oprawcy. Donosiciele i prostytutki. Wszyscy, 
dla których Karnak stanowi przystanek na drodze do lep-
szego życia.

Karnak składa się z fragmentów rozmów i wygłaszanych 
nierozważnie podniosłych haseł. Kawiarnia gromadzi 
pokątnie szeptane obietnice i odważnie wykrzykiwane 
pretensje. Pozostaje jednak niemym obserwatorem ży-
cia swoich bywalców. Nie komentuje, nie ocenia. Oferuje 
schronienie ludziom, którym ciężko odnaleźć się w przy-
gnębiającej rzeczywistości. Daje poczucie przynależności 
i wspólnoty. W obliczu bolesnej klęski Karnak jednoczy  
i godzi, stając się ich drugim domem. 

Karnak jest piękną literacką miniaturą. Stworzoną z po-
trzeby konfrontacji i rozliczenia z okrutnym reżimem 
naserowskim. Jak dowiadujemy się we wstępie: „Mahfuz 
przyłączał się do milczącego protestu intelektualistów 
przeciwko aktom rewolucji 1952 roku, która wprawdzie 
obaliła monarchię, ale zlikwidowała też organizacje poli-
tyczne (...), stosując represje wobec ich członków”. Mahfuz 
ukończył Karnak w grudniu 1971 r., jednak utwór ukazał 
się dopiero trzy lata później, kiedy w rok po śmierci pre-

Nadżib Mahfu – Karnak
Tłumaczenie: Jolanta 
Kozłowska i George Yacoub
Smak Słowa, 2011

Karolina Kunda-Kuwieckij

W kawiarnianym 
azylu Kairu

zydenta Nasera uznano zbrodniczość i niedemo-
kratyczność jego rządów. Pozostając w głębokim 
rozczarowaniu nieudolnymi rządami i bezlitosną 
bezpieką, pisarz postanowił uwiecznić cierpienie 
ludzi przechodzących przez piekło reżimu i napi-
sał Karnak. Minipowieść stanowiącą dziś bezcen-
ne świadectwo terroru aparatu bezpieczeństwa 
ówczesnego ustroju politycznego.

Wieloletnia krwawa rewolucja egipska sku-
tecznie zniechęcała Mahfuza do pisania. 
Podczas jej trwania pisarz tworzył jedy-
nie niezbyt obszerne objętościowo powieści,  
w większości oparte na faktach i przesycone pe-
symizmem – nastrojem powszechnie panującym 

wówczas w Egipcie. Pozostając świadomym odmiennego 
charakteru tworzonych w tym czasie powieści, pisarz nie-
zwykle wymownie komentował Karnak: „Jestem gotowy 
napisać powieść... by poprzeć poglądy, które szanuję, bądź 
po to, by osobiście skomentować pewną sytuację politycz-
ną; nawet, gdyby taka powieść miała umrzeć równie szyb-
ko, jak powód, dla którego została napisana”1. Ten niewiel-
ki utwór nie tylko nie umarł, lecz także dzięki pierwszemu 
polskiemu tłumaczeniu otrzymał nowe życie.

1 Rasheed El-Enany, Naguib Mahfouz. His Life and Times,  
The American University of Cairo Press, 2007. 

Archipelag objął powieść Mahfuza patronatem 
medialnym i z tej okazji wydawnictwo Smak Słowa 
ufundowało dla Czytelników naszego pisma dwa 
egzemplarze powieści Karnak. Wystarczy odpo-
wiedzieć na pytanie:

W którym roku opublikowano Karnak po raz 
pierwszy? 

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres konkur-
sy@archipelag-magazyn.pl do 10 marca. Jako te-
mat e-maila prosimy wpisać: „Karnak”. Wśród au-
torów poprawnych odpowiedzi wylosujemy zwy-
cięzców, których powiadomimy o wygranej drogą 
e-mailową.
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Odnoszę wrażenie, że podobnie jak wielu innych po-
czytnych autorów, także Mario Vargas Llosa zaczyna 
pisać nieco za dużo. Wydana niedawno w Polsce po-
wieść Raj tuż za rogiem, poza samą przyjemnością czy-
tania, nie posiada tego czegoś, co pozwoliłoby zatracić 
się w lekturze na długie godziny. Jest powieścią, o któ-
rej w porównaniu z wieloma innymi, lepszymi dzieła-
mi, zwyczajnie szybko się zapomina. Nie oznacza to jed-
nak, że nie warto na chwilę oddać się tej przyjemności  
i wraz z głównymi bohaterami książki udać się na po-
szukiwania raju, miejsca szczęściem i spełnieniem 
ociekającym.

W swojej powieści Vargas Llosa połączył losy dwóch  au-
tentycznych postaci, które pomimo różnicy dwóch poko-
leń łączy przekazany wraz z krwią indywidualizm, bunt i 
ciągłe poszukiwanie swojego miejsca na ziemi. Paul Gau-
guin, dobrze zapowiadający się finansista, dobry ojciec i 
mąż, niespodziewanie odkrywa u siebie zamiłowanie do 
sztuki i malarstwa. Postanawia porzucić dotychczasowe 
życie i z dala od cywilizacji, na wyspach Polinezji, żyć w 
zgodzie z dziką przyrodą, otaczając się młodymi kochan-
kami i czerpiąc energię z seksualnych przygód. Równo-
legle z historią Paula poznajemy koleje losu jego bab-
ki, Flory Tristan, która wydana za mąż za mężczyznę, z 
którym wspólne pożycie zdaje się być dla niej najgorszą 
torturą, podobnie jak Paul postanawia wyrwać się z mał-
żeńskich kajdan i z dala od domu, na kontynencie euro-
pejskim, walczyć o wolność uciemiężonych robotników. 
Powieść osadzona jest w pierwszej oraz drugiej połowie 
XIX wieku, pokazując dwa zupełnie inne oblicza tego 
samego stulecia, walczącej o wolność rewolucjonistki  
i mogącego bez problemów cieszyć się swobodą malarza. 

Historie obu bohaterów poznajemy za sprawą licznych 
retrospekcji, które powoli odkrywają przed czytelnikiem 
motywy, jakimi kierowali się Paul i Flora w swoich uto-

Mario Vargas Llosa –  
Raj tuż za rogiem
Tłumaczenie: Danuta Rycerz
Znak, 2010

Justyna Kowalczyk

Raj  
na 
wyciągnięcie 
ręki

pijnych poszukiwaniach szczęścia. Flora zmu-
szona była zmienić nazwisko, ciągle uciekać 
przed mężem, znosić szereg obelg i znieważeń 
ze strony właścicieli fabryk, wśród których, po-
czątkowo nieskutecznie, próbowała zaszczepić 
ideę równości i miłości. Paul zaś, z początku 
niedoceniany w środowisku malarzy, dopiero 
z dala od cywilizacji odkrywa swój niepoha-
mowany talent. Raj zdaje się być na wyciąg-
nięcie ręki. Flora spełnia swoje ambicje, głosi 
ważne dla niej idee, przemawia do coraz szer-
szego grona robotników, Paul natomiast cieszy 
się życiem wolnego człowieka, czerpie radość 
z malarstwa i napędzanego seksem życia. Nic 
jednak nie trwa wiecznie, a mijający czas nie-
stety dotyka także dwójki naszych bohaterów, 
których lata młodości w końcu zmierzają ku 
schyłkowi.  

Biografie znanych ludzi, którzy wyrwali się z na-
rzuconych przez społeczeństwo schematów, zawsze wzbu-
dzają podziw i zainteresowanie. Nieważne jak kończy się 
ich historia, istotne jest to, że imponują odwagą i determi-
nacją. Vargas Llosa bardzo zgrabnie przelał biografie Flory  
i Paula na karty powieści, szukając jednocześnie odpo-
wiedzi na pytanie o sens i celowość zmiany otaczającego 
nas świata.  Bo czy Flora i Paul w końcu odnajdują swój 
raj? Czy uciekając z jednego miejsca do drugiego da się 
uciec od nas samych? W końcu czy warto poświęcić życie 
na rzecz wyższych idei?

Vargas Llosa, obok nasycenia powieści wieloma ero-
tycznymi scenami, dużo uwagi poświęcił także obrazom 
malowanym przez Paula. I to wielki plus powieści. Opi-
sy dzieł Francuza dodają całemu utworowi estetycznych 
doznań, pokazując jednocześnie wspaniały warsztat lite-
racki samego pisarza. Bo język oraz sposób w jakim two-
rzy swoje powieści noblista bez wątpienia zasługuje na 
najwyższe noty. Oprócz stylistycznych walorów, niewiele 
jednak z książki Vargasa Llosy zapada w pamięć na dłu-
żej. Koleje losów głównych bohaterów śledzi się raczej 
z marną uwagą, bo i dużo wątków nie wnosi do całości 
zbyt wiele wartościowych treści. Książka na kilka wie-
czorów, nie najlepsza, ale też nie najgorsza, ot taki miły 
przeciętniak pozwalający zastanowić się nad własnym 
miejscem na świecie i definicją osobistego raju. 
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Tiziano Terzani – Koniec jest moim 
początkiem
Tłumaczenie: Iwona Banach
Zysk i S-ka, 2010

Rozmowy  
o historii  
i sensie życia

Tiziano Terzani, włoski podróżnik, reporter i pisarz, 
przez wiele lat współpracujący z gazetami włoski-
mi i niemieckim magazynem „Der Spiegel”, zmarł la-
tem 2004 roku. Ostatnią książkę pt. Koniec jest moim 
początkiem napisał za niego syn Folco, który spę-
dził z ojcem kilka miesięcy w domu rodziców w To-
skanii na codziennych rozmowach, dokumentują-
cych życie podróżnika, jego przemyślenia, fascynacje  
i rozczarowania. Terzani, mocno już schorowany, 
cierpiący fizycznie, zachował jednak do ostatniej chwi-
li jasność umysłu i wiele jego wspomnień jest tak bar-
wnych, jakby opisywane wydarzenia miały miejsce po-
przedniego dnia.

Zachowując chronologiczny porządek Terzani opowiada  
o swym życiu, okraszając te relacje refleksją, jakiej czę-
sto nie był w stanie oddać się na poszczególnych etapach 
życia, gdyż brakowało mu doświadczenia, wiedzy bądź 
dystansu do wydarzeń lub samego siebie. Jego fascyna-
cja komunizmem i postacią Mao Zedonga stanowiła cen-
ną lekcję z morałem, że nie wszystko jest w rzeczywi-
stości takie, jakie wydaje się, obserwowane z boku. Mao, 
Gandhi i wiele osób, jakie Terzani poznał, zmuszały go 
wciąż do zastanawiania się nad istotą rzeczy i zgłębiania 
natury ludzkiej. Powracającą jak bumerang myślą jest ta, 
że „wszystko się powtarza, ale za każdym razem jest tak, 
jakby historia zaczęła się wczoraj, jakby człowiek na-
rodził się dopiero wczoraj i był całkowicie pozbawiony 
pamięci”. Terzani odwołuje się do wojen i ich mechani-
zmów, które na całym świecie są takie same – co nie zna-
czy jednak, że nie poruszają, nie wywołują smutku czy 
przerażenia.

Terzaniemu spełniła się chińska klątwa „Obyś żył w cieka-
wych czasach”. Z oddali obserwował Rewolucję Kulturalną, 
mogąc wybrać się do Chin zaraz po śmierci Mao i żyć tam 
przez kilka lat. Był w stanie z bliska przyglądać się wojnom  
w Wietnamie i Kambodży. Poznał Japonię w okresie jej 

gospodarczego boomu. Zgłębiał tradycje du-
chowe Indii i to właśnie Indie wpłynęły na 
podróżnika najsilniej na ostatnim etapie jego 
życia. Z indyjskich wierzeń czerpał wiele mą-
drości życiowej, Indie otworzyły mu oczy na 
drobne przyjemności dnia codziennego (jak 
choćby radość z możliwości słuchania śpie-
wu kukułki), jak również na mistykę życia  
i śmierci – a śmierć czeka każdego z nas i jest 
zjawiskiem tak naturalnym jak oddychanie 
za życia, co cierpliwie tłumaczy pisarz już w 
pierwszej rozmowie z synem. Przemyślenia 
Terzaniego na temat tożsamości, ograniczeń 
życiowych i postrzegania rzeczywistości uwa-
żam za najciekawsze w całej książce. Tło hi-
storyczne i geograficzne może się zmieniać, 

jednak pasjonujący jest rozwój samego Terzaniego – jego 
akceptacja prawd życiowych, zdobywana pokora, prze-
nikliwa świadomość relatywizmu kulturowego i niemoż-
ności mierzenia wszystkiego tą samą miarką.  

U schyłku życia Terzani zdawał się akceptować świat  
i siebie w całej niedoskonałości. Niekiedy wyraźnie wi-
dać, że stara się podkreślić, o ile lepszym był reporterem 
niż jego koledzy, o ile więcej widział, wiedział, rozumiał, 
doświadczał. Być może pragnął przemycić w tych opo-
wieściach kilka lekcji dla Folco, którego cenił i zapewne 
– jako ojciec – podziwiał za wybór drogi życiowej. I być 
może zdawał sobie sprawę z własnej dawnej butności,  
z perspektywy czasu traktując ją z lekkim przymruże-
niem oka. 

Nie brakuje w książce didaskaliów, odniesień do teraź-
niejszości, do samopoczucia pisarza, jego diety czy po-
gody, przez co odnosiłam wrażenie, że siedzę przy ojcu  
i synu w ogrodzie i przysłuchuję się ich rozmowom. Wiel-
ką zaletą książki jest zachowanie lekkiego, swobodnego 
języka i nieczynienie z monologów Terzaniego formal-
nych wykładów. Blisko sześćset stron można przeczytać 
migiem, choć lepiej odłożyć lekturę czasem na bok i za-
stanowić się nad tym, co mówi pisarz. Bo choć głos mu 
się łamie miejscami, a śmiech niekiedy przerywa myśli, 
słowa Terzaniego są niczym słowa hinduskiego mistrza, 
któremu udało się odkryć cenną prawdę o świecie.
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Recenzja miesiąca 
—październik 2011

Radykalna i bezkompromisowa w formułowanych 
ocenach i wyciąganych wnioskach. Bezlitośnie ob-
nażająca absurdy międzynarodowej działalności hu-
manitarnej. Holenderska dziennikarka Linda Polman 
jako korespondentka odwiedziła dotknięte klęskami 
żywiołowymi i kryzysami regiony od Haiti, przez 
Afganistan, aż po zachodnią i wschodnią Afrykę. Na tych 
doświadczeniach oparła swoją demaskatorską Karawanę 
kryzysu. Błyskotliwie napisana analiza razi jednak jedno-
wymiarowością.

Polman dostosowała dyskurs do z góry przyjętej, kontro-
wersyjnej tezy: pomoc przynosi więcej szkód niż korzyści. 
Pomstowanie na nieefektywność, niejasne cele i odwrot-
ne od zamierzonych skutki pomocy rozwojowej nie jest ni-
czym nowym. W 2008 r. ukazała się w Polsce poświęcona 
tej kwestii książka Brzemię białego człowieka, której auto-
rem jest  ekonomista Banku Światowego William Easter-
ly. W Stanach Zjednoczonych medialną karierę zrobiła wy-
kształcona w Oksfordzie i Harvardzie Zambijka Dambisa 
Moyo, przedkładająca chińską współpracę gospodarczą 
nad setki milionów dolarów płynących szerokim strumie-
niem z Europy, USA i międzynarodowych instytucji finan-
sowych. Nikt nie czyni tajemnicy z faktu, że wsparcie roz-
wojowe jest instrumentem polityki zagranicznej i jako ta-
kie, podporządkowane jest interesom państwa – donatora.  
W uchwalonej przez Sejm w sierpniu tego roku ustawie  
o pomocy rozwojowej polscy posłowie podkreślili szczegól-
ne znaczenie współpracy dla demokratyzacji krajów obję-
tych programem Partnerstwa Wschodniego. Ze słusznością 
takiego zapisu, wyłamującego się z powszechnie przyjętego 
w Europie  prymatu „redukcji ubóstwa” można polemizo-
wać. Dyskusji nie podlega natomiast fakt, że bez finansowego 
wsparcia z Zachodu da się funkcjonować, na poparcie czego 
Moyo przytacza przykład dobrze prosperującej Botswany, 
korzystającej z pomocy w minimalnym stopniu.

Humanitarysta w białym land cruiserze

Linda Polman w swoich postulatach posuwa się znacz-
nie dalej, wzywając do zaprzestania pomocy humanitar-
nej, czyli  – według  powszechnie stosowanej oenzetow-

skiej definicji – doraźnej 
interwencji „zaspokajającej 
najbardziej podstawowe 
potrzeby zachowania ży-
cia i godności ofiar sytua-
cji nadzwyczajnych, takich 
jak kataklizmy, katastrofy, 
konflikty zbrojne”. Pomoc 
humanitarna w sytuacjach 
nadzwyczajnych jest abso-
lutnie konieczna –  podkre-
ślają niosące ją instytucje. I 
wysoce szkodliwa – twier-
dzi Holenderka. Swoją ar-
gumentację opiera na prze-
konaniu, że przestrzeganie 
wywodzących się z kon-
wencji genewskich szla-
chetnych zasad regulują-
cych działalność organiza-

cji humanitarnych: neutralności, bezstronności i nieza-
leżności jest nieosiągalne w kontekście współczesnych 
kryzysów i wojen.

Z jednej strony, dowodzi Polman, winni temu są współ-
cześni humanitaryści – zgraja merkantylnych cyników 
wznoszących toasty „Let AIDS take care of them!” w 
przerwach partyjki golfa na polu „odbudowanym wcześ-
niej niż doszczętnie zbombardowane szkoły i szpitale”. 
Wewnętrznie skłóconych, rywalizujących bowiem o mi-
lionowe kontrakty na realizacje nierentownych projek-
tów, a wieczorami rzucających się „w drobne ramiona 
prostytuujących się dzieci”.

Polman bezrefleksyjnie miota ciężkimi oskarżeniami 
wobec całego środowiska pracowników humanitarnych 
opierając się na jednostkowych przypadkach i niewe-
ryfikowalnych, osobistych obserwacjach. Mnoży przy-
kłady pojedynczych uchybień: skażona radioaktywnie 
żywność od Komisji Europejskiej, spleśniałe sery i rę-
kawice narciarskie od prywatnych ofiarodawców, prze-
terminowane leki od firm farmaceutycznych. Mnogość 
podmiotów świadczących pomoc i jej masowy charakter 
oraz odrobina złej woli umożliwiają z pewnością opar-
cie analizy wyłącznie na negatywnych obrazach. Tak 
uproszczony obraz świata ułatwia z kolei wydawanie 
bezlitosnych sądów.

Kanapki pod bramą Auschwitz

Z drugiej strony, nawet jeśli wśród pracowników NGO trafi 
się kilku ideowców, a pracy nie odbiorą im samozwańczy 
szaleńcy i niekompetentni religijni fanatycy, defraudacją 
środków zajmą się sami odbiorcy pomocy. Dostarczaną 
żywność sprzedadzą na targu. Nie okażą wdzięczności za 
ofiarowane im protezy. Zadbają, aby w pobliżu kamer za-

Linda Polman –  Karawana kryzysu. 
Za kulisami przemysłu pomocy 
humanitarnej
Tłumaczenie: Ewa Jusewicz-Kalter
Czarne, 2011

Iwona Głowacka

W krzywym 
zwierciadle
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chodnich telewizji nie zabrakło głodnych, okaleczonych 
dzieci. Autorka wydaje się oczekiwać, że w gronie potrze-
bujących znajdą się wyłącznie osoby o nieposzlakowanej 
opinii. W jej ocenie wszystkich pozostałych powinno się 
pozostawić samym sobie. Bezkompromisowość Polman 
może wynikać z jej doświadczeń z obozu w Gomie, gdzie w 
1995 roku pracowała jako korespondentka. We wschodnim 
Kongu schronił się wówczas blisko milion rwandyjskich 
Hutu, uciekających przed ofensywą FPR, w tym odpowie-
dzialni za ludobójstwo członkowie rasistowskich bojówek  
i armii rządowej. Wybuch epidemii cholery spowodował, 
że w ślad za uchodźcami ruszyła „pomocowa karawana”  
w asyście niezliczonych ekip telewizyjnych. Zachodni 
świat, który zamknął oczy na masakry Tutsi, postanowił 
zrehabilitować się śląc hojne wsparcie mieszkańcom obo-
zu, w tym niedawnym ludobójcom. Skoro jednak nie było 
możliwości rozdzielania pomocy tylko wśród niewinnych, 
czy należało zrezygnować z jej udzielania w imię zbioro-
wej odpowiedzialności?

Obraz obozów dla uchodźców i ośrodków pomocy ofia-
rom działań wojennych w Sudanie, Somalii, Bośni czy 
Sierra Leone pióra holenderskiej dziennikarki to apo-
kaliptyczna wizja triumfu mocy piekielnych, bez współ-
pracy z którymi nie sposób realizować działalności hu-
manitarnej. Polman kwestionuje sensowność niesienia 
pomocy w sytuacji, w której zasadnicza jej część trafia 

w ręce watażków wojennych, tym samym przedłużając 
trwanie konfliktu i przyczyniając się do eskalacji prze-
mocy wobec ludności cywilnej. Posuwa się jednak do 
niewybaczalnego nadużycia porównując niesienie po-
mocy w skupiskach uchodźców do rozdzielania darów 
w obozów koncentracyjnych na zasadach dyktowanych 
przez faszystowskich zarządców.

Prosta wizja skomplikowanej rzeczywistości

Skłonność do uogólnień i przejaskrawień w połączeniu  
z niebanalną frazeologią i dziennikarskim populizmem 
podnosi niszczycielki potencjał książki. Polman niczym 
bokserski sędzia punktuje wszelkie potknięcia humani-
tarnego światka, całkowicie pomijając jego osiągnięcia. 
Przekonuje, że istnieją dziedziny życia, w których da się 
zapomnieć o regułach gospodarki rynkowej czy roli me-
diów. Każe wierzyć, że uda się zrealizować wymagają-
ce specjalistycznej wiedzy i umiejętności projekty bez 
angażowania dobrze opłacanych fachowców. Lektura tej 
jednostronnej analizy nie zmieni proporcji między zwo-
lennikami i krytykami działalności humanitarnej. Każdy 
tylko mocniej okopie się na swoich pozycjach bogatszy 
o nowe argumenty.

Recenzja ukazała się na blogu:  
afrykanskapasja.blogspot.com

☞
Amerykańska pomoc humanitarna dla Bangladeszu po ataku cyklonu Sidr w 2007. Fot. Wikimedia Commons
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Będąc częścią jakiegoś społeczeństwa czasem trudno 
spojrzeć na nie obiektywnie, dojrzeć fascynujące aspekty 
oraz niezwykłych ludzi wokół siebie. Nie bez znaczenia 
jest fakt, że w języku polskim słowo „rzeczywistość” wystę-
puje najczęściej w zestawieniu z przymiotnikiem „szara”. 
Tymczasem twórczość wielu reportażystów zadaje kłam 
spostrzeżeniu, jakoby Polska miała być krajem nudnym  
i bez wyrazu, w którym niewiele się dzieje i, poza nieliczną 
i już sławną grupą, nie ma ludzi interesujących na tyle, by 
warto było napisać o nich reportaż. Przy świeżym spojrze-
niu nietrudno znaleźć zajmujący temat, który potem można 
ciekawie opisać – i tak właśnie postąpiły autorki tekstów 
składających się na zbiór Każdy zrobił, co trzeba. Ich re-
portaże dotykają najróżniejszych kwestii odnoszących się 
do polskiego społeczeństwa, za każdym razem nacisk jest 
jednak położony na indywidualną historię. W niektórych 
tekstach problematyka, którą zajmuje się dana autorka, zo-
stała omówiona bezpośrednio, padają liczby i definicje. W 
innych – zaledwie rysuje się w tle, wpływając na bohaterów 
reportaży i kształtując ich losy.

Ewę Wołkanowską wydaje się przyciągać to, co niezwykłe. 
W swoich reportażach poszukuje ludzi oryginalnych, nie-
typowych jak na dzisiejsze czasy bądź będących przedsta-
wicielami niecodziennych grup. Dzięki niej dowiedzieć się 
można o jedynej rodzinie amiszów w Polsce (Mówię Ci, świat 
jest głupi), którzy jednak już przestali się za amiszów uwa-
żać. Ich spojrzenie na świat, choć dość radykalne, stanowić 
może istotny głos w dyskusji o porzucaniu nieustannej goni-
twy i rezygnacji z wyścigu szczurów. Wolkanowska dociera 
też do ludzi pasjonujących się dawną muzyką, poszukują-
cych na wpół zapomnianych pieśni i melodii (Zapomniana 
muzyka), a także do nielegalnych emigrantów z Wietnamu 
(Z Wietnamu do Polski przez las), za który to tekst zosta-
ła nominowana do Grand Press 2010. Honorata Zapaśnik 
skupia się natomiast na ludziach wyjątkowych w swoich 
społecznościach; są to jednak bardzo kameralne opowieści 
o jednostkach – piekarzu piszącym wiersze (Wiesze z pie-
ca), recydywiście pochodzenia romskiego (Mów, Darek, 
mów) lub artyście z Łodzi, który zmienia oblicze miasta, 
a mimo to znany jest głównie grupce ludzi zainteresowa-
nych sztuką lub samym miastem (Rozsądny wariat). Inna 

Bożena Aksamit, Katarzyna Kokowska, Ewa Orczykowska, 
Oliwia Piotrowska, Ewa Wolkanowska, Honorata Zapaśnik  
– Każdy zrobił, co trzeba
Dobra Literatura, 2011

Joanna Wonko-Jędryszek

O Polsce i Polakach  
z różnych perspektyw

autorka, Bożena 
Aksamit, diag-
nozuje proble-
my społeczne, 
ukazując ciemną 
stronę Polski, 

tak dobrze znaną z mediów. Nie 
narzucając swoich wniosków, 
przedstawia problemy zwy-
kłych obywateli, wykroczenia 
popełniane nierzadko w spo-
łecznościach niezwiązanych  
w żaden sposób ze środowi-
skiem przestępczym. Inne re-
porterki nie pozostały w cieniu 

koleżanek po fachu, stworzywszy teksty zmuszające do re-
fleksji i przedstawiające różne perspektywy, z jakich można 
spojrzeć na dzisiejsze społeczeństwo polskie i jego okolice.

Każdy zrobił, co trzeba to ciekawy zbiór, a autorki opowia-
dają obserwowane przez siebie historie w pełen wrażliwo-
ści sposób, nie narzucając się ze swoim zdaniem, a jedynie 
dyskretnie relacjonując zastaną rzeczywistość. Niektórym 
reportażom bliżej do esejów, jak choćby pełnej wspomnień 
opowieści kobiety przesiedlonej z Kresów (Gienia) lub hi-
storii o samotności i miłości na całe życie przedstawionej 
na tle losów powojennej Polski (Czas zwyczajny). Wyłania-
jący się z nich opis kraju, jego problemów i powodów do 
dumy, z których nie wszyscy Polacy zdają sobie sprawę, 
może budzić wielorakie emocje, na pewno jednak pozosta-
je różnorodny i bogaty w treści zapadające w pamięć. Każ-
dy zrobił, co trzeba to pierwsza książka przygotowana we 
współpracy z serwisem „Lektury reportera” i jest to debiut 
udany, pozwalający wierzyć, że kolejne publikacje będą po-
wstawały na równie wysokim poziomie.

Wraz z serwisem „Lektury reportera” zaprasza-
my do wzięcia udziału w konkursie, w którym 
można wygrać egzemplarz zbioru reportaży 
Każdy zrobił, co trzeba. Wystarczy wypowie-
dzieć się na temat: „O czym reporter pisać nie 
powinien?”. Odpowiedzi prosimy przesyłać 
do 10 marca na adres e-mail: konkursy@ar-
chipelag-magazyn.pl z tematem wiadomości 
„Konkurs z Lekturami reportera”. Najciekawsze 
odpowiedzi zostaną opublikowane w kolejnym 
numerze pisma.

Konkurs!
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Kurdowie to w dzisiejszych czasach 
najliczniejszy naród bez własnego kra-
ju, doświadczony ciężko przez historię, 
zdradzany przez sojuszników i wyko-
rzystywany do własnych celów przez 
mocarstwa i kraje, na terenach których 
przyszło Kurdom żyć. To także ludność,  
o której opinia publiczna zmienia się na na-
szych oczach. Do niedawna jeszcze wszy-
scy Kurdowie nierzadko byli utożsamiani  
z wpisaną na listę organizacji terrorystycz-
nych partią PKK, dziś jednak większość 
krajów oddziela ten niewielki procent 
populacji kurdyjskiej od ogółu i z uwagą 
oraz nieukrywanym zainteresowaniem 
pochyla się nad kwestią Kurdystanu. Choć Kurdystan for-
malnie nie istnieje na mapach świata, politolodzy i wni-
kliwi obserwatorzy są zdania, że ludność kurdyjska może 
odegrać ważną rolę na Bliskim Wschodzie. Autonomicz-
ny Region Kurdyjski (zwany też Irackim Kurdystanem) 
w północnej części Iraku uważany jest powszechnie za 
ostoję spokoju. W błyskawicznym tempie rozwija się tam 
przemysł i kultura, choć Kurdów wciąż czeka daleka droga 
do realizacji planów i marzeń o spokojnym, dobrze pro-
sperującym państwie.

O tym intrygującym regionie powstało w Polsce już spo-
ro publikacji, wciąż jest to jednak temat pozostawiający 
wiele do odkrycia. Kurdystan. Bez miejsca na mapie Marii 
Giedz doskonale wpasowuje się w to zapotrzebowanie, 
stanowiąc swoiste kompendium wiedzy dla osób zapo-
znających się z tematyką kurdyjską. Autorka przekrojowo 
przybliża świat Kurdów – począwszy od historii narodu, 
jego kultury, sytuacji politycznej w państwach, na tere-
nach których mieszkają Kurdowie. Dużo miejsca zostało 
poświęcone międzynarodowym konfliktom, w których 
ludność kurdyjska brała czynny udział, a także zbrodniom, 
których ofiarami stali się zwykli obywatele kurdyjskiego 
pochodzenia. W tym także największemu w XXI wieku lu-
dobójstwu (akcja Anfal), o którym opinia publiczna, poza 
chlubnymi wyjątkami, milczy. Poruszające są wypowiedzi 
kobiet, które straciły mężów, ojców i braci podczas Anfa-
lu, a także odkrycia organizacji, która za cel postawiła so-
bie przedstawienie światu prawdy o tym wydarzeniu. Na 
koniec Giedz przedstawia prognozy politologów na temat 
przyszłości Kurdystanu i możliwości utworzenia własne-
go państwa, które póki co istnieje głównie w sferze ma-

Maria Giedz – Kurdystan. Bez miejsca na mapie
Bernardinum, 2010

Naród bez swojego miejsca
Joanna Wonko-Jędryszek

rzeń. Poparte wypowiedziami kurdyjskich polityków wi-
zje, fragmenty dokumentów i konstytucji nadają książce 
rzeczowego charakteru, dzięki czemu może służyć ona za 
przystępne źródło informacji, zwłaszcza jeśli czytelnik do 
tej pory nie interesował się narodem kurdyjskim. Autorka 
podróżowała po terenach Kurdystanu, przeprowadzała 
wywiady z ważnymi osobistościami (w tym z prezyden-

tem Regionu Kurdyjskiego, Masudem Bara-
zanim), zaprzyjaźniła się z Kurdami rozrzu-
conymi po Bliskim Wschodzie. Dzięki temu 
poznała życie i poglądy przedstawicieli Kur-
dów, a ich wypowiedzi zawarte w książce są 
niezwykle interesujące. Czytelnik ma okazję 
przyjrzeć się obrzędom weselnym Jezydów 
lub poznać codzienność Kurdów, która toczy 
się dużej mierze na świeżym powietrzu, przy 
herbacie. Niezależnie od standardu oraz tego, 
czy dom znajduje się w mieście czy na wsi, 
Kurdowie „żyją na podłodze” – śpią, przygo-
towują posiłki i przyjmują gości na dywanach 
wyścielających całe wnętrza.

Maria Giedz dużo miejsca poświęca przedsta-
wieniu Kurdów jako narodu pod zaborami. 

Szokujące są historie obywateli pochodzenia kurdyjskie-
go w Syrii, którym rząd odebrał tożsamość, „wymazując” 
wszelkie dane, pozbawiając ich dokumentów stwierdza-
jących tożsamość, a przez to – wszelkich elementarnych 
praw. Autorka dotarła do Kurdów, którzy zostali w ten 
sposób potraktowani, przedstawiając w książce ich histo-
rie. W Turcji natomiast jeszcze do niedawna nawet uznani 
politycy trafiali do więzienia za używanie publicznie ję-
zyka kurdyjskiego. W połączeniu z opisem funkcjonowa-
nia obozów dla uchodźców, życie Kurdów poza Regionem 
Kurdyjskim jawi się jako niezwykle trudne, a i na tere-
nie Iraku wciąż nie można mówić o spokoju. Kurdowie 
próbują jednak tworzyć spokojne państwo, powstają uni-
wersytety, młodzież kształci się za granicą, ale wraca, by 
wspierać rozwój ojczyzny.

Opisując sytuację narodu kurdyjskiego autorka nie zawsze 
jednak potrafi zachować obiektywizm, oceniając opisywa-
ne przez siebie zachowania, a także całe grupy społeczne 
lub narodowościowe (chociażby muzułmanów, także Tur-
ków) na przykładzie zachowań rządu bądź jednostek. Nie 
zawsze wnika w problemy socjalne Kurdów, przez co ich 
obraz chwilami wydaje się zanadto wyidealizowany. Pa-
miętać jednak należy, że Maria Giedz w książce Kurdystan. 
Bez miejsca na mapie porusza tylko część problematyki 
składającej się na „kwestię kurdyjską”, niektóre kwestie 
traktując dość pobieżnie. Jest to jednak dobry punkt wyj-
ścia dla dalszych badań. W czasach burzliwych przemian 
na Bliskim Wschodzie znajomość historii Kurdystanu 
niewątpliwie pomaga zrozumieć wiele z obecnej sytuacji 
tego regionu, a sami Kurdowie mogą odegrać niebagatel-
ną rolę w najbliższej przyszłości. 
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Galata Köprüsü, czyli most Galata, to stambulski mikro-
świat. Jednoczy nielegalnych handlarzy, kłóci zawodo-
wych rybaków i wzbudza niegasnące zainteresowanie tu-
rystów. Umożliwia komunikację między odległymi brze-
gami miasta. Tętni życiem, nigdy nie zasypia. I jak na epi-
centrum przystało, stanowi siedlisko największych dra-
matów, niespełnionych marzeń i nadziei. Fotografie Ary 
Gülera w znacznej części przedstawiają melancholijny  
i nostalgiczny obraz stambulskiej rzeczywistości. Artysta 
rozsmakowywał się w portretowaniu zamyślonych męż-
czyzn, z twarzami pooranymi głębokimi zmarszczkami,  
i stambulskich kobietach w hidżabach, przemykających 
niczym cienie. Uwieczniał również rybaków pracujących 
od świtu do nocy i spowity nocną mgłą most Galata. To, 
co najbardziej ujęło wielkiego tureckiego fotografa, nie 
pozostawiło obojętnym także Geerta Maka, autora książki 
Most. Z tą tylko różnicą, że wszystkie postaci, czynności  
i nastroje, które stanowiły główny temat zdjęć Gülera, pi-
sarz odnalazł na terenie samego mostu Galata. Zarówno 
na nim, jak i w tunelach pod nim, Mak dostrzegł cały prze-
krój społeczeństwa tureckiego. 

Most Galata przecina Złoty Róg łącząc dwa najstarsze dys-
trykty – tradycyjny, islamski Sultanahmet, ze świeckim, 
prozachodnim Beyoğlu. Pierwsze plany jego budowy się-
gają aż  1453 roku i zostały stworzone przez samego Le-
onarda da Vinci, jednakże konstrukcja została wzniesio-
na dopiero w 1836 roku. Wskutek licznych niedociągnięć 
i defektów, most był w późniejszych latach czterokrotnie 
przebudowywany i odbudowywany. Nigdy nie należał do 
arcydzieł architektury, jednak niezmiennie od wielu lat 
pozostaje jedną z największych atrakcji Stambułu. Mak nie 
kryje swojej fascynacji fenomenem tej stalowo-betonowej 
konstrukcji. „Most ma przede wszystkim własną osobo-
wość”, twierdzi. Bliskie jest mu przyrównanie miasta do 
„szeroko rozpostartych skrzydeł małego ptaka o smukłym 
tułowiu”, jak postrzegał je stambulski kronikarz, Nâzım 
Hikmet. Usunięcie mostu spowodowałoby załamanie się 
skrzydeł, wskutek czego ptak nie potrafiłby wzbić się  
w powietrze. Geert Mak, podobnie jak Hikmet, uważa, że 
Stambuł nie udźwignąłby swojego ciężaru, gdyby nie pod-
trzymujący go most Galata. Symbolicznie i majestatycznie.  

Przechodząc przez most, przeciętny turysta zwróci uwa-
gę przede wszystkim na widoki, jakie się z niego roztacza-
ją. Ciągły ruch, tabuny przechodniów i nieustanny hałas 
na moście odwracają uwagę od niego samego. Geert Mak 

Geert Mak – Most
Tłumaczenie: Małgorzata Diederen-Woźniak
Czarne, 2011

Mikrokosmos Stambułu
Karolina Kunda-Kuwieckij

postanowił przyjrzeć mu się w kontekście całego miasta 
i jego historii. Oprócz rywalizujących ze sobą rybaków  
i wędkarzy, na moście można spotkać również handla-
rzy sznurówek, wkładek filcowych i telefonów. Cały dzień 
usiłują sprzedać swój towar na moście, niezależnie od 
srogich czy upalnych dni. Posilają się u sprzedawców ob-
warzanków i herbaciarzy, 
choć przyznają, że gdyby 
nie ściskający żołądek głód  
i ostatki zdrowego rozsądku, 
nie wydawaliby ani grosza z 
ciężko zarobionych pienię-
dzy. A o zarobek na moście 
niełatwo. „Bogaci nam nie 
pomagają – zdradzają han-
dlarze. – Tylko biedacy są 
naszymi klientami, potrafią 
jeszcze współczuć, zacho-
wali jeszcze uczucia”.

Geert Mak, pragnąc poznać 
społeczność i panujące na 
moście zwyczaje, spędza 
na nim większą część dnia. 
Krótko po wschodzie słoń-
ca rozpoczyna swoją wędrówkę po moście, wypatrując 
pierwszych, porannych handlarzy. Wdaje się w pogawędki 
z wędkarzami oraz sprzedawcą książek i parasoli. Poznaje 
ludzi i ich dramatyczne historie. Wysłuchuje ich opowie-
ści, dociera do głęboko skrywanych tęsknot i wstydliwych 
sekretów. Dla większości bohaterów książki Maka, most 
stanowi drugi dom. I niczym niemy powiernik kolekcjo-
nuje wszystkie ich historie i myśli. 

Most Galata nie jest jedynie spoiwem podzielonego Stam-
bułu oraz głównym bohaterem powieści Maka. Zapisał 
się on już także w historii literatury stambulskiej. Ziya 
Osman Saba, turecki poeta i powieściopisarz, poświęcił 
mu opowiadanie Most, w którym mnoży pochlebstwa pod 
adresem słynnej konstrukcji. Narrator opowiadania nie 
potrafi wyobrazić sobie bez mostu zarówno Stambułu, 
jak i własnego życia; poranne przechadzanie się po nim 
stanowi bowiem dla niego „najpiękniejszą chwilę dnia”. 
Sait Faik Abasıyanık, znany pisarz i dziennikarz turecki, 
napisał niegdyś w Stambule wiersz o równie dosłownym 
tytule Most. Dwa ostatnie wersy przekazują jego istotę  
w rozumieniu poety:
„Most nie jest do zawierania przyjaźni;
Most jest po to, by z niego patrzeć...”
Wydawać by się mogło, że stali bywalcy mostu Galata utoż-
samiają się z tymi dwiema linijkami wiersza Abasıyanıka. 
Z poręczy Galata Köprüsü tęsknie wypatrują lepszego 
jutra i wciąż wierzą, że kiedyś wreszcie ono nadejdzie.  
W życiu wiernych rezydentów tytułowego Mostu to właś-
nie nadzieja nigdy nie gaśnie. 

KSIĄŻKI NASZYMI OCZAMI
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W OBJĘCIACH X MUZY

Kobieta z wydm, najbardziej rozpoznawalna w Polsce po-
wieść Kōbō Abe, oraz jej ekranizacja autorstwa Hiroshiego 
Teshigahary, po niemal pięćdziesięciu latach od daty pierw-
szego wydania pozostają interesujące co najmniej z dwóch 
powodów. Po pierwsze, mnogość możliwych kontekstów 
interpretacyjnych i nawiązań do dzieł kultury Zachodu za-
pewnia nieustającą przyjemność tropienia kolejnych nici  
w sieci kultury. Po drugie, niepokojąca ambiwalencja prze-
kazu zmusza do ostrożnej interpretacji i nie pozwala unik-
nąć walki z przerażającymi wręcz wnioskami uparcie nasu-
wającymi się po lekturze.

W twórczości japońskiego pisarza bodaj najważniejszą rolę 
pełniły dwa czynniki: medyczne wykształcenie i fascynacja 
egzystencjalizmem. Oba znajdują wyraźne odzwierciedle-
nie w Kobiecie z wydm. Bohater, trzydziestoletni nauczy-
ciel, przyjeżdża w nadmorski, wydmowy i niemal nieza-
mieszkany region Japonii. Zamierza odkryć nowy gatunek 
owada, a jego motywacja jest bardzo prosta – chce, by jego 
imię zostało zapamiętane i uwiecznione w entomologicz-
nych atlasach. Z wielką uwagą, zafascynowany otoczeniem, 
przygląda się okolicy, analizując właściwości ziaren piasku 

u stóp  
piaskowej 
góry

Syzyf

Robert Mróz

☞

Kobieta z wydm Hiroshiego Teshigahary (1964)
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(średnica: 1/8 milimetra), przypominając sobie encyklope-
dyczne definicje i łacińskie nazwy odmian znajdowanych 
owadów. Jednym słowem, już na początku zostaje scharak-
teryzowany jako Racjonalista, który niezależnie od okolicz-
ności – choćby te skłaniały raczej do nostalgicznej zadumy 
niż do konkretnych rozważań – nie pozwala swoim myślom 
na swobodne wędrowanie, stale utrzymując je na smyczy 
żelaznej logiki i erudycyjnej wiedzy. W takiej charaktery-
styce bohatera znajduje wyraz naukowe usposobienie Abe 
– utrwalone przez studia medyczne – które stanowi wyróż-
nik całej twórczości autora.

Jednak wędrowiec szybko zostanie skonfrontowany z sytu-
acją, w której jego inteligencja i wiedza okażą się bezuży-
teczne. Przegapiwszy ostatni autobus do miasta, zmuszony 
jest szukać noclegu u miejscowych – wieśniaków, których 
rozpadające się domy stoją w głębokich nawet na kilkana-
ście metrów piaskowych jamach. W jednej z takich jam, za-
mieszkałej przez samotną kobietę, bohater spędza noc. Ob-
lepiony piaskiem i zniesmaczony brakiem dostępu do bie-

żącej wody, chce jak najszybciej 
opuścić obskurne miejsce. Nie-
stety, okazuje się, że sznurową 
drabinkę, po której poprzed-
niego dnia z niemałym trudem 
zszedł, ktoś zabrał. Powoli do-
ciera do niego, że stał się więź-
niem mieszkańców wioski, któ-
rzy za wszelką cenę będą starali 
się zmusić go do pracy. W miej-
scu takim jak to praca może 
być tylko jedna – przerzucanie 
piasku i, tym samym, ochrona 
domu przed zasypaniem. Na-
uczyciel nie zamierza się jed-
nak poddać: próbuje wspiąć się 
na strome piaszczyste zbocze; 
udaje chorobę, by jego ciemię-
życiele zobaczyli, że jest zupeł-
nie nieprzydatny; kneblując  
i związując kobietę stara się 
siłą przekonać obserwujących 
go z góry ludzi do opamiętania 
się. Wszystko na próżno.

W tym momencie do gło-
su dochodzi wspomniana fa-
scynacja Abe egzystencjali-
zmem, w Kobiecie z wydm ści-
śle związanym z twórczością  
Alberta Camusa. Bohater zosta-
je bowiem postawiony twarzą  
w twarz z Absurdem, jedynym 
faktem, którego w swojej bez-
nadziejnej sytuacji może być 

pewny. Wtłoczony w rolę Syzyfa, wykonując bezsensow-
ną, według niego, pracę, nie jest w stanie zrobić nic, by 
się wyrwać. Zanim jednak czytelnik skonstruuje sobie 
kompletny obraz tworzonej w powieści paraboli ludzkie-
go życia, koniecznie musi zauważyć, że sytuacja bohatera 
nie wynika z zachowania charakterystycznego dla drugiej 
archetypicznej postaci ważnej dla Camusa – Prometeusza. 
Okoliczności, w jakich znajduje się młody nauczyciel, nie 
są konsekwencją jego dążenia do poprawy sytuacji ludz-
kości, do przezwyciężenia jej ograniczeń poprzez rewol-
tę przeciw światu, czego oczekiwalibyśmy po człowieku 
prezentującym postawę prometejską. Nie, bohater jest 
zwykłym egoistą odcinającym się od świata i ludzi w po-
szukiwaniu sławy. Choć jego monologi wewnętrzne uka-
zują różnorodność i głębię krytycznych myśli na temat 
odczłowieczającego społeczeństwa, zasypanego sztucz-
nie potwierdzającymi istnienie zaświadczeniami i doku-
mentami, siłą napędową jego działań jest tylko pragnienie 
unieśmiertelnienia własnego imienia. 



48

Można więc powiedzieć, że bo-
hater poniekąd sam sprowa-
dza na siebie nieszczęście. O ile 
kara nałożona na Prometeusza 
była aktem zemsty, o tyle sy-
tuacja bohatera może skłaniać 
do usprawiedliwiania jej jako 
początku swoistej reedukacji. 
Nasuwa się bowiem wniosek, 
że Kobieta z wydm opowiada  
o dorastaniu do odpowiedzial-
ności, czy o odkrywaniu powin-
ności społecznej. Jednak takie 
odczytanie powieści prowadzi 

do bardzo niepokojących kon-
sekwencji. Otóż społeczność, 
która więzi mężczyznę, z pew-
nością nie jest „normalną” spo-
łecznością – za nic ma ludzkie 
życie i pragnienia, indywidual-
ność musi ustąpić przed intere-
sem grupowym, a jakiekolwiek 
ustępstwa skłonna jest poczynić 
dopiero, gdy widzi, że ofiara nie 
ma już sił skutecznie walczyć. 
Gdyby chcieć ostateczną rezy–
gnację bohatera z ucieczki – do 
której w zakończeniu książki ma 
perfekcyjną okazję – interpre-
tować jako zrozumienie swoich 
wcześniejszych błędów, wybór 
lepszego stanu rzeczy i przysta-
nie na dyktowane mu warunki, 
prowadzi to prostą drogą do 
akceptacji totalitaryzmu. To, że 
autor nie jest w tym względzie 
całkowicie jednoznaczny i nie 
wyklucza z góry takiej możli-
wości odczytania swego dzie-
ła, powoduje, że staje się ono 
nieprzyjemnie ambiwalentne  
i zmusza czytelnika do wysiłku 
intelektualnego. Jednocześnie 
przemożne jest wrażenie, że 
ta niejednoznaczność wślizg-

nęła się do książki niejako kuchennymi drzwiami, jakby 
niekoniecznie kontrolowana przez autora – trudno byłoby 
rozstrzygnąć, czy jest dowodem geniuszu Abe, rezultatem 
nagłego, niemożliwego do opisania natchnienia, przypad-
kowym, ubocznym produktem kreacji, czy może po prostu 
zwykłą nadinterpretacją. Tego nie dowiemy się nigdy.

Warto więc może zastanowić się nad interpretacją bardziej 
zgodną z duchem humanizmu, choć w ostatecznym rozra-
chunku tylko odrobinę mniej przygnębiającą. Jeśli zgodzi-

my się co do tego, że to rozum wyróżnia człowieka z natu-
ry, zobaczymy, że misternie konstruowane przez bohatera 
pomysły na ucieczkę z piaskowego więzienia są pełnym 
wyrazem jego człowieczeństwa. Mimo że ma pewne wady 
(któż ich nie ma?), to walczy z przeciwnościami i wyko-
rzystuje do tego to, czym posługuje się najlepiej – włas-
ny umysł.  Realizuje w ten sposób swoją powinność jako 
człowieka i za włożony wysiłek należy mu się szacunek, 
szczególnie że trudno nie kibicować mu w jego staraniach, 
mając na uwadze nieludzki charakter oprawców. Jest to 
zgodne z podkreślanym przez egzystencjalistów huma-
nistycznym wymiarem tej filozofii – mimo że ostatecznie 
wszyscy zostaniemy zmiażdżeni ciężarem Absurdu, pod-
danie się jest największą hańbą i wyrzeczeniem się czło-
wieczeństwa. Rewolta jest istotą naszego istnienia. Być 
może w końcu komuś uda się przełamać zimne mury nie-
zrozumiałego świata? Może bohater, który mimo wszyst-
ko przegrywa, jest po prostu za słaby, ale kiedyś pojawi się 
ktoś, kto będzie w stanie zakończyć mękę Syzyfa?

Odczytywanie Kobiety z wydm wyłącznie w powiązaniu  
z wąsko rozumianym egzystencjalizmem byłoby karygod-
nym zawężeniem pola interpretacji. Myśli zaczerpnięte  
z pism Camusa czy Sartre’a zostały bowiem podlane wy-
razistym sosem z Franza Kafki, doprawione krytyką zhie-
rarchizowanego japońskiego społeczeństwa, a wyjątko-
wo silne skojarzenie, jakie towarzyszyło mi podczas lek-
tury to... filozofia Ludwiga Wittgensteina. O ile o powią-
zaniach z Kafką można mówić już na podstawie samego 
opisu sytuacji fabularnej, a elementy charakterystyczne 
dla kultury japońskiej nie są żadnym zaskoczeniem w po-
wieści japońskiego autora, o tyle powiązanie problemów 
poruszanych w książce z być może najwybitniejszym re-
prezentantem tzw. filozofii analitycznej na pierwszy rzut 
oka wydaje się co najmniej karkołomne. Jednak kiedy 
wspomnimy najsłynniejsze aforyzmy austriackiego filo-
zofa, takie jak „O czym nie można mówić, o tym trzeba 
milczeć” lub „Granice mojego języka wyznaczają granice 
mojego świata”, okaże się, że w gruncie rzeczy mamy tu 
do czynienia z tym samym zamiarem – podjęcia bezna-
dziejnej próby wyrażenia tego, co niewyrażalne. Według  
Wittgensteina taka była rola filozofii, za sprawą Kobiety  
z wydm podobną rolę pełni literatura.

Hiroshi Teshigahara w swojej filmowej adaptacji poszedł 
jednak w nieco innym kierunku – rezygnując z większo-
ści monologów wewnętrznych, w których bohater mie-
rzył się ze światem i za pomocą których Abe charaktery-
zował go jako Racjonalistę – reżyser nie stawia w świetle 
reflektorów konfliktu Rozum-Absurd. Zamiast tego każe 
widzowi zwrócić uwagę na fizyczny wymiar cierpienia.  
Szczegółowo, niespiesznie (ekranizacja niewielkiej prze-
cież książki trwa bite dwie i pół godziny!), w zbliżeniach wy-
chwytujących krople potu na twarzy i fakturę skóry, przy-
patruje się mękom nauczyciela w ich najbardziej podstawo-

W OBJĘCIACH X MUZY
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wym wymiarze. Powoduje to, że sytuacja, mimo iż parabolicz-
na, uderza swoim realizmem. Patrząc na twarze mężczyzny  
i kobiety można wręcz poczuć wycieńczenie towarzyszące 
całonocnemu przekopywaniu piasku. Z fizycznością wiąże 
się jeszcze jeden istotny aspekt tak powieści, jak i filmu – 
erotyczne pożądanie. W książce rosnące seksualne napię-
cie oddane zostało siłą rzeczy za pomocą opisów. Film jest 
tu w o wiele lepszej sytuacji, gdyż jednym obrazem może 

oddać nastrój, na wykreowanie którego Abe potrzebował 
kilku akapitów. Teshigahara ochoczo korzysta z możliwości 
filmowego medium – ujęcia przysypanych piaskiem bioder 
śpiącej kobiety i zmrużonych w półmroku oczu wpatrują-
cego się w nią nerwowo mężczyzny bezbłędnie kreują od-
powiednią atmosferę. 

Brawa należą się japońskiemu reżyserowi właśnie przede 
wszystkim za ortodoksyjne trzymanie się podstawowej, ale 
jakże często łamanej, reguły kina – robiąc film, opowiadaj 
nie słowem, a obrazem. Swobodnie manipulując powieś-
ciowym czasem, wydłużając sceny, którym Abe poświęca 
niewiele miejsca, a bezlitośnie skracając te, które w po-
wieści opisano obszernie i szczegółowo (vide ekspozycja), 
osiąga zamierzony efekt – pokazuje osaczenie człowieka 

w terenie, który wydaje się bezkresny, niemal całkowicie 
pusty i zupełnie bezpieczny, a dzięki temu – zagubienie 
każdego z nas w bezsensie życia. Kluczową rolę w obrazo-
waniu tego filozoficznego konceptu odgrywa oczywiście 
piasek i, uwierzcie (mówię to bez cienia ironii), Kobieta  
z wydm zawiera bez wątpienia najlepsze ujęcia piasku  
w historii kina. Ktoś mógłby powiedzieć „Cóż to za sztuka, 

wziąć kamerę i nakręcić parę ujęć jednej czy drugiej wy-
dmy” – taki ktoś z pewnością nie widział filmu Teshigahary, 
w którym piasek pełni równocześnie rolę tła, katalizatora 
kluczowych wydarzeń oraz pierwszoplanowej „postaci”. Od 
wypełniającego ekran w pierwszym kadrze pojedynczego 
ziarenka (średnica: 1/8 milimetra, ale na kinowym ekranie 
dużo, dużo więcej), przez nieustępliwie przesuwane przez 
nadmorski wiatr wydmy, aż po pionowe ściany piaskowego 
więzienia, w którym zamknięty jest bohater – żółta masa 
jest wszechobecna. Piasek zasypujący mężczyznę przy 
pierwszej próbie ucieczki, piasek nieubłaganie sączący 
się przez szpary w dziurawym dachu, piasek pod stopami, 
we włosach, nozdrzach, ustach – wszystkie targające po-
staciami emocje zdają się być wytworem niezbadanej siły 
rządzącej mechaniką piasku. Kulminacja nadchodzi w sek-

W OBJĘCIACH X MUZY
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wencji nocnej, ostatecznie nieudanej ucieczki, w której ka-
dry – złowieszcze, wynaturzone pocztówki – składają się 
w zasadzie tylko z czerni nieba, szarości wydm i ściganej 
przez światła latarek malutkiej postaci niezdarnie prze-
dzierającej się przez niezbadane tereny. 

Niektórzy krytycy (np. Roger Ebert) starają się odnaleźć  
w zakończeniu filmu, w którym bohater, jak w książce, nie 
decyduje się na ucieczkę, jakąś iskierkę nadziei. Wskazują, że 
odkrycie mężczyzny – zastawiając pułapkę na kruki przypad-
kiem odkrywa metodę pozyskiwania wody z piasku – osta-
tecznie nadaje pewien sens jego życiu, a fakt, że praca jego 
i kobiety służy całej wiosce, której bez tego grozi zasypanie, 
jest kolejnym tego sensu źródłem. Oczywiście, jako niepo-
prawny optymista, gratuluję tym ludziom pogody ducha, ale 
czy naprawdę możemy twierdzić, że jakieś incydentalne od-
krycie ma jakiekolwiek znaczenie w obliczu tak spektakular-
nej porażki? Że praca, której zaakceptowanie wymaga upo-
korzenia, czyni bohatera bardziej ludzkim? Pogodzenie się 
mężczyzny z sytuacją widzę raczej jako przypieczętowanie 
jego klęski. Takie odczytanie obu dzieł może wydać się prze-
sadne, jednak w samym egzystencjalistycznym podejściu do 
życia wydaje się tkwić taka przesada. Chyba mało kto zgodzi 
się z Abe i Teshigaharą (oraz Camusem, Kafką i innymi), że 
życie człowieka jest bez wyjątków tak nędzne, jak oni je opi-
sują. Jednak nawet patrzący na świat przez różowe okulary 
optymista może czasem potrzebować tego typu mocnego 
uderzenia, by zastanowić się nad paroma kwestiami. 

Mimo wszystko dokonany przez reżysera zwrot ku fizycz-
nym aspektom walki o przetrwanie pozbawia film wyrazi-
stej niejednoznaczności, charakterystycznej dla powieści. 
Może być tak, że ambiwalencja jest tylko dziełem przypad-
ku, w którym Abe świadomie nie uczestniczył, być może 
to właśnie świadomość tej przypadkowości powstrzy-
muje mnie przed obwołaniem książki dziełem wybitnym, 
jednego natomiast nie można jej odmówić – intryguje.  
Teshigahara jasno wyznacza sobie cel i niezwykle sprawnie 
go realizuje, jednak gdzieś po drodze gubi całą tę sztukate-
rię wieloznaczności, wychylającą się tu i ówdzie spoza lako-
nicznego, ocierającego się o naukowość stylu Kōbō Abe. Nie 
znaczy to, że filmowa Kobieta jest dziełem nieinteresującym 
– poprzednie trzy akapity z pewnością nie opisały całego 
jego bogactwa. Jednakże warto wiedzieć, że najpełniej ist-
nieje w tandemie, dopełniane przez literacki pierwowzór.

Choć, jeśli się nad tym dobrze zastanowić, można by powie-
dzieć: i vice versa.

Kōbō Abe, Kobieta z wydm, Wydawnictwo Znak,  
Kraków 2010. 
Kobieta z wydm, reż. Hiroshi Teshigahara, Japonia 1964.

Do zilustrowania artykułu wykorzystane zostały fotosy z filmu.
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W OBJĘCIACH X MUZY

Bohater filmowy: 

pisarz

Karolina Kunda-Kuwieckij,  
Renata Borowiak

Czy pisanie może wyglądać atrakcyjnie? Niesłychanie 
ulotny i enigmatyczny proces kreowania literackich 
światów niełatwo przedstawić obrazem. Ale już postać 
pisarza inspiruje niejednego scenarzystę. I rodzi pytań 
bez liku. Dlaczego ktoś chce pisać? Gdzie szuka tema-
tów i w jakie tarapaty może się przy okazji zaplątać? 
Czy nie myli mu się fikcja z rzeczywistością? I jak radzi 
sobie z kryzysem – z impasem twórczym, z sukcesem,  
z niedocenieniem?

Pisarz jako bohater filmowy. Z gęsim piórem, maszyną 
do pisania, komputerową klawiaturą. Oto wybrane ty-
tuły, których twórcy wykreowali takie właśnie postaci.  
W tej odsłonie będą to pisarze fikcyjni. 

– Nie napisałem tego. 
– Myślałam, że to pańskie.
– Nie, to nie moje. Proszę spojrzeć. Tu jest napisane
John Shooter. To nie ja.Myślałam, że to jeden z tych
pseudonimów albo zmyślonych imion.
– Nie, nie. Nigdy takiego nie używałem. Nie mogę sobie
wyobrazić, czemu to ma służyć. Takie chowanie się za
zmyślonym imieniem.

Thriller w reżyserii Davida Koeppa, twórcy wielu 
komercyjnych, hollywoodzkich produkcji. Mort Rainey 
jest odnoszącym sukcesy pisarzem. Po rozwodzie  
z żoną, zrywa z dotychczasowym życiem i zaszywa się 
w domu na prowincji, by na odludziu rozpocząć pracę 
nad nową powieścią. Pewnego dnia Raineya odwiedza 
tajemniczy mężczyzna, który zarzuca mu plagiat jego 
powieści. Mężczyzna pragnie odeprzeć zarzut i dowieść 
swojej niewinności. Rozpoczyna wielkie poszukiwanie 
pierwowzoru własnej powieści, która zaginęła mu rok 
wcześniej. Od tej chwili w życiu pisarza zaczną się dziać 
dziwne, niewyjaśnione zjawiska...  

Który amerykański aktor wcielił się w rolę Morta Rainera?

1. Sekretne okno
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2. Autor widmo

– Adam Lang jest światową posta-
cią. Jego biografia będzie między-
narodowym bestsellerem.
– Cóż, wiesz, mam już całe magazy-
ny wypełnione „międzynarodowymi 
bestsellerami”, których ludzie nie 
kupują.

Licznie nagradzany na festiwalach thril-
ler polityczny. Bohaterem filmu jest ty-
tułowy „Autor Widmo”  – człowiek, któ-
ry świadczy usługi anonimowego pisarza 
opracowującego autobiografie znanych 
ludzi. Zostaje wynajęty do napisania 
autobiografii-pamiętnika Adama Langa 
(Pierce Brosnan), byłego premiera Wiel-
kiej Brytanii. Pisarz podejmuje się zleco-
nego mu zadania, jednak nie spodziewa 
się, że zostanie tym samym wciągnięty 
w śmiertelnie niebezpieczną intrygę.   

Kto jest reżyserem tego filmu?

W OBJĘCIACH X MUZY

3. Reprise.
Od początku raz jeszcze

– Czy pan również pisze?
– Tak, napisałem książkę. Prawdopodobnie jej pan nie czytał. Jeszcze nie została 
opublikowana.
– W takim razie prawdopodobnie jej nie czytałem. Ale zostanie opublikowana? 

Norweski komediodramat w reżyserii Joachima Triera (dalekiego kuzyna sławnego Larsa 
von Triera).
Film opowiada o dwóch przyjaciołach – Phillipie i Eriku, których łączy wspólna pasja: 
literatura i pisanie. Obydwaj podziwiają twórczość Stena Egila Dahla i mają romantyczne 
wyobrażenie o karierze pisarza. Jednocześnie wrzucają do skrzynki rękopisy swych dzieł, 
marząc o sławie. Jak znieść odrzucenie, które spotka jednego z nich? A jak poradzić sobie 
z sukcesem, który drugiego doprowadzi do załamania psychicznego? A przede wszystkim: 
czym jest tworzenie i jak przeplata się sztuka z życiem – o tym opowiada Reprise, film 
wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych festiwalach. 

Jaki tytuł nosi drugi pełnometrażowy film Joachima Triera z 2011 roku?
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4. Misery

– To prawdziwy cud, że mnie pani znalazła
– Nie, to nie żaden cud. W pewnym sensie
śledziłam pana. 
– Śledziła mnie pani?
– Wiedziałam, że jest pan w hotelu Silver Creek
Nie na darmo jestem pana najgorętszą
wielbicielką. Nie raz jeździłam tam pod wieczór
i wpatrywałam się w okna pańskiego domu
Zastanawiałam się, co się dzieje w pokoju
największego pisarza na świecie.

Klasyczne kino grozy w reżyserii Roba Reinera. Paul 
Sheldon (James Caan) jest autorem poczytnego cy-
klu powieściowego o Misery Chastein. Zmęczony przedłużającą się w nieskończoność serią, postanawia uśmiercić główną 
bohaterkę i tym samym zakończyć cykl. Jadąc do domu z gotowym maszynopisem, ulega wypadkowi i traci przytomność.  
Z wypadku ratuje go Annie Wilkes (Kathy Bates), zagorzała fanka serii o Misery. Paul Sheldon nie spodziewa się jednak, jak 
wielką i oddaną wielbicielką Misery jest Annie ...

Film oparty jest na motywach powieści. Kto jest jej autorem?

5. Lśnienie

– Może zabrałbyś mnie na spacer po śniadaniu?
– Najpierw powinienem popisać.
– Masz już pomysł?
– Nawet sporo. Ale ani jednego dobrego.
– Coś wymyślisz. Musisz przyzwyczaić się do co-
dziennego pisania.

Klasyka kina grozy w reżyserii Stanleya Kubricka. 
Jack Torrence (Jack Nicholson) dostaje 

tymczasowo pracę jako kurator hotelu Overlook. Z położonego wysoko w górach, zamkniętego w zimie kompleksu 
hotelowego, wieje grozą. Jack, który wprowadza się na ten okres do hotelu wraz z żoną i kilkuletnim synkiem, planuje 
wykorzystać odosobnienie w górach na dokończenie książki. Jednak długo oczekiwana wena twórcza nie nadchodzi. 
Na domiar złego syn Jacka odkrywa, że hotel jest nawiedzony przez złowrogie duchy. Demony zaczynają nawiedzać 
opiekuna hotelu i stopniowo doprowadzają go do coraz większego obłędu. 

Wśród filmów Kubricka jest i ekranizacja pewnej skandalizującej powieści, której bohater (Humbert Humbert) wdaje 
się w romans z nieletnią Dolly (to jedna z wersji jej imienia). Kto jest autorem tej powieści?
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6. O północy
w Paryżu

– To dobry pisarz? Czytałaś jego prozę? 
– Chowa ją przed całym światem. 
– Gdyby chciał, mogę przeczytać i wydać 
opinię.
– Byłoby świetnie. Chyba tego mu trzeba. 
Ktoś to musi przeczytać.

Woody Allen w nowej francuskiej odsłonie 
ujawnia swoją fascynację Paryżem z przełomu XIX i XX 
wieku. Pracujący nad powieścią Gil (Owen Wilson) i jego 
narzeczona Inez (Rachel McAdams) tworzą skrajnie 
niedopasowaną parę. By zaplanować ślub i zaopatrzyć 
nowe mieszkanie w nietuzinkowe elementy wystroju 
wnętrz, wyjeżdżają do Paryża – światowej stolicy 
romantyzmu i namiętności. Na miejscu okazuje się, że 
podczas gdy Inez przeznacza całą energię na zakupy 
i huczną zabawę, Gila interesują ślady bohemy z lat 
20., jak się okazuje – żywe i dziś. Ścieżki narzeczonych 
zaczynają się stopniowo rozchodzić, jednak żadne  
z nich nie wydaje się tym specjalnie przejmować.

Obraz którego słynnego postimpresjonisty został 
wykorzystany na plakacie filmowym? 
   

7. Nagi lunch

– Sugeruję, żebyś dał spokój pisaniu i ruszył 
w daleki świat.

Psychodeliczno-surrealistyczny thriller sci-
ence-fiction w reżyserii Davida Cronenberga.
Bill Lee (Peter Weller) jest cierpiącym na 
niemoc twórczą literatem, pracującym tak-
że jako dezynfektor. Pewnego razu odkry-
wa, że jego żona narkotyzuje się proszkiem 
do zwalczania karaluchów i postanawia zro-
bić to samo. Pod wpływem narkotyku pisarz 
przenosi się do surrealistycznej Interstrefy, 
w której odzyskuje wenę. Silne halucynacje 
powodują, że maszyna do pisania przybiera 
dlań postać gigantycznego stwora, któremu 
zaczyna dyktować swą powieść. Bill popada 
w narkotyczny nałóg, urojenia nasilają się, 
a dziwne zdarzenia stają się elementem codzienności. 

Ekranizacją czyjej powieści jest Nagi lunch  
Davida Cronenberga?
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Zapraszamy do udziału w konkursie, obejmującym 
dziewięć pytań dołączonych do zaprezentowanych fil-
mów. Odpowiedzi (możliwość jednego błędu lub braku 
odpowiedzi) należy nadesłać na adres: konkursy@ar-
chipelag-magazyn.pl do 10 marca. Jako temat e-maila 
prosimy wpisać: „Bohater filmowy: pisarz”. Wśród au-
torów trafnych odpowiedzi wylosujemy zwycięzcę, któ-
ry otrzyma egzemplarz książki Zygmunta Baumana pt. 
Między chwilą a pięknem. O sztuce w rozpędzonym świe-
cie, ufundowany przez wydawnictwo Officyna. Regula-
min konkursu jest dostępny na naszej stronie interneto-
wej w zakładce Konkursy.

8. Przed 
zachodem 
słońca

– Przeczytałaś książkę?
– Tak, owszem. Byłam bardzo zdumiona, jak zapewne się 
domyślasz. Musiałam ją przeczytać aż dwa razy. – Tak?
– Tak. Ale nie, podobała mi się, bardzo romantyczna. Za-
zwyczaj takich nie lubię, ale ta mi się podobała. Dobrze 
napisana. Gratuluję.
– Dziękuję.

Kontynuacja romansu Przed wschodem słońca w reżyserii 
Richarda Linklatera.
Paryż, legendarna księgarnia Shakespeare & Co. Jessie 
(Ethan Hawke) uczestniczy w spotkaniu autorskim i pro-
muje książkę, w której wspomina romans sprzed dziesię-
ciu lat. Nieprzypadkowo na spotkanie przybywa także bo-
haterka owego romansu; pragnie pogratulować pisarzowi 
sukcesu literackiego. Dawni kochankowie udają się do ka-
wiarni, a następnie spacerują ulicami Paryża, który staje 
się niemal równorzędnym bohaterem opowieści. Łącząca 
ich przed laty namiętność wcale nie wygasła, a rozstanie 
okaże się trudne, kto wie – może niekonieczne?
 
Która francuska aktorka gra partnerkę Ethana Hawke`a?

– Słuchaj Julie, będę z Tobą szczera. Potrzebuję ciszy i spokoju, 
żeby się skupić. Skoro dzielimy wspólnie dom, proszę byś 
zajmowała się sobą nie wchodząc mi w drogę. Dom jest 
wystarczająco duży dla nas obu, zdobądź się więc wysiłek...
-	 Chciałam być tylko uprzejma i zaprzyjaźnić się. Ale jeśli 
wolisz...
-	 Nic nie wolę. Chcę tylko pracować w spokoju nad moją 
książką.

Thriller psychologiczno-erotyczny w reżyserii François 
Ozona.
Sarah (Charlotte Rampling) – brytyjską autorkę poczytnych 
kryminałów –  frustrują niezaspokojone ambicje literackie. 
Dlatego też, gdy otrzymuje od swego wydawcy propozycję 
wykorzystania jego posiadłości na Prowansji do spokojnego 

pisania nowej powieści, przyjmuje ją bez 
zastanowienia. Jednak na miejscu okazuje się, że 
Sarah nie będzie sama. W domu przebywa także 
piękna i młoda Julie (Ludivine Sagnier), córka 
wydawcy Sarah. Ciągła obecność i zuchwałość 
młodej dziewczyny staje się dla pisarki coraz 
bardziej krępująca i uciążliwa, a perspektywa 
napisania dobrej powieści oddala się coraz 
bardziej.

W którym innym filmie François Ozona 
występuje Ludivine Sagnier? (Podpowiedź:  
W główne role wciela się obok niej jeszcze 
siedem innych aktorek)

W OBJĘCIACH X MUZY

9. Basen

Konkurs!
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W ciągu swojego dwudziestosześcioletniego życia do-
świadczał śmierci na raty − poprzez ciągłe upojenie alko-
holowe (bez specjalnego wstrętu do salicylu, wody brzo-
zowej, a nawet łopianowej), to znów dopominał się o nią 
gwałtownie − podcinaniem żył, wieszaniem się, skokiem  
z drugiego piętra, truciem gazem i środkami farmakolo-
gicznymi.2 Przejmująco brzmi fraza z wiersza Babilon, 
którą można by wziąć za samorozpoznanie: 
„(…) poeta / Gnój / alfons swej śmierci co ją rymuje 
wciąż ze śmiechem”. 

W minionym roku upłynęła czterdziesta rocznica 
jego samobójczej śmierci. Autor m.in. tomiku Którego 
nie było wciąż pozostaje symbolem – mówiąc po 
Witkacowsku − Tajemnicy Istnienia Poszczególnego. 
Prawdę o Wojaczku usiłowało zgłębić wielu. Mogę 
dopisać się do długiej listy chodzących po śladach 
pamięci o poecie, błądzących po stylistycznych tropach  
w jego poezji i rekonstruujących jego portrety w obrazach 
filmowych. A wynika z tego tyle, że jestem w punkcie,  
w którym drogi rozbiegają się we wszystkie strony. 
Antynomie i sprzeczności to zarówno cechy poetyki wierszy 
Wojaczka, jak i legendy życia, którą świadomie kreował. 

Poeta przeklęty

Biografia Wojaczka niemal podręcznikowo wpisuje się  
w schemat „poety przeklętego”: niekwestionowany 
talent, przełamywanie estetycznego tabu, prowokacje 
obyczajowe, konsekwentne dążenie do samozagłady.

Przedwcześnie zmarły poeta znalazł skrupulatnych kro-
nikarzy swego dramatycznego życia. Maciej M. Szcza-
wiński wielokrotnie wracał do Mikołowa, by rozma-
wiać z rodzicami Rafała oraz jego szkolnymi kolegami, 

W OBJĘCIACH X MUZY

Kadrowanie

Joanna Marchewka

dotarł do listów i ich adresatów, szedł tropem lektur 
poety, studiując jego zapiski na marginesach. Szukał 
związku między fotografiami wykonanymi Smieną przez 
licealistę a jego późniejszym obrazowaniem poetyckim.3  
Z kolei Stanisław Bereś i Katarzyna Batorowa-Wo-
łowiec nagrali jedenaście godzin rozmów z czter-
dziestoma siedmioma osobami, które zetknęły się  
z poetą. Tytuł książkowego wydania − Wojaczek wielokrot-
ny oddaje niemożność znalezienia wspólnego mianownika 
dla zgromadzonych świadectw i tym samym wskazuje na 
wielowymiarowość osobowości bohatera wspomnień.

Wojaczka
Kim w istocie był ten, który obsesyjnie poszukiwał własnej tożsamości, a jednocześnie podważał rację swego  
istnienia wielokrotnymi próbami samobójczymi? 
„Musi być ktoś, kogo nie znam, ale kto zawładnął / Mną: moim życiem, śmiercią; tą kartką” – dystych jego autorstwa 
umieszczono na kamienicy, w której mieszkał, obok inskrypcji: „Z tego domu wyszedł w świat Rafał Wojaczek,  
poeta, 1945-1971”.1
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Zatem, kim był? Różni różnie powiadają. Anegdot bez liku. 
Większość ilustruje balansowanie na cienkiej czerwonej 
linii: kabotyńskie rozsyłanie znajomym swojego zdjęcia 
z sygnaturą na czole INRI, popisowe rozgniatanie szkla-
nek w dłoniach, cięcie żyletką twarzy podczas wizyty  
u przyjaciela, wyjadanie obiadu z talerzy bywalcom 
barów. Cóż, może lepiej, aby czarna część legendy  
pozostała w uśpieniu, choć, jak mówił Boy Żeleński: „nic 
się tak nie powtarza jak ekscentryczność”. Obok niesła-
wy, dziś powiedzielibyśmy „czarnego piaru”, w posta-
ci tej ujmuje niezwykła wręcz erudycja, choć był samo-
ukiem (po pierwszym semestrze musiał zrezygnować 
ze studiów na UJ ze względu na diagnozę psychiatrycz-
ną). Wielu znajomych podkreślało jego głód rozmów  
intelektualnych, do których nie znajdował partnerów. 
Zupełnie zadziwiająca jest też jego tytaniczna praca nad 
tekstami. Potrafił nieprzerwanie przez 48 godzin cyzelo-
wać formę wyrazu poetyckiego. Zachował się szesnasto-
kartkowy zeszyt – świadectwo jego zmagań redakcyjnych  
z ośmiowersowym wierszem. Jedyną racją istnienia było 
więc dla Wojaczka tworzenie. 

Poeta cierpiącego ciała

Co ciekawe, schematowi poety przeklętego, odrzu–
conego, wymknęła się recepcja jego twórczości. Autor 
debiutanckiego Sezonu znalazł więcej wyznawców 
kultu zracjonalizowanego niż bałwochwalczych fanów 
jednego sezonu. Bo czy był poetą swojego pokolenia? 
Jego zasięg wpływów był raczej ograniczony, przyćmiony 
gwiazdą Stachury (ironicznie odmalowanego  
w Sanatorium4). Poezja Wojaczka wypełniona pły–

nami fizjologicznymi: krwią, spermą, potem i śliną, 
równouprawniająca motyw róży i gwiazdy z motywem 
fallusa i krocza obrażała powszechny gust i smak. Nadawała 
się więc na manifestację buntu, ale była jednocześnie zbyt 
wyrafinowana formalnie, aby zyskać łatwy poklask młodych 
outsiderów. Wojaczek miał natomiast szczęście do kurateli 
najlepszych krytyków literackich. Drogę do druku otworzyła 

mu przychylna opinia ówczesnego papieża awangardy – 
Tymoteusza Karpowicza. Zdobył uznanie Artura Sandauera 
i Jana Błońskiego. Niemal wszyscy badacze wgryzający się  
w zawiłości poetyki Wojaczka zwracali uwagę na to, 
że jego wyobraźnia poetycka koncentrowała się na 
metaforyce ciała, a zmierzała w kierunku wyrażenia 
„głodu metafizycznego”. Bo był to poeta „cierpiącego 
ciała”, zredukowanego do podbrzusza – siedziby trawienia  
i płci, ale zarazem części szczególnie wrażliwej na ból. 
Podobnie symbole życia funkcjonowały jednocześnie jako 
symbole zagrożenia: ślina – głodu, sperma – pożądania, 
a krew – śmierci. Stąd w tej poezji stała obecność 
gorączkowego poszukiwania transcendencji. Wyjścia poza 
ciało, poza siebie5.

Portrety filmowe

Złożona osobowość, awanturniczy styl życia czynią 
Wojaczka postacią filmową. Filmowe  portretowanie 
artysty odbywa się niemal regularnie. Ostatnie  
w reżyserii Lecha Majewskiego miało miejsce w 1999 r. 
Jest to czarno-biała fabuła, w odróżnieniu od pozostałych 
– zaklasyfikowanych jako dokument. Wśród nich są: Ptak,  
o którym trochę wiem Zbigniewa Kowalewskiego z 1983 
r., Rafał Wojaczek, którego nie było, zrealizowany przez 
Grażynę Pieczuro w 1992 r. i Czemu nie ma tancerki  
w reżyserii Tadeusza Żukowskiego z 1996 r. 

Rozróżnienia gatunkowe okazują się jednak wcale 
nie tak oczywiste. Majewski zdefiniował swój film 
jako „wizualny poemat”, oddający efekt chodzenia po 
śladach emocji, które jego osobiście kształtowały6. 
Mówiąc krótko, miał być to być WoJAczek. Reżyser 
podkreślał, że bardziej niż na rekonstrukcji biografii 
zależało mu na przedstawieniu archetypu artysty, 
poszukującego własnej tożsamości. Nie interesował 
go jednak portret psychologiczny, bo wedle niego 
„psychologia upraszcza, usiłując zwerbalizować nie–
wysławialne”. Zdjęcia robione przez Adama Sikorę 
statyczną kamerą (tylko dwa ujęcia − pierwsze  
i ostatnie, stanowią wyjątek) ujmują bohatera w sposób 
behawioralny w określających go przestrzeniach. Są 
to: dom rodzinny, dworzec kolejowy, cmentarz, szpital 
psychiatryczny, kościół, „lokal dla artystów”. Poznajemy 
go też poprzez kluczowe relacje: z kobietami (matka, 
kochanka, gospodyni wynajmowanej sublokatorki), 
przyjaciółmi (Wiktor Sierpień), literatami (Edward 
Stachura, Ryszard Milczewski-Bruno). Obok tytułowej 
postaci odrębnym bohaterem filmu są realia PRL-u. 
Kontekst ten na zasadzie kontrapunktu współtworzy 
postać, niemieszczącą się w zewnętrznych ramach.

Czemu nie ma tancerki to z kolei próba szukania ekwi–
walentów obrazowych duchowego portretu cierpiącego 
poety. Pomysł reżyserski polegał na wprowadzeniu, 
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☞ Szpital psychiatryczny.  

Krzysztof Siwczyk w filmie Lecha Majewskiego, 1999
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poza głosami udzielonymi „wojaczkologom”, wizualnych 
odpowiedników materii poetyckiej. W bogatym 
repertuarze środków plastycznych znajdziemy 
m.in. obrazy zdeformowanych postaci ludzkich  
z malarstwa Francisa Bacona – to świetna paralela do 
somatycznej metaforyki Wojaczka; motywy pasyjne 
z prac poznańskiej malarki, Grażyny Strykowskiej.  
W dynamicznym montażu różnych znaków ikonicznych 
wykorzystano mniej i bardziej czytelne aluzje do 
wierszy poety, np. olbrzymi rozkołysany hak jako 
ilustrację do przejmującego wiersza Chodzę i szukam 
swojej szubienicy, śpiewanego przez Waliszewskiego; 
księżyc i wodę – jako nawiązania do motywów lunarnych  
i akwatycznych; krzyża i wnętrza katedry – odsyłających 
do metafizycznych poszukiwań poety. Lejtmotywem 
są pojawiające się tancerki z tytułu wiersza i filmu 
jednocześnie. Ta „bezwstydna”, zmysłowa z czerwonymi 
wachlarzami i ta „spokojna” w eterycznej bieli − oddają 
dwoistą naturę wszelkich doświadczeń. 
Daleko od czystości gatunkowej dokumentu jest też Ptak 
o którym trochę wiem. W filmie na równych prawach 
współistnieje płaszczyzna realistyczna, będąca próbą 
rekonstrukcji prawdy o poecie z płaszczyzną mitotwórczą 
− inscenizowanymi epizodami z cyklu: „znowu ten 
Wojaczek”. Między tymi planami funkcjonują liczne 
obrazowe symbole, które miały oddać charakterystyczne 
motywy twórczości, metafory poetyckie, nastrój 
wierszy, niepokoje wewnętrzne bohatera opowieści 
(np. lejtmotywem jest tańcząca para, pojawia się też 
krzyż, rzeźba Chrystusa z Marią Magdaleną u jego stóp, 
Pani Śmierć grająca w szachy z petentami stojącymi do 
niej w kolejce). Ramę kompozycyjną stanowią rozmowy  
z rodzicami Rafała. Między nimi czuje się napięcie, 
które miało niebagatelny wpływ na kształtowanie 
się wrażliwości dojrzewającego poety: matczyne 

bezkrytyczne zrozumienie i ojcowską pryncypialność, 
także wobec siebie – która wybrzmiewa jako ostatni 
akord filmu: „nie upilnowaliśmy”.

Kafkiada, czyli „mój” Wojaczek 

Jest więc tak, że każdy ma swojego Wojaczka. Niektóre 
filmowe obrazy są jednak tak sugestywne, że nie sposób 
się od nich uwolnić. „Mój” Wojaczek wywiedziony został 
z filmowej wizji Lecha Majewskiego. Z rozpoznaniem − 
bohater kafkowski.

Pierwsza scena filmu ilustruje „wrzucenie w świat”, którego 
reguł się nie rozumie i wciąż groteskowo błądzi w jego 
granicach. Przez jakieś ni to szczeliny, ni to ciasne, zatęchłe 
podwórka wjeżdżamy posuwistym ruchem kamery przed 
szklaną taflę obskurnej restauracji, nomen omen „Bajka”. 
Z odgłosem tłuczonego szkła przez okno wypada na bruk 
Wojaczek. I słyszy po tym symbolicznym narodzeniu pierwsze 
błogosławieństwo: „Ty gnoju niemyty, żeby cię pokręciło!”  

Doświadczenie „dziwności istnienia” w świecie 
kafkowskim polega na zderzeniu z absurdem i poczuciu 
nieprzystawalności. Oddają to wszystkie sceny 
konfrontujące tytułowego bohatera z realiami PRL-u. 
W swoich peregrynacjach po Wrocławiu Wojaczek 
pokazywany jest na tle propagandowych haseł typu: Partia 
sternikiem energii, Masa jest energią, itp. Groteskowy 
rozziew ilustruje też „sentencja” wypowiedziana przez 
Wojaczka: Żeby było tak dobrze, jak jest niedobrze, 
toby było dobrze. Ta konstatacja światopoglądowa 
skonfrontowana zostaje z „dylematami poznawczymi” 
uczestników olimpiady rolniczej, którzy biedzą się nad 
tym, czy „Huragan” to opylacz, czy opryskiwacz? Zderzenie 
sprzecznych porządków rzeczywistości to główna zasada 

W OBJĘCIACH X MUZY
☞ Tablica umieszczona na domu rodzinnym Rafała Wojaczka. Dziś jest on siedzibą Instytutu Mikołowskiego
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konstrukcyjna filmu Majewskiego, najtrafniej 
oddająca miejsce poety w świecie.

Ale gdzie to wszystko ma swój początek? Sytuacja 
kafkowska zaczyna się od naznaczenia. „Ktoś mu-
siał zrobić doniesienie na Józefa K. (…) – to jedna 
z najsłynniejszych fraz w literaturze. Wina zawie-
szona nad bohaterem bierze go w swoje tryby. Nie-
co dalej przeczytamy: „Myśl o procesie już go nie 
opuszczała”. Zaczyna się wędrówka po strychach 
sądowych. Dla Rafała Wojaczka wyrokiem, który go 
określił do końca życia, była diagnoza psychiatrycz-
na. Fabuła filmu to w zasadzie krucjata bohatera 
z domu (rodzinnego) do „domu szaleńców”. Efekt 
niewolniczego zaprzęgnięcia w rolę intensyfikowa-
ny jest zabiegiem ciągłego wchodzenia bohatera  
w kadr. To nie my podążamy za nim, lecz to on szuka 
widza (jak K. sądu). Towarzyszy temu doświadcze-
nie schwytania w pułapkę. 

W sytuacji kafkowskiej, jak pamiętamy, są trzy rodza-
je uwolnienia: „przewleczenie”, „pozorne uwolnienie”  
i „uwolnienie prawdziwe”. W istocie wszystkie fałszy-
we. „Przewleczeniem” dla Wojaczka są upojenia alkoho-
lowe, „pozornym uwolnieniem” kilkakrotnie podejmo-
wane próby samobójcze (w filmie pokazano trzy). Dwie 
z nich poprzedzone są powtórzoną sceną symbolicznej 
ucieczki w siebie. Następuje odmowa uczestniczenia 
w grze. Bohater ustawia się tyłem do oka kamery – ple-
cami do widza. Przylega twarzą do ściany, podnosi ręce  

w geście poddania się, 
rezygnacji. Poetyckim 
wyrazem tego doświad-
czenia może być wiersz 
Ja; Kafka: „Przerosło 
mnie / serce / cały je-
stem wewnątrz / ko-
rzeń.”

„Uwolnienie prawdzi-
we” jest wyjściem  
ostatecznym. Bezpo-
wrotnym.

Józef K. zostaje zamor-
dowany przez egzeku-
torów „prawa” w nocy 
w opuszczonych ka-
mieniołomach. Przed 
śmiercią widzi światło 

na najwyższym piętrze graniczącego z kamieniołoma-
mi domu. Wojaczek przed samobójczą śmiercią wygła-
sza i inscenizuje swój wiersz Że lampa, że krąg światła. 
Jest to msza żałobna odprawiana nad swoją poezją. Jest 

☞

W OBJĘCIACH X MUZY

Scena samobójstwa. Wojaczek Lecha Majewskiego

ołtarz – stół, jest całun – obrus, jest pukanie do bram 
zaświatów – siedmiokrotne uderzenie o stół skoro-
szytem z poezją. Jest wino, które zatrute zamienia go  
w martwe ciało poety. Wybrzmiewa Miserese Góreckiego. 

A świat wraca do „normalności”, do początku, do „Bajki”, 
w którą szklarze wstawiają potłuczoną szybę. Kamera 
wycofuje się, pokonując tę samą drogę co w pierwszej 
scenie – tyle że w odwrotnym kierunku. Ostatnim dźwię-
kiem filmu jest odgłos zatrzaśnięcia bramy.

Józef K. – Wojaczek jest anonimem. Czyli kim? Na to pyta-
nie da się odpowiedzieć tylko w duchu paradoksu św. Au-
gustyna: „Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli usiłuję 
wytłumaczyć pytającemu, nie wiem.” 

Przypisy:
1 Od 1997 r. w rodzinnym domu Wojaczka znajduje się Instytut Mi-
kołowski, prowadzony przez Pawła Targiela, dawnego kolegę szkol-
nego Rafała. 
2 Stefan Chwin w eseistycznej książce Samobójstwo jako doświad-
czenie wyobraźni interpretuje elementy „poetyki” samobójstwa 
Wojaczka, wskazując na zestaw rytualnych zachowań. 
3 Swoje penetracje opisuje w książce: Rafał Wojaczek, który był, 
wielokrotnie wznawianej  
i z każdym wydaniem uzupełnianej o nowe efekty poszukiwań. 
4 W tym poemacie prozą Wojaczek opisuje  
w Pieśni czwartej spotkanie autorskie z Toruńskim (Stachurą). 
5 Najciekawsze interpretacje pokazujące ewolucję poetyckiego 
obrazowania prezentują: S. Barańczak, B. Kierc, T. Kunz. 
6 Pamiętajmy, że reżyser jest również poetą  
(podobnie jak współscenarzysta – Maciej Melecki  
i Krzysztof Siwczyk – Wojaczek).
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Mogą mieć potężne kształty bądź zgrabną, niewielką 
figurę. Istnieją od wieków w dobrze zakonserwowanych 
kostiumach historycznych albo dopiero co powstały 
w nowoczesnych formach z betonu, szkła i drewna. 
Cielesne gmachy bibliotek nadają się na niejeden 
konkurs na najpiękniejszy dom książek.

Ania Ready

PRZEZ OBIEKTYW

biblioteczne
C i a ł o

Biblioteka Brytyjska (British Library)  
w Londynie chełpi się posiadaniem nie 
tylko zbiorów wielkości 150 milionów 
pozycji (co czyni ją najbardziej zasob-
ną książnicą na Ziemi), lecz także ma-
teriałów w każdym znanym języku na 
świecie.
Fot. Ania Ready

Biblioteka w The Taylor Institution w Oksfordzie 
jest częścią Uniwersytetu i skupia materiały w no-
wożytnych językach Europy Zachodniej. Powstała 
w 1845 r. z darowizny Roberta Taylora, architekta 
i rzeźbiarza.
Fot. Ania Ready

Biblioteka domowa Aleksandra Puszkina w jego 
ostatnim mieszkaniu w Petersburgu, w którym zmarł 
po feralnym pojedynku, została zrekonstruowana 
pod koniec lat 90. minionego wieku. Biblioteka 
zawiera nie mniej niż 4000 książek z kolekcji poety.
Fot. Ania Ready

☞

☞

☞

Zawsze wyobrażałem 
sobie raj jako pewnego 
rodzaju bibliotekę.  
[Jorge Luis Borges]
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PRZEZ OBIEKTYW

W 2005 r. wydział filologiczny Freie Universität Berlin otwo–
rzył bibliotekę, która zaprojektowana została w kształcie 
ludzkiego mózgu przez Normana Fostera. Biblioteka zawie-
ra ponad 700 tys. książek.
Fot. Wikimedia Commons

☞

☞

☞

To jedna z czytelni w bibliotece Brown University  
w Providence w stanie Rhode Island w Stanach 
Zjednoczonych. Uniwersytet powstał jeszcze przed 
zdobyciem przez kolonie niepodległości od Imperium 
Brytyjskiego (w 1764 r.). Posiada kilka bibliotek, w tym 
jedną ufundowaną przez Johna D. Rockefellera Jr.
Fot. Ania Ready

W Ubon Ratchathani w południowo-wschodniej części Taj-
landii bibliotekę utworzono w starej świątyni buddyjskiej. 
Książnica jest z drewna i znajduje się na małym jeziorku  
w centrum miasta. 
Fot. Wikimedia Commons
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PRZEZ OBIEKTYW

The Radcliffe Camera w Oksfordzie to jedno z naj-
częściej fotografowanych i filmowanych miejsc 
(pojawia się m.in. w filmach Young Sherlock  
Holmes, Opium Wars czy The Red Violin). Kiedyś 
była to biblioteka fizyków, potem została prze-
mianowana oficjalnie na książnicę dla wszystkich  
naukowców. Pod budynkiem znajdują się dwa pię-
tra składujące książki oraz tunel wiodący do naj-
starszej biblioteki Uniwersytetu Oksfordzkiego.
Fot. Ania Ready

☞
Biblioteka komunalna w zamku we włoskim miasteczku Pop-

pi w Toskanii (Castello dei Conti Guidi) kiedyś przechowywała 
głównie manuskrypty. W XVIII w. posiadała ich aż 25 tys.  
Obecnie jej kolekcja zawiera też książki, księgi wieczyste  

i rodowe portrety. 
Fot. Ania Ready

☞
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Biblioteka publiczna w Seattle ma jedenaście pięter i zbudowana została ze stali i szkła.  
Na przestrzeni 34 tys. metrów kwadratowych jest w stanie pomieścić prawie półtora miliona książek. 
Fot. Bobak Ha’Eri, Wikimedia Commons
☞

Bodleian Library to jedna z najstarszych, najbardziej znanych 
i najbardziej uroczych bibliotek na Wyspach Brytyjskich. 
Zgodnie z prawem każdy z brytyjskich wydawców jest 
zobligowany przesłać bibliotece egzemplarz każdej wydanej 
książki. A wszyscy korzystający z Bodleian Library przed 
otrzymaniem specjalnej karty użytkownika muszą przed 
bibliotekarzem złożyć przysięgę, że m.in. nigdy nie wyniosą, 
popiszą ani uszkodzą w jakikolwiek sposób żadnej pozycji ze 
zbiorów, ani też nie zaprószą ognia.
Fot. Ania Ready

Uniwersytet Harvarda ma aż 90 bibliotek, które łącznie  
przechowują szesnastomilionowe zbiory. Widener Libra-
ry (na zdjęciu) to książnica, która powstała z darowizny 
rodziny jednego z absolwentów Hardvardu, który zginął 
na Titaniku. Regały biblioteki można by rozciągnąć na  
92 km. Jedną z jej kolekcjonerskich skarbów są kopie Biblii 
Gutenberga.
Fot. Ania Ready

☞ ☞
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Ciało
Księżyc świeci w moim 
ciele, ale moje ślepe 
oczy tego nie widzą. 

[Kabir, średniowieczny indyjski mistyk  
i święty sikhizmu oraz sufizmu]

Rys. Jacques Gamelin, Nouveau receuil d’ostéologie et de myologie dessiné après nature … pour l’utilité des sciences et des arts … 1779
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Ciało
u w i ę z i o n e

Choroba przemienia ciało w więzienie. Nierzadko  
z tej zamkniętej celi nie ma innej ucieczki niż poprzez 
śmierć. Jak z cielesnych okowów próbują uwolnić się 
literaccy bohaterowie? I czy ich choroby są formą kary, 
wymierzanej im przez pisarzy?

1.
Dzieje się to pewnego dnia. Prawie zawsze nagle. 
Ciało zaczyna szwankować.
Dotąd ignorowane lub traktowane wyłącznie jako na-
rzędzie do życia, koncentruje teraz na sobie całą uwa-
gę. Pojawia się ból. Widać skazy w konstrukcji, zmiany  

Joanna Janowicz

w strukturze, błędy w działaniu. Ciało bliskie jak koszula 
i naturalne jak potrzeby fizjologiczne zmienia się w ciało 
obce. Zaczyna rządzić się swoimi prawami. Buntuje się. 
Przestaje słuchać właściciela. Jego mieszkaniec obser-
wuje to z trwogą z jego wnętrza: co się dzieje? jak do tego 
doszło? Zamknięty w środku maszyny, rozpaczliwie wal-
czy o odzyskanie praw do decydowania o swoim losie. 
Najczęściej bezskutecznie.

2.
„Choroba obrażała jego poczucie godności. Te roztrzę-
sione ręce należały wyłącznie do niego, a jednak nie 
chciały go słuchać. Zachowywały się jak rozwydrzone 
dzieci, dzikie dwulatki ogarnięte szaleńczym atakiem 
egoistycznej beznadziejności. Im bardziej stanowczo 
wydawał polecenia, tym mniej go słuchały i tym gorzej 
dawały sobie radę. Dziecięcy upór i niechęć do dorośle-
nia zawsze doprowadzały go do pasji. Nie tolerował bra-
ku odpowiedzialności i dyscypliny, lecz diabelska logika 
sprawiła, że oto musiał stawić czoło nieposłuszeństwu 
własnego ciała”1.

Jest coś głęboko ironicznego w chorobach, jakie dopa-
dają literackich bohaterów. Ten, kto lubi mieć kontrolę 

Ferdinand Hodler , Chora Valentine Godé-Darel, data nieznana

☞
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nad innymi, traci ją nad sobą. Tego, który nie akcepto-
wał niezdyscyplinowania, dotyka niemoc decydowania  
o własnym ciele – tak jak Alfreda Lamberta. W Korektach 
Jonathana Franzena odgrywa on rolę nieomylnego ojca, 
wiedzącego co jest najlepsze dla każdego z jego dzieci. 
Postrzegany przez żonę i synów za nieczułego despotę, 
jest człowiekiem, który nie słucha porad i podejmuje 
decyzje, opierając się jedynie na konsultacjach z samym 
sobą. Nawet jeśli zaszkodzi tym najbliższym. Nawet za 
cenę rodzinnych niesnasek i słownych przepychanek. 

Kiedy więc zaczyna chorować na Parkinsonizm, cierpi 
większe katusze niż osoba spolegliwa i przyzwyczajona 
do tego, że się za nią decyduje. Widząc, jak ciało zawo-
dzi go nawet przy najprostszych czynnościach, czuje się 
zdradzony. Patrzy na swoje trzęsące się ręce i bezwładne 
nogi. Jego stare ciało budzi w nim rozpacz. Płacze nad 
nim i nad sobą. „Gdyby tylko wiedział! Gdyby tylko wie-
dział, podjąłby kroki, miał przecież strzelbę, bezdenny 
zimny ocean, gdyby tylko wiedział”2. 
Teraz jest już jednak dla niego za późno, aby wydostać się 
z tej pułapki, jaką zastawiło na niego jego własne ciało.

3.
Diabelskiej logiki nie oszczędzono również siedemdzie-
sięcioletniemu Johanowi Slettenowi, bohaterowi powie-

ści Grace Linn Ullmann. Całe życie cenił sobie dystans  
i prywatność. Choroba wystawia go bezpardonowo na 
oczy dziesiątek osób i odziera go z intymności. Jego ciało 
poddawane jest nieustannej lustracji przez orszak leka-
rzy, żonę i tłumy obcych w szpitalu. 
„Jego nagie, sinawo-białe ciało starego mężczyzny było 
zakryte przez szpitalny fartuch i nic więcej. Penis, jądra, 
pośladki – wystawione całkowicie na pokaz. Jak grote-
skowe przerośnięte dziecko w używanej niedzielnej su-
kieneczce, myśli obciągając fartuch. Nawet z mózgiem 
nafaszerowanym środkami uspokajającymi podanymi 
mu przed znieczuleniem, nie zapomina o okrywaniu 
się. Dlaczego ta cholerna rzecz nie zakrywa najbardziej 
wrażliwych części ciała? Oto Johan Sletten, zawsze dba-
jący o zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą 
a innymi, obnosi się z intymnymi organami jak jakiś mor-
ski zawilec”3. 
Zawstydzony, nieuleczalnie chory, marzy już tylko o god-
nej śmierci. W niej upatruje jedynego wyjścia z cielesne-
go więzienia i ucieczki od upokorzeń.

4.
Z podobną ironiczną wyższością obchodzi się śmiertel-
ność z ciałem ojca w Lecie J.M. Coetzeego. Kpi z jego do-
tychczasowych przechwałek o tym, że nigdy nie musiał 
chodzić do dentysty. „Nagle w połowie życia jego zęby 

☞

Ferdinand Hodler, Umierająca Valentine Godé-Darel, 1915



67

zaczęły gnić jeden po drugim i trzeba je było wszystkie 
usunąć”4. Po kilkunastu latach dają o sobie znać dziąsła  
i powstają niegojące się ropienie. „Infekcja wdziera się 
do gardła. Ojciec czuje ból, gdy przełyka, gdy mówi”5. Ba-
dania lekarskie ujawniają rakowatą narośl w krtani.
Tak jak los (czy raczej kierujący nim pisarz) drwi ze zdy-
scyplinowanego Alfreda Lamberta pozbawiając go kon-
troli nad własnym ciałem, tak samo kpi sobie ze zdystan-
sowanego Johana Slettena odzierając go z prywatności.  
Z tym samym sardonicznym śmiechem fabularny los 
daje prztyczka coetzee’owskiemu ojcu za przechwalanie 
się, że przez całe życie miał zdrowe zęby, i od nich rozpo-
czyna szturm o pozbawienie go zdrowia oraz godności. 
Czy kierując w ten sposób losami bohaterów pisarze pró-
bują ich ukarać? Czy tylko wybierają najbardziej prze-
wrotną metodę na opisanie ironii losu, którą wielokrot-
nie dostrzegli w życiu? Trudno dać za nich odpowiedź. 
W swoim opisywaniu chorób i ich „dopasowaniu” do bo-
hatera wydają się jednak bezwzględni. Jakby próbowali 
powiedzieć nam, że marnością są wszystkie nasze posta-
wy i wyznawane przez nas wartości, bo na końcu i tak 
zawsze splugawi je choroba.

5.
Te pisarskie dążenia do dania nauczki swoim bohaterom 
widać też w opowiadaniu Jarosława Iwaszkiewicza Brze-
zina. Śmiertelna choroba dotyka w nim wesołkowatego 
młodego lekkoducha, kierującego się w życiu impulsa-
mi i czerpiącego z niego wielką radość. Zległszy w łóżku  
w domu swojego brata, poważnego i czującego do niego 
silną awersję, musi pożegnać się ze wszystkimi radościa-
mi świata. Od ignorowanych symptomów i zagłuszanych 
frywolnością obaw przechodzi gładko w fazę cierpień, 
którym tylko śmierć może przynieść kres. 
„Dotychczas nie doznawał specjalnie uciążliwych dole-
gliwości fizycznych, teraz zaczęła się prawdziwa męka. 
Ciało wychudłe bolało od leżenia, a ruszyć się nie mógł, 
gdyż każde poruszenie kosztowało go mnóstwo wysiłku  
i kończyło się bólem, rozchodzącym się od krzyża ku koń-
czynom. Nie mógł nic jeść. Katarzyna (…) co drugi dzień 
kręciła mu lody i już od samego rana nękał go dźwięk 
maszynki czochrającej się w lodzie z wielkim chrzę-
stem. Dźwięk ten, dochodzący z sąsiedniej sieni, był tak-
że źródłem radości, mimo że go męczył. Chrzęszczenie 
puszki lodowej było jedynym odgłosem, który dochodził 
do niego, świadcząc o obszernym, wielkim życiu, które 
teraz już odbywało się poza nim”6.
Być przykutym do łóżka na zewnątrz tego obszernego 
życia było najgorszym więzieniem, do którego los mógł 
go wtrącić.

6.
W prawdziwym więzieniu, przypominającym swoimi 
rozmiarami i warunkami w nim panującymi grób, zo-
stał osadzony bohater książki To oślepiające, nieobecne 
światło, napisanej przez Tahara Ben Jellouna. Zamknięte 

w grobie ciało nie tylko jest więzione, ale i staje się nie-
jako drugim więzieniem dla skazanego. Jedynym sposo-
bem na ocalenie okazuje się postradanie zmysłów:
„Być tu, nie będąc tu. Zagłuszyć zmysły, skierować je 
gdzie indziej, dać im inne życie, jak gdyby zostało się 
wrzuconym do tej nory bez nich. Właśnie: powinienem 
zachowywać się tak, jakbym zdeponował je w dworco-
wej przechowalni bagażu, schowane w małej walizce, 
starannie owinięte w bawełnę lub jedwab, odłożone na 
bok bez wiedzy oprawców, bez wiedzy kogokolwiek. Za-
staw na przyszłość”7.
Takiej postawy mogliby się uczyć od niego chorzy, przy-
kuci do swoich łóżek. Niełatwo ją jednak osiągnąć. Stan 
ten bohaterowi Tego oślepiającego… udaje się osiągnąć 
dopiero po latach cierpień dzięki bólowi i torturom. To 
one pozwoliły mu „oderwać się od ciała i patrzeć z góry, 
jak walczę ze skorpionami. Byłem ponad. Byłem po dru-
giej stronie nocy”8.

7.
Przepaść jak noc dzieli zdrowego i chorego. 
Po jej drugiej stronie, zostaje osoba bliska, ale zdrowa, 
która choć chce, nie rozumie, co czuje cierpiący. Przebły-
ski zrozumienia pojawiają się tylko w zetknięciu z jego 
spojrzeniem. To otrzeźwiający moment, mocny i zimny, 
dla bliskich chorego. Przekonuje się o tym syn odwiedza-
jący ojca po operacji w Lecie J.M. Coetzeego.
„Ogólnie rzecz biorąc, ma sceptyczne nastawienie wo-
bec możliwości wyrażania złożonych uczuć przez gałki 
oczne, lecz gdy ojciec otwiera oczy, jest wstrząśnięty. 
Spojrzenie, jakie napotyka, wyraża całkowitą obojętność 
wobec losu syna, Acme Auto Parts i wszystkiego innego  
z wyjątkiem własnej duszy w obliczu wieczności”9.
Spojrzenie nie tylko wyraża wszystkie emocje kłębią-
ce się w schorowanym ciele, lecz także pozostaje jedy-
nym niezmiennym elementem niszczejącego organizmu.  
W chudnącym korpusie o blednącej, coraz cieńszej skó-
rze, oczy są tym constans, tym żywym krzykiem, jaki 
próbuje się wydostać z głębi więżącego go ciała. Za  
Houellebecqiem można dodać:
„Głos człowieka nigdy się nie zmienia, podobnie jak jego 
spojrzenie. W tej ogólnej zapaści fizycznej, do jakiej spro-
wadza się starość, głos i spojrzenie stanowią boleśnie 
niepodważalne świadectwo trwania charakteru, aspira-
cji, pragnień, wszystkiego tego, z czego składa się osobo-
wość człowieka”10. 

8.
Odpowiedzią na takie wstrząsająco obojętne spojrzenie, 
jedyne trwałe odzwierciedlenie istoty człowieka, może 
być gest – inne, obok spojrzenia czy głosu, z impondera-
biliów, do którego zdolne jest ludzkie ciało. Jednak nie 
tak łatwo zdobyć się na kojący dotyk, zwłaszcza jeśli na-
wet ze zdrowym ciałem bliskiej osoby nie było się zbyt 
blisko. Racjonalny dystans bezdotykowy dzielił dotąd 
ojca i syna z Lata Coetzeego.
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☞ Ferdinand Hodler, Umierająca Valentine Godé-Darel, 1915
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„Nie ma nic więcej do powiedzenia. Mógłby ująć dłoń ojca 
i pocieszyć go, zapewnić, że nie jest sam, że go kochają  
i martwią się o niego. Jednak nic takiego nie robi. W jego 
rodzinie nie ma zwyczaju wyciągania ręki do innej osoby 
i dotykania jej, z wyjątkiem dzieci, jeszcze małych i nie-
ukształtowanych. To zresztą nie wszystko. Gdyby przy 
tej jednej poważnej okazji zignorował rodzinne nawyki  
i chwycił dłoń ojca, czy znaczenie tego gestu byłoby 
prawdziwe? Czy ojca rzeczywiście ktoś kocha i martwi 
się o niego? Czy faktycznie nie jest samotny?”11.
Dla innych, dla których dotąd ciało było barierą, w cho-
robie sama jego obecność staje się pocieszeniem. Daje 
możliwość wykonania wobec niego czułych, troskliwych 
gestów, jakich do tej pory nie można było wobec niego 
wykonać. Tak dzieje się w przypadku Enid, żony Alfreda 
Lamberta z Korekt. 
„Była szczęśliwa, że ma przynajmniej jego ciało. Zawsze 
lubiła jego rozmiar, kształt, zapach, a teraz, przykuty 
do wózka inwalidzkiego, był dla niej znacznie bardziej 
dostępny i nie mógł wyartykułować spójnego sprzeci-
wu, gdy go dotykała. Pozwalał się całować i nie kulił się, 
gdy jej usta spoczęły trochę dłużej na jego wargach, nie 
wzdragał się, gdy głaskała go po włosach”12.
Dla Alfreda ciało stało się więzieniem, ale dla Enid jego 
choroba okazała się być złotą klatką, w którą może wresz-
cie schwycić wymykającego się jej przez całe życie męża.

9.
Do czego w literaturze porównuje się chore ciało?
Przede wszystkim do maszyny, która przestaje prawidło-
wo działać. Tym tropem idzie Jacek Dehnel w Lali, pisząc 
o swojej babci, że „zaczęła przypominać rozregulowa-
ny mechanizm: umysł, hydraulika, zegar biologiczny”13. 
W Zapiskach ze złego roku bohater-eseista skarży się 
na bolące biodro, niepozwalające mu chodzić. Kwituje 
to krótko: „Nie ma rady: fizyczna maszyneria z każdym 
dniem coraz bardziej podupada. A co do umysłowej, to 
nieustannie wypatruję w niej wyszczerbionych zębatek 
i przepalonych bezpieczników, łudząc się wbrew rozsąd-
kowi, że przeżyje swojego cielesnego gospodarza”14.
Wyniszczone chorobą ciało powszechnie kojarzy się 
z ptakiem. Coetzee: „W zbyt dużej koszuli wygląda jak 
ptak, sama skóra i kości”15. Tahar Ben Jelloun: „Schudł 
tak bardzo, że przypominał oskubanego ptaka”16.
Pisarze często bezwzględnie obchodzą się z chorym cia-
łem, przyrównując je do wora piachu lub tobołka przy-
pominającego człowieka17. Nie próbują być delikatni: 
„Ojciec leży płasko na plecach z gardłem obwiązanym 
opatrunkiem, z którego wystają rurki. Wygląda jak trup, 
jak zwłoki starca”18. 
Zamknięcie żywego jeszcze ciała w tych określeniach 
jest chyba ostatnim z możliwych poziomów tego więzie-
nia, do którego bezlitośnie wpycha je choroba.
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Ciało
Kiedy ciało jest smutne, 
serce powoli umiera.
[Albert Camus, pisarz]

Rys. Govert Bidloo, Anatomia Humani Corporis, 1685
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W Wiedniu przy ulicy Lindengasse znajduje się pewien 
elegancki sklep, w którym zainteresowani klienci mogą 
przebierać w imponującym asortymencie skórzanej i la-
teksowej odzieży erotycznej, a także dobrać odpowied-
nie akcesoria do swoich ulubionych zabaw w sypialni. To 
bardzo elegancki sklep, w którym pejcze prezentowane są  
w gablotach niczym cenna biżuteria, a skórzane maski pa-
kuje się w atłasowe pudełka. Być może właśnie tu robiła 
zakupy Erika Kohut, nauczycielka gry na fortepianie wie-
deńskiego konserwatorium. Erika, tak jak matka, przywią-
zana była do jakości, więc tak drogi sklep wydaje się dla niej 
idealny. Chociaż z drugiej strony, skłonności Eriki do po-
znawania wszystkiego, co plebejskie i niezbyt wyszukane, 
skierowałyby ją raczej w stronę tanich sklepów i kiosków 
w okolicach Prateru. Tam, bez przeszkód i zbytniego zain-
teresowania personelu, mogłaby znaleźć wszystko czego 
trzeba, by okiełznać i skrępować swoje ciało. 

„Erika nie jest ładna. Gdyby zechciała być ładna, matka na-
tychmiast by jej tego zabroniła”. Ma trzydzieści kilka lat, 
może trochę więcej. Jej adorator pomyśli o niej, że jest cał-
kiem smakowitą kobietą. Zresztą wybujałe ego Eriki utwier-
dza ją w przekonaniu, że jest niezwykle atrakcyjna: „JEJ się 
wydaje, że jest piękna i w duchu widziała siebie z twarzą  
z okładek ilustrowanych magazynów, którą sobie nakłada-
ła”. Istnieją jednak tacy, którzy wobec pianistki są niezwykle 
krytyczni. Przede wszystkim narrator: „Twarz Eriki zaczy-
na już być naznaczona czekającym ją rozkładem. Skóra jej 
twarzy zaczyna się fałdować, powieki wybrzuszają się lek-
ko jak kartka papieru pod 
wpływem gorąca, delikat-
na tkanka pod oczami po-
krywa się błękitną siatecz-
ką. Powyżej nasady nosa 
dwa ostre kanty, których 
za nic nie da się już rozpra-
sować. Twarz stała się od 
wewnątrz za duża i proces 
ten będzie się jeszcze utrzy-
mywał przez lata, aż ciało 
pod nią skurczy się, zniknie,  
a skóra ciasno przylgnie do 
trupiej czaszki, która nie 
będzie jej już ogrzewać. We 
włosach pojedyncze siwe 
nitki, które nieustannie 
mnożą się, sycone zasta-
łymi sokami, aż powstaną  
z nich obrzydliwosine 
gniazda, które niczego nie 
wysiadują, niczego troskli-
wie nie otulają i Erika także 
nigdy niczego nie otulała 
ciepłem, nawet własnego 
ciała. Bardzo jednak dałaby 
się utulić”. I oczywiście naj-

więcej krytycyzmu ma wobec Eriki jej matka, która córkę 
traktuje jak własność, lokatę kapitału, podporę na starość 
oraz osobiste centrum kultury, sztuki i rozrywki, doskonale 
dostrojone do jej humorów i potrzeb, a rzecz użyteczna nie 
musi wyglądać ładnie, wystarczy, że jest solidnie zrobiona 
i schludna. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, jak bardzo odmalowana  
w książce Erika jest podobna do autorki Pianistki. Patrzę 
na jej zdjęcia w internecie i oderwać oczu nie mogę od jej 
intrygującej, ostrej twarzy i oczu, które – jak skaner – re-
jestrują i analizują najmniejszy ruch dookoła. Zazwyczaj 
Elfriede Jelinek ma włosy zaczesane do góry i tam upięte 
zdecydowanym gestem oraz mocno, dokładnie umalowane 
usta. Jerzy Pilch, admirator damskich wdzięków, wyraźnie 
się przestraszył, kiedy obejrzał jej zdjęcia: „Faktycznie cze-
sze się ta zmora Austrii tak, jakby samą fryzurą nieustannie 
wypominała swym rodakom Anschluss. Niczego nie czyta-
łem, ale […] ma niezwykłe i – że się tak wyrażę – bardzo 
dobrze pod względem literackim rokujące oblicze. Chryste 
Panie! Jakby ktoś taki mieszkał w sąsiedztwie, to byłbym 
pewien, że mam sąsiadkę wariatkę i francę, i bałbym się jej 
potwornie, i unikał jak ognia, i ani trochę nie zdziwił, jak-
by się któregoś dnia okazało, że ta dziwna pani jest wielką 
pisarką”. Wygląd Jelinek to oczywiście maska, pod którą – 
jak u Eriki w Pianistce – tkwi „skarbonka ciała, nabiegnięty 
fioletem tumor, który wszędzie taszczy ze sobą, tak napięty, 
że o mało nie pęknie”. Odniesień do życiorysu Jelinek jest 
zresztą w książce więcej. Jak Erika, Elfriede miała raczej 

☞ Isabelle Huppert jako Erika Kohut w ekranizacji Pianistki Elfriede Jelinek  
(reżyseria Michael Haneke, 2001)
Za tę rolę aktorka otrzymała kilka prestiżowych nagród, w tym Złotą Palmę w Cannes.
Fot. Materiały prasowe filmu 



73

nieobecnego ojca, który posłużył matce jedynie do spło-
dzenia dziecka i szybko zniknął (w klinice psychiatrycznej). 
Obie mają destrukcyjną, ale niezwykle silną relację z matką, 
która przelała wszystkie ambicje i żądania wobec życia na 
dziecko, upatrując w nim geniusza muzycznego i zmuszając 
do wyczerpujących ćwiczeń fortepianowych. Odbyło się to 
kosztem dzieciństwa, nawet kosztem rozwoju ciała, które 
nie nauczyło się normalnych reakcji, nie zdecydowało się 
płciowo, nie umie odpowiedzieć nawet na zwyczajny, prze-
lotny dotyk. Gdy jeden z gimnazjalnych kolegów patrzy zbyt 
długo na Erikę, ona w środku nieomal się topi, a „jej knot 
płonie jaśniej niż tysiąc słońc, świecąc na to obrzydliwe coś, 
co nazywa się płcią”. 

Zamiast rówieśników obie, zarówno Erika, jak i Elfriede, 
miały nuty i wielogodzinne maratony przy fortepianie, bo 
ich talent, a wraz z nim recitale, admiracja i delikatna za-
zdrość widzów, miały przynieść matce poczucie wyższości  
i dobrze spełnionego obowiązku. Dlatego obie trenowane 
są z najwyższą dbałością o szczegóły. Mają doskonale uło-
żony grafik prób i szkolnych zajęć oraz obowiązków wobec 
matki, które muszą być wypełnione z całą starannością. 
Matka wymaga szacunku i oddania muzyce, inaczej obra-
ża się lub po prostu bije. W tym świecie nie ma miejsca na 
cielesność i płciowość, bo to oddala od wyznaczonego celu, 
jest stratą czasu i energii. „Erika nic nie czuje i nigdy nic nie 
czuła. Jest tak samo wrażliwa, jak kawał papy na deszczu” 
– na poziomie emocjonalnym jest kompletnie niewrażli-
wa, a jej umysł wzdraga się na samo wyobrażenie kontaktu 
cielesnego; gdy jakaś koleżanka w konserwatorium bierze 
Erikę pod rękę, ta trzęsie się ze wzburzenia, bo „nikt nie ma 
prawa dotykać Eriki, może się na niej osadzać jedynie lek-
kie jak piórko brzemię sztuki”. Tyle, że ciało nie śpi, mimo że 
jest nieustająco usypiane i spychane w najciemniejszy kąt 
– ono zgodnie ze swoją naturą rozwija się, choćby jedynie  
w tych granicach, na jakie mu się pozwala. Jelinek w jednym 
z wywiadów powiedziała, że najchętniej nie miałaby ciała, 
że wolałaby być istotą bezcielesną, podobną do anioła – bez 
genitaliów. Tyle, że to niemożliwe i ciało się domaga – nie 
tylko wygodnego, dopasowanego fotela przed telewizorem 
i miseczek z przekąskami, lecz także uwagi i zaspokojenia…

Jelinek i bohaterka jej Pianistki to nieodrodne dziecko au-
striackiego wychowania, zachłannego katolicyzmu oraz 
– jak podkreśla noblistka – historycznego i moralnego za-
kłamania tego kraju, w którym żyją konformiści, tchórze 
i antysemici, a kobiety są wykorzystywane na wszystkich 
polach przez stłamszonych mężczyzn. Ale Jelinek nikogo 
nie oszczędza, przede wszystkim siebie. Jest niezwykle su-
rowa i zdecydowana w swoich sądach, jednakże jej głos jest  
w Austrii średnio słyszalny, lekceważony, a Nagroda Nobla 
dla niej została przyjęta – delikatnie mówiąc – z niesma-
kiem i potraktowana niemal jak zarzut wobec państwa au-
striackiego. Państwo zbudowało barykadę milczenia, chro-
niąc swoje własne, dobrze znane piekło przed krytycznym 
głosem, zupełnie tak jak matka Eriki stanęła w obronie 

swojego domu, gdy pojawił się w nim admirator wdzięków 
córki. Admirator, który nie przynosi przecież niczego do-
brego, jest zagrożeniem ładu i porządku oraz tryskającym 
testosteronem najeźdźcą i chce Erikę odciągnąć od wyzna-
czonych zadań, a matkę pozbawić należnego jej towarzy-
stwa. Adoratorem jest Walter Klemmer, student Eriki, który 
uważa, że jest w stanie oderwać ją od nut. „Panno Kohut, 
pani się wydaje, że pani cielesność jest wrogiem i tylko mu-
zyka jest pani przyjacielem. Proszę spojrzeć w lustro, tam 
zobaczy pani siebie i nigdy nie będzie pani miała przyja-
ciela lepszego niż pani sama. Więc proszę się troszkę pod-
malować, panno Kohut”. Klemmer gorzko się rozczaruje, 
bo nie jest potrzebny Erice do uświadomienia jej radości  
z posiadania na razie jeszcze jędrnego, zdrowego organi-
zmu, ale potrzebny właśnie do cielesnego upokorzenia, 
do wydobycia z tego zakneblowanego ciała jakiegoś głosu, 
choćby miał to być głos bólu. 

Erice przestały bowiem wystarczać domowe i samodziel-
ne sposoby otwierania ciała i zmuszania go do mówienia. 
A próbuje wielu rzeczy, w tym samookaleczenia (podobnie 
jak sama Jelinek): ma ojcowską żyletkę, swój talizman, sia-
da z nią „z rozłożonymi nogami przed powiększającą stro-
ną lusterka do golenia i dokonuje cięcia, które ma powięk-
szyć otwór będący bramą do wnętrza jej ciała. Zdążyła już 
nabrać doświadczenia, że takie cięcie za pomocą żyletki nie 
boli, bo jej ręce, dłonie i nogi często już służyły jej do prób”. 
Gdy nie ma zbyt wiele czasu na rozcinanie się, przyczepia 
do skóry różnokolorowe klamerki do bielizny i wbija szpil-
ki, po chwili zdejmuje i odkłada na miejsce – „ból słabnie, 
łzy słabną. Erika idzie do matki, by dokończyć swoją samot-
ność”. Próbuje ekstremalnych obserwacji – odwiedza pod-
rzędne sex shopy i płaci za tanie erotyczne pokazy, w wy-
konaniu niezbyt ładnych striptizerek, przy okazji wąchając 
zużyte przez klientów chusteczki, odnalezione w koszach 
na śmieci. Chodzi też na obrzeża Prateru i zza krzaków 
chłonie widok kopulujących par. I nadal nie czuje nic, na-
wet obrzydzenia, o podnieceniu nie wspominając. Zaczyna 
więc wędrować po sklepach z odpowiednim asortymentem 
i kompletować swoje sekretne pudełko.

Jelinek świadomie lub nie swoimi książkami dopisuje ko-
mentarz do traktowania ciała w dzisiejszym zglobalizo-
wanym świecie. Na ciało działać bowiem mają już tylko 
ekstremalne emocje i czynności. Ciału zabroniona została 
cała gama szarości w zachowaniach, delikatność nie jest  
w cenie, w cenie jest zawał serca i orgazm w jednym. Znie-
czuleni przez telewizję obywatele domagają się coraz to 
silniejszych podniet, jak i ciało Eriki, któremu ona stawia 
surowe zadania, a sam ból „jest tylko konsekwencją woli 
rozkoszy, woli zniszczenia, wykończenia, a także, w swojej 
najwyższej formie, rodzajem rozkoszy. Erika bardzo chęt-
nie przekroczyłaby granicę mordu na samej sobie”, właś-
nie po to, by coś poczuć. Po upokarzającym dla Klemmera 
incydencie w toalecie, kiedy to Erika zaspokoiła żądnego 
jej studenta ręką, nie pozwalając mu na wypowiedzenie 
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choćby słowa i każąc mu patrzeć sobie prosto w twarz, pia-
nistka pisze do swojego adoratora list. Ofiarowuje w nim  
Klemmerowi swoje ciało, chce by on ją karał, zakuł w kaj-
danki, związał sznurkiem, zakneblował, wcześniej ubiera-
jąc w nylonową, czarną bieliznę. Gdy Klemmer czyta list, 
Erika prezentuje mu niezbędne akcesoria, schowane w spe-
cjalnym pudełku głęboko pod łóżkiem. „Gumowym wężem 
zamocuj mi, pokażę ci jak, ten knebel w ustach tak mocno, 
jak tylko potrafisz, żebym nie mogła wypchnąć go językiem. 
Wąż jest przygotowany! Dla wzmocnienia mojej przyjem-
ności obwiąż mi też całą głowę halką i zrób to tak mocno  
i sprytnie, żebym nie mogła jej ściągnąć. I każ mi cierpieć  
w tej pozycji przez całe godziny, żebym nie mogła nic zro-
bić, żebym była całkowicie zostawiona w sobie i sama so-
bie”. Nieobeznana z ludzkimi reakcjami Erika jest komplet-
nie zaskoczona brakiem entuzjazmu, wręcz obrzydzeniem, 
jakie u Klemmera wywołuje ta propozycja. Nauczona, że 
mężczyzna myśli tylko o tym, jak by tu kobietę upokorzyć, 
jest zupełnie rozbrojona tym, że Klemmer odtrąca prezent 
w postaci ciała i nie ma ochoty na zadawanie cierpienia. 
Inna sprawa, że Klemmer po prostu chciałby, aby poniżanie 
kobiety odbyło się na jego warunkach, zgodnie z męskimi 
wyobrażeniami – sposób ten pokazuje późniejsza książka 
Jelinek – Rozkosz, w której symbolem przewagi nad kobietą 
jest gwałt, o którym decydować może tylko mężczyzna. 

Klemmer zresztą nie będzie umiał się powstrzymać przed 
wyłożeniem swojego punktu widzenia w najbardziej jas-
ny sposób – kilka dni później po prostu wtargnie do domu 
Eriki i ją zgwałci. Ale trzeba przyznać, że agresja adoratora 
na moment obudzi z letargu ciało Eriki, które bólu, zada-
wanego przez obcego, panicznie się boi i próbuje w sobie 
wykrzesać odrobinę wrażliwości i czułości. Bezskutecznie 
jednak – „Erika nic nie czuje. Nic nie wychodzi. Nic się nie 
dzieje. Albo jest na to za późno, albo za wcześnie. Kobie-
ta otwarcie wyznaje, że musiała paść ofiarą oszustwa, bo 
nic nie czuje. Ta miłość, to w gruncie rzeczy zniszczenie”.  
I z taką Eriką rozstajemy się na ostatniej stronie powieści 
– zniszczoną, zagubioną pomiędzy destrukcyjną nienawiś-
cią do ciała i równie niszczycielską mocą pożądania. Czytel-
nik Jelinek nie może bowiem podczas czytania jej książek 
„przeciągać się jak świnia w błocie” – jak powiedziała pisar-
ka, ale ma „zblednąć przy lekturze”. Jelinek serwuje wstrzą-
sy na każdym poziomie – zazwyczaj, gdy fabuła jest nie do 
zniesienia, czytelnik ma jeszcze szansę uczepić się języ-
ka, zdań, skonstruowanych w znany mu sposób, wyrażeń, 
chętnie stosowanych przez pisarzy w różnych fabularnych 
rozwiązaniach. Jelinek nawet na to nie pozwala, rozbiera 
każdą utartą konstrukcję językową na drobne elementy,  
przeinacza przysłowia, wkłada bohaterom w usta całe akapity  
z pseudoporadników, telewizyjnych programów i reklam. 
Jej proza nie daje odetchnąć, osacza każdym zdaniem.  
Atmosfera gęstnieje aż do fragmentu, po którym ma się 
ochotę książkę rzucić w kąt i nie wracać do niej więcej. Próg 
wytrzymałości zależy od każdego indywidualnie, mój to 

strona 308, gdy podczas kolejnej próby zbliżenia Klemmer 
kipi z nienawiści do Eriki i twierdzi, że jej ciało śmierdzi. 
Erika się wstydzi: „Brudne, spienione, grzywy zawstydze-
nia, martwe szczury porażki, strzępy papieru, potrzaskane 
kawałki drewna brzydoty, stary materac nasączony plama-
mi spermy. Gulgocąc, kobieta wspina się w górę, po męż-
czyźnie, wyniesiona aż do bezlitosnej betonowej korony 
jego głowy. Głowa wypowiada monotonne zdania, mówiące  
o jeszcze większym smrodzie niż ten, którego źródło wytro-
pił uczeń w osobie swojej nauczycielki gry na fortepianie”. 
Ciało jest jedynie przyczyną wstydu i nawet wykazywana 
przez nie biegłość w muzyce klasycznej, sprawność palców 
do obejmowania fortepianowych gam, nie jest w stanie 
zmyć z niego całego brudu ani odwrócić uwagi od gnilnych 
procesów. A najdotkliwiej przypomina o tym człowiekowi 
drugi człowiek. Wystarczy, że jest młodszy.

Być może dlatego Elfriede Jelinek nie wychodzi z domu  
i deklaruje niechęć do ludzi i ekstremalną nieśmiałość wo-
bec dziennikarzy i recenzentów – trudno o wywiad z nią. 
Nie pojawia się na targach książek, nie organizuje spotkań 
autorskich, nie przyjechała nawet odebrać Nagrody Nobla. 
Dlatego być może nie mieszka z mężem, a jedynie spoty-
ka się z nim raz na kilka miesięcy. Nie bierze udziału w ży-
ciu, tylko je obserwuje i demaskuje do kości. „Pisarzom nie 
wolno być sławnymi” – powiedziała. – Trzeba obserwować  
z ukrycia. I potem uderzać jak żmija piaskowa”.

Przyznać należy, że jak mało kto ze współczesnych  
prozaików jest bardzo skuteczna. 

Elfriede Jelinek, Pianistka, tłum. Ryszard Turczyn, WAB,  
Warszawa 2004.
Wypowiedzi Elfriede Jelinek i na jej temat zebrane z dostępnych  
w internecie artykułów i wywiadów. 
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Ciało
B o s k i e

Katarzyna Malska

bie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni 
moje ciało”, a w Psalmie 16. raduje się: „Dlatego cieszy 
się moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie 
spoczywać z ufnością, bo nie pozostawisz mojej duszy  
w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu” 
– wymienia ciało, serce, duszę, by podkreślić totalność 
przylgnięcia do Boga. Wymienia je jednym tchem, żadne-
go aspektu bycia człowiekiem nie pomija, bo jest to nie-
możliwe. Życie ziemskie nie jest w Piśmie Świętym w ża-
den sposób deprecjonowane. Bóg dał Izraelowi dziesięć 
przykazań na Górze Synaj, by chronić życie członków 
wspólnoty: „Czcij ojca swego i matkę twoją, abyś długo 
żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, dał tobie” (Wj 20, 12). 

☞ Michał Anioł, Dawid, 1504

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest dla chrześ-
cijan na całym świecie wykładnią ich wiary i swoistym kom-
pendium wiedzy o wszystkich aspektach życia ludzkiego. 
Nie dziwi zatem, że współczesne myślenie o ciele i o cie-
lesności ma w nim swoje głębokie korzenie. W potocznym, 
stereotypowym rozumieniu ciała w kontekście chrześcijań-
skim, wielu nasuwa się konieczność ascezy i umartwienia, 
by uwięziona w ciele dusza zasłużyła na życie wieczne. Ciało 
wydaje się być zatem czymś złym, bo tymczasowym i ziem-
skim. Nic bardziej mylnego, gdyż tak, jak jednością są Stary 
i Nowy Testament, „człowiek nie jest duszą używającą ciała, 
lecz kompozycją duszy i ciała” (św. Tomasz z Akwinu). Stwo-
rzone przez Boga, a przecież „Bóg widział, że wszystko, co 
uczynił, było bardzo dobre” (Rz 1,31). Czym jest zatem ciało 
i cielesność wedle Biblii?

Kiedy mowa w Biblii o ciele, chodzi przede wszystkim  
o to, co w człowieku widzialne, materialne – upraszcza-
jąc: to z czego człowiek się fizycznie składa; to, dzięki 
czemu się uzewnętrznia i dzięki czemu komunikuje się 
z innymi. By formalnościom w temacie uczynić zadość, 
warto zwrócić uwagę, że w języku polskim wyraz „ciało” 
jest jedynym możliwym nazwaniem tego, co mamy na 
myśli, a język grecki (odnośnikiem jest dla mnie Septu-
aginta, stąd język grecki) dysponuje dwoma określenia-
mi: sarks i soma. Nie wdając się w niepotrzebne szcze-
góły: soma to właśnie mięśnie i kości, które po śmierci 
stają się prochem, a sarks określa organizm, w którym 
mieszka Duch. Sądzę, że dla posługujących się językiem 
polskim, rozróżnienie to jest sztuczne i nie bardzo wie-
my, co z nim dalej począć, pragnęłam jedynie uświado-
mić niejednoznaczność pojęcia, nie będzie ono przed-
miotem moich dalszych rozważań.

Pytanie, nurtujące niektórych, o to, gdzie kończy się cia-
ło, a zaczyna dusza, jest schedą po greckim dualistycz-
nym sposobie myślenia o człowieku1 i w obliczu tego, 
co zostało powiedziane wcześniej, nie ma racji bytu.  
W Psalmie 63. mówi psalmista: „Boże, Ty Boże mój, Cie-
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Długie życie było w Izraelu oznaką błogosławieństwa,  
a starsi cieszyli się ogromnym szacunkiem i stawiani byli 
na równi z uczonymi. Bóg oddał człowiekowi we wła-
danie stworzoną przez siebie ziemię wraz ze wszystki-
mi stworzeniami ją zamieszkującymi, by rozmnażał się  
i czynił ją sobie poddaną (por. Rdz 1, 26-31). Człowie-
kowi przekazał możliwość przekazywania życia, czyli 
dopuścił go do aktu stwórczego; „mężczyzna opuszcza 
ojca i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak, ze stają się 
jednym ciałem” (Rdz 2, 24) – nie jedną duszą! Obraz jed-
ności małżeńskiej przywołuje św. Paweł w Liście do Efe-
zjan, by podkreślić, że tak ściśle jak jednoczą się ze sobą 
małżonkowie, jednoczy się Bóg ze swoim ludem: „Dla-
tego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną 
swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, 
a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła”  
(Ef 5, 31-32).

Grzech i jego skutki

W wyniku popełnionego grzechu (Rdz 3), człowiek mu-
siał opuścić ogród Eden i od tego momentu jego ciało 
cierpi, umiera i ulega rozkładowi – „zapłatą za grzech 
jest śmierć” (Rz 6, 23). Grzech może zawładnąć ciałem 
człowieka, przed czym przestrzega św. Paweł: „Niech-
że więc grzech nie panuje w waszym śmiertelnym ciele, 
poddając was swoim pożądliwością” (Rz 6, 12). Człowiek 
zaprzedany niewoli grzechu (por. Rz 7, 14) cierpi, tocząc 
walkę o życie wieczne, „dążność bowiem ciała prowa-
dzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju”  
(Rz 8, 6). Jedynym ratunkiem człowieka przed wiecznym 
potępieniem jest, przy pomocy Ducha, uśmiercanie po-
pędów ciała (por. Rz 8, 13). Bóg ofiarował człowiekowi 
dar przekazywania życia, który jest darem o ogromnym 

znaczeniu, gdyż tym samym oddał mu częściowo władzę 
nad życiem i śmiercią drugiego człowieka. W związku 
z rangą tego daru, waga grzechu przeciwko czystości 
(czytaj: grzech rozpusty) jest również ogromna: „Strzeż-
cie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez czło-
wieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, 
przeciwko własnemu ciału grzeszy” (1 Kor 6, 18).

Ciało jest czymś przemijającym, mającym swoje grani-
ce, stąd bezmyślnością byłoby polegać właśnie na cie-
le, mówi Pismo: „Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję  
w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana 
odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka 
na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście: wy-
biera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezlud-
ną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu,  
i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasa-
dzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumie-
niowi;  nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma 
zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepo-
koju i nie przestaje wydawać owoców” (Ps 17, 5-8).

Słowa Jezusa „ciało na nic się nie przyda” (J 6,63) nale-
ży rozumieć w kontekście tego, by nie pokładać zaufa-
nia w tym, co przemijające i ziemskie, a zwrócić się ku 
temu, co duchowe, mając tu na myśli niewolę grzechu, 
w której tkwi ciało ludzkie. W podobnym tonie padają 
również następujące słowa: „Jeśli twoja ręka jest dla cie-
bie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie 
ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rę-
kami pójść do piekła w ogień nieugaszony.. I jeśli twoja 
noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej 
jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema no-
gami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla 
ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie 
jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem 

☞Michał Anioł, Stworzenie Adama, 1510



77☞ Luca di Tomme, Wskrzeszenie Łazarza, 1362
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oczu być wrzuconym do piekła.” (Mk 9, 43-47). Jezus nie 
nawołuje tutaj do samookaleczenia się, co byłoby wy-
stąpieniem przeciwko przykazaniu „Nie zabijaj!”, mówi 
jedynie o nieustępliwości w walce z grzechem, która po-
winna charakteryzować chrześcijanina.
 
Ciało Chrystusa

Bóg, podobnie jak zanim wypędził Adama i Ewę z raju, 
„sporządził dla mężczyzny i jego żony odzienie ze skór  
i przyodział ich” (Rdz 3,21), nie pozostawił człowieka sa-
memu sobie, ale posłał swojego Syna, by go odkupił.

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”  
(J 1,14) napisze św. Jan – słowo obietnicy, które złożył 
Bóg Jahwe swojemu ludowi, urzeczywistnia się w Jezu-
sie Chrystusie. Fakt, iż Bóg przyjął ciało ludzkie jest naj-
większym wywyższeniem ziemskiej natury człowieka, 
jakim tylko Bóg mógł go obdarzyć. Chrystus wziął na sie-
bie cielesność w pełnym wymiarze: „Ponieważ zaś dzieci 
uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej 
różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć po-
konać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest 
diabła” (Hbr 2,14). Jedyną granicą dzielącą człowieka i 
Jezusa w ich ziemskiej naturze jest grzech, który nie był 
udziałem Chrystusa. Jezus, poczęty za sprawą Ducha 
Świętego (Łk 1,26-38) i urodzony w betlejemskiej szopie  
(Łk 2, 1-7), zdecydował się także wziąć na siebie cierpienie  
i w końcu śmierć. Przez Chrystusa Bóg stał się dla czło-
wieka widzialny, co było nie lada rewolucją w żydowskim 
świecie, w którym ten, kto ujrzał Boga, musiał umrzeć 
(Wj 33, 20). Chrystus cierpiał fizycznie i duchowo –  
w ogrodzie Getsemani przed męką pocił się krwią ze stra-
chu i podkreślał słabość ciała: „duch wprawdzie ochoczy, 
ale ciało słabe” (Mt 26, 14), ukazując tym samym złożo-
ność i jedność wszystkich „elementów” człowieka. Chry-
stus umarł, tak jak każdy człowiek, pozostawił jednak 
swoim wiernym swoje ciało: „«Bierzcie i jedzcie, to jest 
Ciało moje»” (Mt 26,26), by – jak zapowiadał – obdarzyć 
człowieka życiem wiecznym: „Ja jestem chlebem żywym, 
który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie 
żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za 
życie świata»” (J 6,51; więcej: J 6,53-58).

Choroba

Tym, co wiąże się z ciałem i co niejednokrotnie przyczy-
nia się do jego śmierci, jest choroba. Choroba to skutek 
grzechu pierworodnego, po popełnieniu którego człowiek 
utracił nieśmiertelność (Wj 2,17); jej władcą jest szatan 
(por. np. Łk 13,16: „A tej córki Abrahama, którą szatan 
osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić 
od tych więzów w dzień szabatu?”). Należy jednak wyraź-
nie zaznaczyć, że choroba nie jest karą za jakiś konkretny 
osobisty grzech danego człowieka – taka jest chociażby 

wymowa Księgi Hioba i świadczy o tym także odpowiedź, 
jaką Chrystus daje Apostołom w Ewangelii wg św. Jana od-
nośnie uzdrowienia niewidomego: „«Rabbi, kto zgrzeszył, 
że się urodził niewidomym – on czy jego rodzice?» Jezus 
odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale 
[stało się tak], aby  się na nim objawiły sprawy Boże»”  
(J 9, 2-3). Apostołowie zadając takie pytanie, reprezentują 
powszechny ówczesny żydowski sposób myślenia – z py-
tania tego wynika, że chorobę uważano za karę. Choroba 
prowadziła w związku z tym niejednokrotnie do wyklucze-
nia ze wspólnoty. Dwa rozdziały Księgi Kapłańskiej szcze-
gółowo traktują o diagnozie oraz sposobie postępowania  
z ludźmi trędowatymi (Kpł 13-14). Diagnozy dokonywał 
kapłan, orzekając na podstawie symptomów na skórze  
o czystości lub nieczystości chorego; osoby uznane za trę-
dowate miały nosić rozerwane szaty, zmierzwione włosy, 
przykrywać brodę oraz wołać „Nieczysty, nieczysty”; nie 
wolno im także było mieszkać w obozie (por. Kpł 13, 45).

Śmierć

Śmierć kończy ziemski byt człowieka, jego ciało ulega rozkła-
dowi i pozbawia go tym samym możności wyrażenia się przez 
nie2. W Starym Testamencie miejscem przebywania zmarłych 
jest Szeol – otchłań, przepaść, do której także po swojej śmier-
ci zstąpił Chrystus, by ogłosić swoje zwycięstwo: „poszedł 
ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu”  
(1P 3,19). Według wiary starotestamentowych Żydów, czło-
wiek nie przestaje istnieć w momencie śmierci, jednak Szeol 
nie jest miejscem kojarzącym się pozytywnie – św. Piotr mówi  
o więzieniu, a psalmista zwraca uwagę, że Boga nikt tam 
nie chwali (Ps 6, 6). Podążając tym tropem, można po-
kusić  się o stwierdzenie, że Boga tam po prostu nie ma,  
a o wszystkich, którzy tam się znajdują zapomniał (Ps 88,6). 
Zaraz jednak czytamy w przytoczonym już wcześniej Psal-
mie 16: 
„Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje,
a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu”.

Ciało człowieka po śmierci, jako dar od Boga, mimo iż 
dotykanie go (podobnie jak i dotykanie grobu3) czyni-
ło nieczystym, musiało być odpowiednio potraktowa-
ne. Opisy wskrzeszenia Łazarza oraz pogrzebu Chrystusa 
są najpełniejszym zobrazowaniem ówczesnego żydow-
skiego sposobu grzebania zmarłych, jaki możemy zna-
leźć w Biblii: groby były swoistymi jaskiniami wyrytymi  
w skale, z „półkami”, na których składano ciało zmarłego; 
zwłoki obwiązywano w płócienne paski (po wskrzeszeniu 
Łazarza, Chrystus powie: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu 
chodzić!” – J 11,44) z wonnościami (w opisie św. Jana – mie-
szanka mirry i aloesu), twarz przykrywano chustą, a wejście 
do grobu zasuwano ogromnym kamieniem (por. J 11, 44;  
Łk 23, 50-53; 24, 2; J 19, 40).
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Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu  
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Przypisy:
1 Por. X. Léon-Dufour, Słownik Nowego  
Testamentu, Poznań 1986,  s. 57.
2 Por. tamże, s. 6.
3 W starotestamentowym nauczaniu dotykanie zmarłych i 
grobu czyniły człowieka nieczystym  
(Lb 19,16).

 
Zmartwychwstanie

Biblijna opowieść o ciele nie kończy się jednak na śmier-
ci. Bóg jako władca nad życiem i śmiercią, sam nieśmier-
telny (np. 1 Tym 1,17) ma moc to życie przywrócić. Dia-
log Jezusa z Martą, siostrą Jego przyjaciela Łazarza, jest 
jednym z wielu miejsc w Piśmie Świętym, gdzie mówi 
On o zmartwychwstaniu: „Marta rzekła do Jezusa: «Pa-
nie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz 
wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił 
Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwsta-
nie». Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że zmartwych-
wstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecz-
nym». Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwsta-
niem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć 
będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze 
na wiek»” (J 11, 21-26). Znaczenie czasownika „zmar-
twychwstać” tłumaczy się samo przez się: z martwych 
wstać – wstać może ktoś, kto „fizycznie” leży i wstać 
może jedynie ciało, nie dusza, która jest nieśmiertelna. 
Zmartwychwstanie zatem człowiek ciałem; powstaje 
tu jednak pytanie, jak będzie ono wyglądało. Jedynym 
Zmartwychwstałym na kartach Pisma Świętego jest Je-
zus (Łazarz został wskrzeszony przez Chrystusa, obu-
dził się niejako ze snu – por. J 11) i tylko na podstawie 
reakcji oraz relacji Apostołów, a także innych świadków 
o wyglądzie Chrystusa po zmartwychwstaniu człowiek 
może wyobrazić sobie czym będzie przyszłe ciało. Nie 
znajdziemy w Piśmie Świętym dokładnego opisu cia-
ła po zmartwychwstaniu, wystarczyć muszą reakcje 
osób, którym ukazał się Chrystus: uczniowie i uczen-
nice nie rozpoznali Go, Chrystus wchodził do pomiesz-
czeń „mimo drzwi zamkniętych”, jadł i pił, a św. Toma-
szowi pozwolił włożyć rękę do swojej rany (J 20, 1-29):  
„Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała 
ani kości, jak widzicie, że Ja mam” (Łk 24,39). 

Znaki Boże na ciele człowieka

Ciało jest narzędziem kontaktu nie tylko z drugim czło-
wiekiem, lecz także z Bogiem, jak i również Boga z czło-
wiekiem. Bóg uwidacznia się w ciele i na ciele człowieka 
w różny sposób. Znakiem przymierza zawartego mię-
dzy Bogiem Jahwe a ludem izraelskim było obrzezanie: 
„Przymierze, które będziecie zachowywali między Mną 
a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na 
tym: wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani; bę-
dziecie obrzezywali ciało napletka na znak przymierza 
waszego ze Mną”  (Rdz 17,10). Był to klarowny znak 
przynależności do jedynego Boga, z którym wiązały się 
konkretne zobowiązania wypełniania prawa. W Księdze 
Ezechiela znajdujemy fragment mówiący o tym, że Bóg 
naznaczy wybranych na czołach znakiem TAW (grecka 
litera tau) (Ez 9,4), w Apokalipsie natomiast jest mowa 
o opieczętowaniu sług Bożych (Ap 7, 2-8; 9, 4 – chociaż 

tutaj nie jest zaznaczone wyraźnie czy pieczęć ta będzie 
widoczna na ciele) – naznaczeni, opieczętowani zosta-
ną ocaleni.

Ciało jest dla człowieka czymś pozornie bardzo dobrze 
mu znanym, pozostaje jednak tak naprawdę tajemni-
cą. Ma na nie często ograniczony wpływ, czasem go nie 
rozumie; uważa, że nie jest takie, jakie powinno być. 
Natchnieni autorzy oraz sam Chrystus posługują się 
jednakże ciałem ludzkim w celach zobrazowania pew-
nych procesów. Jednym z przykładów jest, przytoczo-
ny wyżej, fragment wypowiedzi Chrystusa o wyraźnej  
i jednoznacznej postawie chrześcijanina w walce z grze-
chem. Św. Paweł w Liście do Rzymian obrazuje Kościół 
oraz rolę poszczególnych jego członków w następujący 
sposób: „Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele człon-
ków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czyn-
ność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało 
w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla 
siebie członkami” (Rz 12, 4-5). Chrystus swoim wcie-
leniem oraz uzdrowieniami na ciele, których dokony-
wał, zaświadczył o bezcennej wartości ludzkiego ciała 
i ludzkiego życia, rozumianego także jako życia wiecz-
nego. Choć Pismo przestrzega przed przesadą, dbanie 
o ciało jest obowiązkiem. W raju Adam i Ewa chodzili 
nago, mówimy: „jak ich Pan Bóg stworzył”. Człowiek nie 
potrzebował okrycia, bo jego ciało jest piękniejsze niż 
jakakolwiek szata.
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Ciało
Im słabsze ciało, tym silniej 
nami rządzi.
[Jan Jakub Rousseau, filozof, pisarz, pedagog]

Rys. Jacques Gamelin, Nouveau receuil d’ostéologie et de myologie dessiné après nature … pour l’utilité des sciences et des arts … 1779
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O prozie François Rabelais’go

gargantuiczna
radość życia pantagruelistów

Anna Maślanka

☞ François Rabelais, 1483–1559, obraz anonimowego malarza z XVII wieku
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W swoim awanturniczym i pełnym najróżniejszych 
zajęć życiu Rabelais trafił w latach 30. XVI w. do 
Lyonu. Ponieważ posadę lekarza w szpitalu szybko 
utracił wskutek zaniedbywania swych obowiązków, 
aby zarobić na chleb zaczął podejmować się doryw-
czych prac. Jedną z nich było zlecenie od pewnego 
księgarza – napisanie kontynuacji dziełka niezna-
nego autora pod tytułem Wielkie i nieoszacowane 
kroniki wielkiego i straszliwego olbrzyma Gargantui. Mimo 
że nie była to literatura wysokich lotów, książka ta zyska-
ła w tamtych czasach ogromną popularność, którą nie-
którzy szybko zapragnęli wykorzystać. Rabelais zgodził 
się i była to decyzja znamienna, gdyż bez niej zapewne 
nie powstałoby dzieło, które zapisało tego francuskiego 
pisarza, duchownego, naukowca i medyka w pamięci po-
tomnych – Gargantua i Pantagruel. Kontynuacja, o której 
mowa, stała się jedną z pięciu ksiąg tego dzieła i otrzymała 
przydługawy tytuł Okropne i przeraźliwe czyny przesław-
nego Pantagruela, króla Dipsodów, syna wielkiego olbrzy-
ma Gargantui, spisane na nowo przez mistrza Alkofrybasa 
Nazyera (Alkofrybas Nazyer to anagram imienia i nazwi-
ska Rabelais’go). Niedługo potem spisana została kolejna 
księga – która do całości trafiła ostatecznie jako pierwsza, 
gdyż opisywała dzieje poprzedzające przygody Pantagru-
ela – Żywot wielce przeraźliwy wielkiego Gargantui, ojca 
Pantagruelowego, niegdyś ułożony przez Abstraktora Pią-
tej Esencji. Księga pełna pantagruelizmu. Były to właści-
wie Wielkie i nieoszacowane kroniki... napisane jednak na 
nowo – sprawniej, barwniej, ciekawiej i przede wszystkim 
głębiej. Podczas gdy pierwotna wersja baśni o Gargantui, 
która zainspirowała Rabelais’go, wspominana jest jako 
płytka bajeczka dla dzieci, jego dzieło zachwyca erudycją, 
plastycznością i doskonałością stylu.

Nie u wszystkich jednak pierwsze księgi Gargantui i Pan-
tagruela wzbudziły tak żywy zachwyt. Niemal natych-
miast Rabelais przysporzył sobie licznych wrogów, głów-
nie wśród sorbonistów, dewotów i zwolenników obłudnej 
mieszczańskiej moralności. Ideą przyświecającą przy-
świecającą temu dziełu był bowiem od początku – tu po-
zwolę sobie zacytować niezawodnego Boya-Żeleńskiego 
i jego Szkice o literaturze francuskiej – „kult życia rozko-
szujący się pełnią swobodnego rozwoju wszystkich ludz-
kich sił i instynktów, od najwyższych potrzeb ducha do 
najpospolitszych potrzeb ciała” oraz „bunt ciała przeciw 
poniżeniu i wzgardzie, w jakie wtrąciła je średniowiecz-
na asceza, prowadząc w swoich najwarowniejszych forte-
cach, tj. klasztorach, do wprost przeciwnych ich uducho-
wionemu założeniu rezultatów”. Bohaterowie Gargantui  
i Pantagruela radośnie jedzą, piją, spółkują, pierdzą, be-
kają i wydalają, ale i zdobywają wiedzę, wymieniają do-
świadczenia, podróżują, walczą w imieniu swego króla  
i chwalą Boga (głównie wychylając kolejne puchary smacz-
nego winka, które jest Jego darem). Dzieło to jest więc po-
wiewem świeżości po długich, ponurych latach niewoli 
średniowiecza, cudowną pieśnią duchowego i cielesnego 

W skrępowanej jeszcze wciąż sztywną obyczajowością 
szesnastowiecznej Francji François Rabelais wydaje się 
prawdziwym fenomenem, rajskim ptakiem, czymś tak 
egzotycznym i nieprzystającym do epoki – nawet mimo 
rozkwitającego Odrodzenia – że aż trudno uwierzyć, 
że był prawdziwy. Co smakowitsze kąski z jego wiel-
kiego, pisanego w przeciągu kilkudziesięciu lat dzieła,  
Gargantui i Pantagruela, zbulwersowałyby i wie-
lu spośród współczesnych (nie mówiąc o dewotkach  
i wstydliwych dziewczątkach, jeszcze nie zdegenerowa-
nych przez internet i telewizję), tymczasem w swoich 
czasach spokojnie wydawał okraszoną sprośnościami 
satyrę, bezpieczny pod protekcją króla. O tym, co ta-
kiego kryło się w prozie Rabelais’go pod płaszczykiem 
rubasznej baśni, a co sprawiło, że uznano go za jednego 
z najwybitniejszych francuskich pisarzy, można by pi-
sać wiele – i wiele już zostało napisane. Tematem tego 
tekstu będzie jednak głównie to, co na wierzchu – fizjo-
logiczne smaczki pozbawione subtelności, bezwstydna 
prezentacja wszystkich cieni i blasków ludzkiej cielesno-
ści, całe rabelaisowskie „Człowiekiem jestem i nic, co 
ludzkie, nie jest mi obce”.  

☞Gargantua i Pantagruel  
Ilustracja Gustava Doré, 1873
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wyzwolenia. Nie wszyscy potrafili się z tym pogodzić, zbyt 
przywiązani – lub tylko obłudnie to przywiązanie dekla-
rujący – do starego porządku. Dla tych Rabelais był zasłu-
gującym na stos wywrotowcem i heretykiem, roznosicie-
lem moralnej zgnilizny, zagrożeniem i znakiem zbliżającej 
się Apokalipsy.

Miłość i zatwardzenie

Gargantua i Pantagruel to ojciec i syn, przedstawiciele sta-
rego królewskiego rodu olbrzymów. Pierwsza księga dzie-
ła Rabelais’go opisuje dzieciństwo i młodość Gargantui, 
problemy i wątpliwości natury wychowawczej, jakie miał 
z nim jego ojciec Tęgospust, oraz czyny, jakimi wsławił się 
zacny olbrzym w towarzystwie wiernych druhów w woj-
nie przeciwko Lerneńczykom. Pozostałe księgi skupia-
ją się na Pantagruelu, a właściwie – w przypadku trzech 
ostatnich – na jego przyjacielu Panurgu, gadule, tchórzu 
i admiratorze kobiecych wdzięków, który wędruje przez 
pół świata, by dotrzeć w końcu do siedziby sławnej wy-

roczni, Boskiej Flaszy (czyli po prostu wielkiej butelki –  
o, cudowna ironio Rabelais’ego!), w poszukiwaniu odpo-
wiedzi na pytanie, czy jeśli się ożeni, zostanie rogaczem.

Już od pierwszych scen Rabelais każe czytelnikowi taplać 
się w swojej rubasznej, niewybrednej stylistyce. Gargame-
la, żona Tęgospusta, przystępuje do wydawania na świat 
Gargantui, co prawdopodobnie przyspieszone zostało nie-
prawdopodobną ilością flaków, którą poprzednio łakomie 
spożyła. Krzątające się przy niej położne „trafiły na jakieś 
bebechy dosyć omierzłego smaku i mniemały, iż to będzie 
dziecko, wszelako to był stolec, który jej się wypsnął pod 
siebie z przyczyny pofolgowania jelita prostego”. Takich 
opisów, dla wrażliwszych czytelników zapewne równie 

ciężkostrawnych co pożarte przez Gargamelę flaki, jest 
mnóstwo – aż czasem chciałoby się zacytować za Panta-
gruelem (jak zareagował na opowieść brata Jana o owrzo-
działych nogach żebraków): „Kiedy będziecie mieli raczyć 
nas takimi opowiastkami, pamiętajcie przynieść mied-
nicę”. Rabelais nie krępuje się poświęcić całego rozdzia-
łu poszukiwaniom przez Gargantuę idealnego środka do 
podcierania się po załatwieniu fizjologicznej konieczności 
(zakończonych konkluzją, że takim idealnym środkiem 
jest szyja gąski, ze względu na swą miękkość i ciepłotę), 
czy rozbudowanej refleksji nad popuszczaniem stolca ze 
strachu, co wedle przytoczonych anegdot przytrafiało się 
najlepszym. Jako próbka – soczysty opis niezręcznej przy-
gody, jaka przydarzyła się filozofowi Taumastesowi pod-
czas dyskusji z Panurgiem: „Podniósł się z wielkim mozo-
łem, ale podnosząc się pierdnął mocno, przy czym równo-
cześnie popuścił pod siebie i poszczał się bardzo kwaśno 
a obficie, tak iż cuchnął jak wszyscy diabli. Obecni zaczęli 
sobie zatykać nosy, wciąż bowiem fajdał pod siebie w tej 
opresji” i oryginalne zaloty Panurga do jednej z paryskich 

dam: „Pani ma, wiedzcie, iż taką miłością gore-
ję ku wam, iż ani oddać uryny, ani wybejać się 
nie mogę”.

W jednej z końcowych ksiąg autor wyraża co 
prawda obawę, czy nie urazi swych czytelni-
ków, budząc u nich przesadny wstręt, uspokaja 
jednak sam siebie: „Przeczuwam w swoich słu-
chaczach specyficzną formę i cnotę indywidu-
alną, którą nasi ojcowie nazywali pantagrueli-
zmem; dzięki tej cnocie nigdy mi za złe nie we-
zmą rzeczy, o których będą czuli, iż pochodzą 
ze szczerego, życzliwego i swobodnego serca”. 
Jest to kolejna cegiełka do definicji pantagru-
elizmu, pojęcia ewoluującego na przestrzeni 
pięciu ksiąg Gargantui i Pantagruela (pisanych, 
warto zauważyć, w ciągu ponad dwudziestu 
lat). W początkach cyklu, na co zwrócił uwagę 
Boy-Żeleński, pantagruelizm tożsamy jest z ra-
dością życia, beztroskim i bezwstydnym folgo-
waniem potrzebom własnego ciała, umiłowa-
niem biesiady i ludzkiego towarzystwa, pod-

czas gdy w końcowych księgach przeobraża się w „pewien 
pogodny stoicyzm”. Faktem jest w każdym razie, że by móc 
docenić księgi Rabelais’ego, potrzeba dystansu właściwe-
go rasowym pantagruelistom.

Paryskie rozpustnice

Nie sposób nie wspomnieć o niewybrednych insynuacjach 
erotycznych, stanowiących obszerną część Gargantui  
i Pantagruela, które to u samego Boya-Żeleńskiego po-
noć nie raz wywołały rumieniec zakłopotania. Przykuwa  
w tym wypadku uwagę nieco wzgardliwy stosunek do ko-
biet. Jako narzędzie zmysłowych rozkoszy bywają przy-
datne, jednak poza tym na próżno w nich szukać godnych 

☞ Gargantua i Pantagruel  
Ilustracja Gustava Doré, 1873
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podziwu przymiotów – są kłamliwe, niewierne, erotycz-
nie nienasycone (co ciekawe, zwłaszcza w stanie błogo-
sławionym), przewrotne, interesowne, gadatliwe (cudow-
na historia o mężczyźnie, który, poślubiony niemowie, 
poprosił lekarza o dokonanie na swej małżonce operacji 

mającej jej przywrócić mowę, po dwóch miesiącach jed-
nak wrócił z prośbą o uczynienie go głuchym, nie mogąc 
znieść niekończącej się gadaniny swej lubej) i nie potrafią 
zachować tajemnicy choćby pod groźbą mąk. Szczególnie 
jaskrawa staje się ta nagonka na kobiecy ród przy okazji 
przemyśliwań Panurga, czy wstąpić w związek małżeński. 
Wszystkie znaki na niebie i ziemi, wróżbici, wyrocznie, 
jasnowidze przepowiadają nieszczęśnikowi, że gdy tyl-
ko znajdzie sobie żonę, będzie przez nią zdradzany, bity  
i okradany. Zapewne dlatego Boy sugeruje, że w pełni 
przypaść do smaku może ta lektura tylko mężczyznom...

Jeśli chodzi o obcesowo formułowane posądzenia o sek-
sualną rozwiązłość, szczególnie dostaje się mieszkankom 
Paryża. Jak twierdzi Panurg, „tryndyryndy białogłowskie 
są w tym kraju tańsze niźli kamienie”, po czym radośnie 
przechwala się, że w ciągu dziesięciu dni spędzonych  

w tym mieście spał z czterystoma siedemnastoma kobie-
tami. Na koniec przytacza historię o spotkanym niedaw-
no na paryskiej ulicy człowieku, niosącym w sakwach 
dwie dziewczynki dwu- lub trzyletnie, jedną z przodu, 
drugą z tyłu. Zapytany, czy te dziewczynki to jeszcze 

panienki, mężczyzna odparł: „Co się tyczy tej 
z przodu, którą mam bezustannie przed oczy-
ma, mniemam, iż jest prawiczka; wszelako i za 
to bym palca w ogień nie włożył. Co zaś do tej, 
którą noszę z tyłu, nie mam żadnego pojęcia”.

Co do Panurga – to właśnie on okazuje się kata-
lizatorem pieprznych powiedzonek, lubieżnych 
zachowań i insynuacji; wraz z jego pojawieniem 
się w księdze drugiej lektura nabiera pikanterii. 
Jest to jednak bohater bardzo kontrowersyjny, 
budzący śmiech, choć sympatię już niekoniecz-
nie. Ochoczo „obraca” mężatki, na co drugiej 
stronie przechwala się żywotnością i spraw-
nością swojej „kuśki” („Oto [dodał wskazując na 
swój potężny saczek] widzicie tu sumienny kla-
rynecik, gotów wam zagrać starożytną melodię, 
od której by się wam ciepło zrobiło aż do szpiku. 
To majster zawołany i tak wam, pani, uprzątnie 
najmniejsze ziarenko prochu i sadzy w waszym 
kominie, że już nikogo po nim nie będzie trze-
ba wołać do wycierania”), swoją osobę wynosi 
nieustannie na piedestał, podczas gdy jest tylko 
małym awanturnikiem lamentującym i czepia-
jącym się nogi brata Jana jak mały psiak w obli-
czu najmniejszego niebezpieczeństwa. Do tego 
cechuje go nieprzyjemna mściwość – handlarza 
baranami, z którym wdał się w sprzeczkę, bez-
ceremonialnie utopił razem z całym jego dobyt-
kiem, znienawidzonym przez siebie uczonym  
z Sorbony wysmarował kraty w oknach mie-
szaniną łajna i chorobliwych wydzielin, tak że 
wielu z nich pomarło wskutek zarazy, zaś sza-
cowną damę, która nie chciała zażyć z nim cie-

lesnych uciech (tę samą, do której zalecał się, zwierzając 
się ze swego gastrycznego niedomagania – wobec tego 
faktu odmowa, z którą się spotkał, przestaje być zagadko-
wa), urządził tak, że zbiegły się do niej psy z całej okolicy  
i upokorzona, woniejąca psią uryną, musiała zabaryka-
dować się we własnym mieszkaniu. 

Anatomia olbrzyma

Rabelais jest mistrzem tłumaczenia świata, ze wszystki-
mi jego przyrodniczymi fenomenami, w baśniowy spo-
sób, skojarzony niejednokrotnie z ludzką cielesnością. 
Jako przykład posłużyć może jego wyjaśnienie, dlaczego 
mile we Francji są krótsze niż gdzie indziej. Otóż wytycza-
nie ich polegało na tym, że grupa wyznaczonych do tego 
celu ludzi została solidnie nakarmiona i napojona, wypo-
częła przez noc w wygodnym łóżku, a następnie rozesła-

☞ Gargantua i Pantagruel  
Ilustracja Gustava Doré, 1873
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ni zostali z Paryża na wszystkie 
strony świata, każdy otrzymaw-
szy urodziwą towarzyszkę. Zada-
nie ich polegało na stawianiu ka-
mienia milowego wszędzie tam, 
gdzie najdzie ich ochota, by spół-
kować z towarzyszącą im damą. 
Ponieważ na początku drogi, po 
sutym posiłku i dobrym śnie, ich  
miłosny apetyt był wielki, stawia-
li kamienie niemalże co kilka kro-
ków, zaś im dalej od Francji, tym 
bardziej byli strudzeni i mniej 
skłonni do seksualnych harców. 

Wiele spośród tego typu wy-
jaśnień wiąże się z Gargantuą,  
Pantagruelem i faktem, że byli oni 
olbrzymami; na przykład fran-
cuskie cieplice miały powstać  
z uryny Pantagruela, plemię Pig-
mejów – z jego bździny... Inte-
resująca jest również historia 
wyjaśniająca skąd się wziął sam 
ród olbrzymów: pewnego roku, wyjątkowo obfitującego  
w gruszki nieszpułki, ciała ludzkie zaczęły w niekontrolowa-
ny sposób pęcznieć wskutek przejedzenia owocami. Co cie-
kawe, członkowie tych samych narodów i plemion pęcznieli  
w ten sam sposób – np. tylko na ustach, tylko na nogach, tyl-
ko na nosie, stąd cechy zewnętrzne odróżniające te narody 
od siebie. Wedle tej opowieści olbrzymi powstali poprzez 
równomierne pęcznienie na całym ciele.

Olbrzymie rozmiary ciała Gargantui i Pantagruela stanowią 
także pretekst do wielu uciesznych opowieści. Nie sposób 
się nie uśmiechnąć, czytając o tym, jak Gargantua oganiał 
się od kul armatnich, biorąc je za muchy, jak jego klacz – 
adekwatna rozmiarami – oddała mocz, zalewając cały  
Paryż (bardzo błyskotliwa aluzja do podatków, jakimi król 
obłożył stolicę!), jak jego syn, Pantagruel, jeszcze jako ose-
sek otrzymał do wyssania z mleka krówkę i zaczął ją po-
żerać, bo mu wielce smakowała, czy wreszcie jak narrator 
opowieści trafia przez przypadek do ust Pantagruela, gdzie 
odkrywa równoległy świat z górami i dolinami w postaci 
zębów olbrzyma, oraz tubylców, nie zdających sobie spra-
wy, że żyją w świecie będącym częścią innego, większego.  
A jakże przy tym nowatorsko brzmi anegdota o tym, jak kil-
ku ludzi w kapsule zostało wysłanych do układu trawien-
nego Pantagruela, aby za pomocą odpowiednich narzędzi, 
kilofów i łopat, pozbyć się śmierdzącego szlamu gromadzą-
cego się w jego trzewiach i powodującego bóle – niemal jak 
prototyp nowoczesnych nośników leków!

Nie jest to zresztą jedyny fragment, w którym autor daje 
dowód niezwykłej intuicji i obeznania w sztuce medycz-
nej. Piękny jest sposób, w jaki pisze o funkcjonowaniu 

ludzkiego ciała – poznać moż-
na po tym prawdziwego pa-
sjonata swego fachu (co oczy-
wiście nie przeszkodziło mu 
w beztroskim lekceważeniu 
swoich lekarskich obowiąz-
ków, jak już było wspomniane). 
W jego powieści zarysowu-
ją się wręcz koncepcje, które  
w owym czasie dopiero czeka-
ły na odkrycie i potwierdzenie 
– jak na przykład idea małego 
i dużego krwiobiegu. Ponadto 
Rabelais lubi się swoją wiedzą 
anatomiczno-fizjologiczną po-
pisywać, na co zwraca uwagę 
Boy-Żeleński, przy czym zwy-
kle można to zaobserwować  
w opisach okrutnych śmierci 
zadawanych wrogom przez bo-
haterów, na przykład brata Jana 
Łomignata broniącego klaszto-
ru przed lerneńczykami: „Na-
tarł tedy na nich tak siarczyście 
i niespodziewanie, iż walił ich  

z nóg jak wieprze, młócąc na prawo i lewo, wedle zasad 
starożytnej szermierki. Jednym rozbryzgiwał mózg, dru-
gim łamał ręce i nogi, innym wyrywał kręgi z szyi, in-
nym łamał krzyże, trzaskał nosy, wysadzał oczy, rozwalał 
szczęki, wybijał zęby, rozszczepiał łopatki, piszczele, wy-
ważał golenie z panewek, przetrącał barki” czy w opisie 
mordu dokonanego przez pewnego człowieka z opowie-
ści Panurga na kucharzu: „Przepędził mu bowiem szpiku-
lec nieco ponad pępkiem ku stronie prawej i przebił mu 
trzeci płat wątroby, po czym sztych, kierując się ku górze, 
przewiercił diafragmę i poprzez worek sercowy wyszedł 
mu ponad barkiem, między kręgami a lewą łopatką”.

Nie ma wątpliwości, że Rabelais, nawet dzisiaj, może oburzać 
i zniesmaczać. Cytując co bardziej kontrowersyjne i obszerne 
ustępy jego prozy żywię podobne obawy, co on sam, wręcza-
jąc swym czytelnikom kolejne księgi swego dzieła. Liczę jed-
nak na to, że znajdą się – jak wciąż się znajdują, mimo kilku-
set lat, które minęły od powstania Gargantui i Pantagruela –  
i tacy, których nie będzie mierziła ta bujna i nieposkromiona 
cielesność i których zachwyci rabelaisowski triumf ludzkie-
go ciała – kolejni rasowi pantagrueliści. Co jest magicznym 
kluczem do właściwej interpretacji tych ksiąg? Posiłkując się 
słowami samego autora, należy czytać je „dla uczciwej zaba-
wy, jako ja w zabawie i uciesze je pisałem”.
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☞ Gargantua i Pantagruel  
Ilustracja Gustava Doré, 1873
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Ciało
Nasze ciała są ogrodami.  
Ogrodnikami – nasza wola.
[William Szekspir, dramaturg]
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k o b i e c e
Ciało
w prozie japońskiej

Agnieszka Markiewicz

Do roku 1791 w Japonii wśród wszystkich klas społecznych 
rozpowszechniony był zwyczaj wspólnego korzystania z łaź-
ni publicznych. Do dziś jedną z ulubionych rozrywek jest ką-
piel w gorących źródłach, gdzie jedynym okryciem na czas 
kąpieli staje się malutki ręczniczek, którym raczej niczego 
nie zakryjemy, ale możemy go sobie położyć na głowie, gdy 
już się oddajemy tej przyjemnie relaksującej czynności. Ką-
piele (choćby te w gorących źródłach), od czasu otwarcia 
Japonii na Zachód (tj. od drugiej połowy XIX w.) i wprowa-
dzenia zakazu całkowitego lub częściowego negliżu w miej-

scach publicznych, przewidziane są zazwyczaj oddzielnie dla 
mężczyzn i oddzielnie dla kobiet, jednakże i tutaj trafią się 
wyjątki i czasem uda nam się zażyć kąpieli koedukacyjnej.  
W epoce Meiji (1868-1912), gdy – wzorując się na Zacho-
dzie – wprowadzono ograniczenia odnośnie pokazywania 
nagich ciał, dochodziło do zabawnych sytuacji: jako że wła-
dze zabroniły kąpać się nago nad brzegiem morza, Japończy-
cy owszem, zakładali kostiumy kąpielowe, jednakże zaraz 
po wyjściu z wody zdejmowali z siebie owe stroje i po plaży, 
niezależnie od płci, spacerowali już nago – zakaz wyraźnie 
dotyczył tylko kąpieli1. Nagie ciało, póki Zachód (a w tym 
myśl chrześcijańska) nie położył swoich rąk na japońskiej 
kulturze i sposobie myślenia, nie było w Japonii czymś, cze-
go należy się jakoś szczególnie wstydzić, nie było też nace-
chowane seksualnie – stąd też, by uwidocznić erotyczny wy-
dźwięk drzeworytów shunga, wyolbrzymiano narządy płcio-
we i niekiedy, wraz ze strojami, były to jedyne elementy, po 
których poznać można było płeć przedstawionych postaci2. 
By cofnąć się jeszcze dalej, zajrzyjmy do japońskiej mitolo-
gii, która podaje, iż przyczynkiem do stworzenia wszelkiego 
życia, a w tym i samego Archipelagu Japońskiego, nie było 
słowo czy żadna inna siła stwórcza, ale akt seksualny mię-
dzy pierwszą parą bóstw. Nie jest dziwnym zatem, że w kra-
ju, w którym na przestrzeni wieków ciało (a w tym nagość, 
erotyzm czy seksualność) odbierane było raczej pozytywnie, 
czasem wręcz z przymrużeniem oka, stało się ono pośrednio 
tematem wielu dzieł literackich. Niekiedy, jak w przypadku 
mitów, opisywano ich możliwość metamorfozy: wierzono na 

☞
Myjące się kobiety, epoka Meiji 

Fot. T. Enami
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☞ Rokurokubi (kobieta-wąż) z Inugami (duch psa) 
Fragment zwoju namalowanego przez nieznanego autora w okresie Edo

przykład, że kobiety niezwykle wścibskie potrafią zamienić 
się w rokurokubi („upiorne główki”, demony z nienaturalnie 
wydłużoną szyją)3, a te wyjątkowo zazdrosne, porzucone 
przez mężczyzn, przemieniają się w węże4. Czasem opisy-
wano ciało jako źródło uciech, innym razem rozpatrywano 
je pod kątem czysto anatomicznym, naukowym. Nie da się 
w jednym artykule przedstawić wszystkich dzieł literackich 
traktujących o temacie ciała, które wyszły spod japońskiego 
pióra (czy też pędzla), pozwolę sobie zatem na szereg luź-
nych skojarzeń z interesującym nas tematem, bez zachowa-
nia chronologii czy powiązań.

Czyniąc z urody i ciała kapitał

Saikaku Ihara, wpisany w roku 1968 przez UNESCO na li-
stę najwybitniejszych twórców japońskich (trzecie miejsce, 
po Shikibu Murasaki i Sōsekim Natsume), napisał w 1686 
r. Żywot kobiety swawolnej (Kōshoku ichidai onna; WUW 
20115), powieść składającą się z sześciu ksiąg, po sześć opo-
wieści każda. Utwór ten należy do nurtu opowieści o miłości, 

częściej jednak miłości fizycznej, aniżeli będącej wyrazem 
głębokiego przywiązania do drugiego człowieka. Tytułowa 
bohaterka, której imię w powieści nie pada ani razu, będąc 
już staruszką i mieszkając w pustelni, opowiada dwóm męż-
czyznom historię swojego życia. Jest to zarazem też jej spo-
wiedź przed bogami, będąca próbą ukojenia, wyzwolenia 
się od bólu popełnionych czynów. Kobieta urodziła się w ro-
dzinie arystokratycznej i wychowała na dworze. W młodym 
wieku została nałożnicą („drugą żoną”) daimyō, pana feu-
dalnego, podejrzana jednak o wybujałą namiętność i dopro-
wadzenie przez to swego pana do utraty sił witalnych, ode-
słana została do ojca. Ten, popadłszy w długi, sprzedał ją do 

domu uciech. Dziewczyna, z racji swej urody, młodego wieku 
i pilności w nauce fachu, miała szansę zostać kurtyzaną naj-
wyższej rangi, co też się stało, jednakże jej trudny charakter  
i wyniosłość spowodowały, że stopniowo popadła w nieła-
skę, przechodząc przez wszystkie szczeble miłosnej profe-
sji, aż do najtańszej, zwykłej prostytutki. W swej opowieści 
kobieta nie pomija jednak żadnego, nawet najbardziej nie-
chlubnego czynu czy zdarzenia, nie wstydzi się też opisywać 
wszelkich gierek, jakie z klientami prowadziła. 

Zaznaczyć trzeba, że akcja utworu dzieje się w epoce Genro-
ku (1688-1703), czasach postępującej urbanizacji i rozwoju 
handlowego, w których mimo formalnie niskiej pozycji spo-
łecznej, to właśnie rzemieślnicy i kupcy gromadzili w swych 
rękach spory kapitał i to właśnie do nich zgłaszali się samu-
raje o pomoc finansową; władza polityczna w tamtych cza-
sach nadal należała do wojowników, korzyści z dobrobytu 
czerpali jednak wspomniani kupcy. Kupców i rzemieślników 
nie interesowała kultura dworska, jednak i oni potrzebowa-
li rozrywki, a jednocześnie sposobu na wydanie dużej ilości 

pieniędzy. Niejako dla nich powstały 
wówczas teatry (kabuki), łaźnie pub-
liczne, herbaciarnie i domy publiczne; 
nie da się ukryć, że rozrywki te wiązały 
się z prostymi przyjemnościami: cieles-
nością, wyuzdaniem i seksem. Dzielnice 
rozkoszy (yūkaku) powstały z zarzą-
dzenia władz wyższych, szogunatu, by 
jakoś opanować rozprzestrzeniające się 
„rozpasanie obyczajów”6. Handel sek-
sem nie był jednak czymś marginalnym, 
pogardzanym, nie było też powodu, by 
wstydzić się faktu, iż uczęszcza się chęt-
nie do domów uciech (chyba, że pocho-
dziło się z warstwy nie mieszczan, a sa-
murajów czy arystokratów, którym to 
zabroniono pojawiać się w takich przy-
bytkach). Popularne były przewodniki 
po domach uciech, albumy zawierające 
opisy i portrety najpiękniejszych kurty-
zan, a także mapy, adresy czy ceny usług. 
W roku 1716 powstała Yotsumeya, naj-
ważniejsza sieć japońskich sex shopów, 
mająca wówczas swoje siedziby w Edo 
(Tokio), Kioto i Osace.

Żywot kobiety swawolnej odnosi się do wieku XVII, co nie zna-
czy, że (niemal jawny) handel cielesnością na tamtych cza-
sach się skończył. Współczesny japoński przemysł erotycz-
ny bardzo dobrze ilustruje Ryū Murakami w swej powieści 
In the miso soup7 (1997). Głównym bohaterem jest tu Kenji, 
dwudziestolatek z przeciętną znajomością angielskiego, 
który zarabia jako przewodnik dla zagranicznych turystów 
po nocnym życiu Tokio. Za odpowiednią opłatą oprowadza 
klientów po Kabuki-chō, dzielnicy uciech i czerwonych la-
tarni, pokazując im bogatą ofertę przemysłu seksualnego  
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w Japonii, umożliwiając zajrzenie do miejsc, do których bez 
japońskiego przewodnika żaden cudzoziemiec by się nie 
dostał, a i niekiedy nawet skorzystanie z usług prostytutek.  
W odróżnieniu jednak od wysokiej rangi kurtyzan XVII wieku, 
które nie tylko świadczyły klientom usługi cielesne, ale i czę-
sto były wykształcone artystycznie, umilając czas klientom 
swym śpiewem, grą, tańcem czy znajomością poezji (były za-
tem swoistym pierwowzorem artystek znanych obecnie jako 
gejsze), zaś możliwość spędzenia z nimi nocy kosztowała 
klienta wiele zachodu i pieniędzy, współczesne „dziewczęta 
do towarzystwa” nie są trudne do zdobycia, a swe usługi albo 
ograniczają do rozmów czy flirtu z klientem (o wyraźnym, 
lecz mało wyrafinowanym podtekście erotycznym), czego 
końcem może być kontakt seksualny, albo świadczą usługi 
czysto „wzrokowe”, tańcząc przed klientem (w zależności 
od klubu, w miejscach oddzielonych lub dla ogólnej publiki), 
ale nie oferując spełnienia. Zresztą, opisywać ten przemysł  
i wnikać w rodzaje świadczonych przez kobiety usług można 
by długo, istotny jest obraz, jaki poprzez swoje obserwacje 
i przemyślenia rysuje przed czytelnikiem Kenji. Można po-
kusić się o stwierdzenie, iż współczesne prostytutki – często 
dziewczęta młode, zwyczajnie znudzone swym oficjalnym, 
grzecznym wizerunkiem – sprzedając swoje ciało, nie mają 
nic wspólnego z klasą wysokiej rangi kurtyzan i porównać 
je można co najwyżej z najtańszymi prostytutkami XVII wie-
ku, szczeblem, do jakiego spadła bohaterka Żywota kobiety 
swawolnej.

„Ręka, odłączona od ciała, nie odczuwa wstydu  
ani nieśmiałości”8

Napisane przez Yasunariego Kawabatę w 1964 r. opowiada-
nie Ręka (Kataude; PIW 19869) nieodparcie przywodzi mi na 
myśl dzieło rosyjskiego pisarza Nikołaja Gogola Nos (stwo-
rzone między rokiem 1835 a 1836), w którym to tytułowa 
część ciała niespodziewanie oddziela się od twarzy swego 
właściciela i zaczyna żyć własnym, przedziwnym życiem. Nie 
inaczej jest u Kawabaty, na co zwróci nam uwagę już pierw-
sze zdanie opowiadania: „Mogę pożyczyć panu rękę na jedną 
noc”. Pożyczyć? Jak to, pożyczyć? Rękę? Otóż to, nie inaczej! 
Młoda, piękna kobieta – a  właściwie dziewczę, gdyż nie ma 
ona za sobą dotąd żadnych kontaktów cielesnych z mężczy-
zną – odłącza swą prawą rękę od ramienia i wręcza ją swe-
mu rozmówcy (i narratorowi tej historii zarazem). Przygoto-
wuje przy tym rękę tak, by stawy palców i łokcia się zginały; 
cóż to bowiem za pożytek z ręki, która się nie zgina? Dodat-
kowo, jeśli się ręką troskliwie zająć, może się zdarzyć tak, iż 
zamieni z człowiekiem parę słów. Mężczyzna obiecuje dbać 
o rękę i tak się rozstają, on i młoda kobieta. Trudno powie-
dzieć, czy coś łączy tych dwoje, czy się w ogóle skądś znają.  
Z dalszych akapitów wynika, że mężczyzna nie zna ani imie-
nia kobiety, która pożyczyła mu swą rękę, ani jej adresu, nie 
wie nawet, czy w ogóle jeszcze się spotkają, choć przecież rękę 
otrzymał tylko na tę jedną noc. Po co potrzebna była mu ręka  
i dlaczego kobieta zgodziła się oddać swoją, tego też się nie 
dowiemy. Schowawszy otrzymaną rękę pod peleryną, męż-
czyzna wraca do domu. Noc jest jednak dziwna; deszczowa, 

☞Drzeworyt shunga autorstwa Eisena Keisaiego, 1820
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mglista, radia ostrzegają przed mgłą, która uniemożliwia 
lądowanie samolotom, i wilgotnością, która rozregulowuje 
zegary. Mgła spowijająca miasto nie jest zwyczajna, zdaje się 
mieć fioletowe zabarwienie. Mężczyzna, martwiąc się o rękę, 
czym prędzej wraca do domu, tam zaś odurzona zapachem 
magnolii ręka zaczyna mówić, rozmawiać ze swoim nowym 
towarzyszem, on natomiast jest względem niej niezwykle 
czuły: głaszcze ją, muska delikatnie, łaskocze. Ona go otula, 
on rozchyla piżamę i kładzie dłoń ręki na swej lewej piersi. 
Momentami odnieść można wrażenie, iż mężczyzna prowa-
dzi z ręką – niczym z kobietą – jakąś erotyczną grę. W pewnej 
chwili, korzystając z pozwolenia właścicielki ręki, mężczyzna 
odczepia własną rękę i w jej miejsce przyczepia tę kobiecą, 
która oczarowała jego zmysły. Mimo to, ręka nie słucha no-
wego właściciela i nadal żyje własnym życiem. Finał, którego 
pozwolę sobie nie zdradzać, zadziwia, pozostawiając czytel-
nika z mnóstwem pytań i wątpliwości.

Będąc przy Kawabacie w kontekście ciała i cielesności, nie 
sposób nie wspomnieć o jego wcześniejszym dłuższym opo-
wiadaniu Śpiące piękności (Nemureru bijo, 1961; PIW 1987). 
Tutaj kwestię ciała obserwujemy na dwóch jakoby biegu-
nach. Z jednej strony mamy Eguchiego, starszego mężczyznę, 
który odwiedza nocami nietypowy dom schadzek, dom ty-
tułowych śpiących piękności. Dziewczęta, nie widząc nawet 
swoich klientów, zażywają tabletki nasenne i spędzają z nimi 
noc. Eguchi jest jednym z klientów. On i jemu podobni bywal-
cy, spędzając noc u boku pięknych, młodych dziewcząt, mogą 
obok nich leżeć, dotykać ich (ale tylko w przyzwoity sposób, 
o czym są pouczani przez właścicielkę domu), podziwiać ich 
ciała. Nie mogą ich jednak tknąć fizycznie, nie ma tu mowy 
o akcie cielesnym, co jest spowodowane zarówno zakazem 

właścicielki, jak i fizyczną już niemożnością klientów. Tu za-
rysowuje się ich swoista tragedia; w tym domu wyjątkowo 
odczuwają oni przemijanie młodości, starzenie się, które od-
biera ciału jego możliwości, wygląd i sprawność. Z drugiej 
strony mamy owe śpiące kobiety, ich młode, delikatne ciała, 
często jeszcze nietknięte przez mężczyzn, dziewicze, obser-
wowane w najdrobniejszych szczegółach każdej nocy, podzi-
wiane, budzące zarówno fantazje, jak i wspomnienia.

„Co jest dla ciebie cenniejsze,  
twoje życie czy twoja nauka?”10 

Koniec wieku XIX i początek XX to w Japonii czas ogromnych 
przemian na każdym niemal szczeblu: politycznym, kultu-
ralnym, obyczajowym. W tym okresie, najprościej mówiąc, 
Japonia stara się dogonić (a z czasem i przegonić) Europę  
i Amerykę, przejmując od obu wszystko (w tym naukę, tech-
nikę, system polityczny, wzorce zachowania) i przekładając 
na własny grunt. Rozwija się też medycyna w stylu zachod-
nim, wypierając dotychczasową medycynę chińską11. Sposób 
leczenia w stylu zachodnim z jednej strony spotyka się z apro-
batą i zainteresowaniem (wreszcie zaczęto leczyć, poczyna-
jąc od znalezienia przyczyny choroby, zamiast przepisywać 
leki na podstawie objawów zewnętrznych i płci chorego),  
z drugiej strony pobudza do rozważań nad godnością czło-
wieka i jego ciała: czy w imię nauki można bezcześcić ciało 
po śmierci, wykorzystując je do badań nad anatomią czło-
wieka? Czy godzi się, zamiast pochować lub spalić zwłoki 

☞ Prostytutki japońskie w klatce,  
najniższa statusem grupa prostytutek, ok. 1890-1900  
Fot. autor nieznany
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zmarłego, kroić ciało na kawałki w celu doszukania się przy-
czyny zgonu? Ilustracją dla tychże rozważań jest chociażby 
napisane w roku 1917 opowiadanie Takeo Arishimy Labora-
torium (Jikkenshitsu; Dialog 200512). Akcja opowiadania roz-
grywa się latem, 2 sierpnia, w prosektorium. Dzień wcześniej 
umiera żona dr. Mitaniego. Dyrektor szpitala i członkowie 
komisji lekarskiej orzekają, iż przyczyną zgonu jest prawdo-
podobnie serowate zapalenie płuc. Dr Mitani, trzydziestolet-
ni ordynator szpitala, nie zgadza się z ich oceną – jego zda-
niem przyczyną zgonu jest prosówka. Wbrew sprzeciwom  
i prośbom krewnych żony, a i swego brata, decyduje się od-
dać ciało żony nauce: zarządza sekcję zwłok i sam decyduje 
się ją poprowadzić. Wmawia sobie i innym, że leżące na stole 
ciało nie jest już ciałem jego żony, kobiety mu najbliższej, to 
tylko materiał sekcyjny, a on, jako lekarz i naukowiec, musi 
być wierny nauce, musi dowieść przyczyny zgonu, opisać ją, 
udowodnić innym, że mimo młodego wieku ma rację. O 9:00 
rano rozpoczyna sekcję. Zrywa z ciała zmarłej białe kimono, 
wbija skalpel w szyję i rozcina klatkę piersiową aż do jamy 
brzusznej. Kolejno wyjmuje wszystkie narządy, rozcina je to-
porkiem, przygląda się im, analizując ich wygląd i zbierając 
dane do raportu. Jego przypuszczenia co do prosówki 
okazują się właściwe. Zdawałoby się, że na tym koniec sekcji 
– udowodnił, że miał rację, że pozostali lekarze się mylili 
– ale nie, on nabiera nieprzepartej ochoty, by wbić skalpel  
w czaszkę, zobaczyć, jak dalekich zniszczeń dokonała choro-
ba. W trakcie jednak zaczynają odzywać się w nim uczucia, 
emocje, poleca więc innemu lekarzowi, by dokończył sekcję. 
Sam staje przy oknie, zapala papierosa. Obserwując młode 
pielęgniarki, pogrąża się w rozmyślaniach. Najchętniej by już 
stąd poszedł, trzeba jednak dokończyć raport; rozcina żołą-
dek, z którego wypływa brunatna krew, dowód na to, iż żona, 
tracąc w ostatnich chwilach życia mnóstwo krwi, z całych 
sił walczyła o życie, połykając krew, zamiast ją odpluwać – 
nie godziła się na śmierć. Wspomnienia poprzedniego dnia 
powracają do dr. Mitaniego, budząc w nim wątpliwości co 
do wyboru, jakiego dokonał, decydując się na sekcję zwłok,  
a i wątpliwości co do nauki, której się poświęcił. Zbezcześ-
cił piękne ciało kobiety, która nie dalej jak wczoraj była przy 
nim, żywa jak on i kochająca to życie. Czy miał do tego pra-
wo? Jedyne, co teraz odczuwa, to wstyd.

Literackie skojarzenia z tematem ciała ciągnąć można dalej, 
wspominając chociażby Języki i kolczyki (Hebi ni piasu, 2003; 
Albatros, 2007) Hitomi Kanehary czy Koniec niewiności (Ino-
sento Wōrudo, 1996; Vesper, 2006) Ami Sakurai. W powieści 
Kanehary główna bohaterka, nastolatka Lui, popada w fa-
scynację możliwością modyfikacji własnego ciała – rozcina 
sobie język, by przypominał język węża, decyduje się na ta-
tuaż czy też brutalny seks, powoli się staczając, tracąc poczu-
cie wartości czegokolwiek, łącznie z wartością życia samego  
w sobie. Powieść Sakurai natomiast, abstrahując od roz-
ważań, czy jest to literatura wysokich lotów, zwraca uwagę 
na fenomen enjo-kōsai (randek za pieniądze czy prezenty), 
gwałty zbiorowe, związki kazirodcze, narkotyki, prostytucję, 

Przypisy:
1 Por.: Agata Czapkowska,  Japońska moda plażowa  
w epoce Meiji (1686-1912) i Taishō (1912-1926). 
2 Por.: Francisco Morena, Eros w kimonie. Świat niezwy-
kłych rozkoszy,  Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2010, 
s. 188. 
3 Por.: Agnieszka Kozyra, Mitologia japońska,  Wydawni-
ctwo szkolne PWN, Warszawa 2011, s. 379-381. 
4 Por.: Ibidem, s. 441-444. 
5 Saikaku Ihara, Żywot kobiety swawolnej,  przeł. Iwo-
na Kordzińska-Nawrocka, Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2011. 
6 Por.: Eros w kimonie. Świat niezwykłych rozkoszy, op. 
cit., s. 62-70 oraz Żywot kobiety swawolnej, op. cit.,  
s. 180-182 (posłowie). 
7 Powieść nie wydana na polskim rynku. 
8 Yasunari Kawabata,  Ręka,  [w]: Ballada o Narayamie. 
Opowieści niezwykłe z prozy japońskiej, (wybór, tłuma-
czenie i opracowanie) Blanka Yonekawa, Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986, s. 210. 
9 Opowiadanie zostało wydane w Polsce w zbiorze: Bal-
lada o Narayamie. Opowieści niezwykłe z prozy japoń-
skiej, op. cit. 
10 Takeo Arishima Laboratorium,  [w]: Chrestomatia 
współczesnych opowiadań japońskich, (wybór, wstęp  
i tłumaczenie) Monika Szychulska, Wydawnictwo Aka-
demickie Dialog, Warszawa 2005, s. 100. 
11 Zagadnienie to przedstawiono wnikliwie w powieści: 
Jun’ichi Watanabe,  Za kwietnymi polami,  Prószyński  
i Spółka, Warszawa 2009. 
12 Opowiadanie zostało wydane w Polsce w zbiorze: 
Chrestomatia współczesnych opowiadań japońskich,  
op. cit.

ogólny nihilizm wśród młodych ludzi: niszczenie zarówno 
własnego ciała, jak i psychiki. Z bardzo osobistej perspekty-
wy Sakurai przedstawia świat ukazany przez Ryū Muraka-
miego we wspomnianej już powieści In the miso soup. Kwe-
stię ciała, jego zmiany tudzież przemiany (węża w kobietę, 
kobiety w murkotka), obserwujemy również u Hiromi Kawa-
kami w zbiorze trzech powieści/opowiadań Nadepnęłam na 
węża (Hebi o fumu, 1996; Karakter, 2010) – wspaniała pro-
za, której nie sposób opisać w kilku słowach! Na tych jednak 
skojarzeniach literackich poprzestaniemy, jest ich bowiem 
tak dużo, iż wymienić wszystkich nie sposób (a przynajmniej 
nie w jednym artykule). Temat ciała – potraktowany czysto 
anatomicznie, seksualnie, pod kątem jego możliwości mo-
dyfikacji czy w dowolny inny sposób – fascynuje, budzi cie-
kawość; czyż ciało, obok świadomości (duszy), nie jest nam 
najbliższe? Czyż odkrywanie różnic w postrzeganiu ciała  
i cielesności między różnymi kręgami kulturowymi nie jest 
interesujące? Mam nadzieję, iż tych kilka literackich tropów 
zachęci Was, Czytelników, do własnych podróży i odkryć.
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O poezji Haliny Poświatowskiej
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Choroba w moim ciele

O twórczości Poświatowskiej napisano wiele. Zmarła  
w wieku trzydziestu dwóch lat, pozostawiając kilka to-
mików wierszy, utwór dramatyczny Sąd nad Sokratesem, 
opowiadania (Notatnik amerykański, Niebieski ptak)  
i autobiograficzną prozę: Opowieść dla przyjaciela oraz 
Bajkę o sówce, która w dzień spać lubiła. Uwaga badaczy 
koncentruje się zwłaszcza wokół zagadnień ontologicz-
nych, zmagań ze śmiertelną chorobą, wreszcie miłości 
jako siły pozwalającej przezwyciężyć lęk przed chorobą 
i samotnością. 

Twórczość poetki wyrasta z doświadczenia choroby. 
Zaczęła chorować w styczniu 1945 roku, gdy jako dzie-
sięcioletnia Halinka Myga przeżywała rozgrywające się 
wokół niej wyzwalanie Częstochowy. Razem z rodzi-
ną czekała na zakończenie starć wojennych w zimnej  
i wilgotnej piwnicy. Dziewczynka rozchorowała się na 
anginę, mającą swój dalszy ciąg w powikłaniach, któ-
re doprowadziły do powstania wady serca. W tym sa-
mym roku nieoczekiwanie umarła młodsza, trzyletnia 
siostra Haliny – Elżunia. Jej śmierć stała się dla siostry 
przeżyciem traumatycznym. Od tego czasu życie rodzi-
ny dramatycznie zmieniło swój bieg – wyznaczane było 
etapami leczenia przyszłej poetki, jej pobytem w szpi-
talach i sanatoriach oraz staraniami o operację w USA. 
Chorobę zdefiniowano jako niedomykalność zastawki 
dwudzielnej. Serce nie wytrzymywało przyśpieszonego 
kroku, tańca, objawiało się ostrym kłuciem w okolicach 
łopatki, drętwieniem lewej ręki, bólem stawów i mięśni. 

Nie potrafiła żyć według reguł narzuconych przez cho-
robę – biegała zamiast chodzić spokojnym krokiem, jeź-
dziła na rowerze, nie oszczędzała sił – mówiła o sobie, 
że chce żyć pełnią życia i tym samym igrała ze śmiercią: 
„Tuż przed załatwieniem ostatnich formalności, związa-
nych z wypisem, lekarz salowy poprosił mnie do swoje-
go gabinetu.(…) – Nie jest już pani dzieckiem, o pewnych 
rzeczach musi pani sama pamiętać, musi pani uważać na 
swoje serce. Nie wolno pani się męczyć, nie wolno dopuś-
cić do najmniejszej zadyszki. Nie wolno pani biegać, nie 
wolno chodzić po schodach, nie wolno… – Będę pamię-
tać. Do widzenia panie doktorze. Po chwili biegłam po 
stromych stopniach w dół” (s.31-32) 1. Skomplikowana  
i kosztowna operacja w USA była przepustką do życia, na-
dzieją na jego doświadczanie we wszystkich odmianach. 
Pacjentka prof. Juliana Aleksandrowicza wyjechała do 
USA dzięki ofiarnej pomocy mieszkających tam Polaków. 
Inaczej zmarłaby po paru miesiącach: „i powiedz temu 
lekarzowi, gdyby się wahał, że ja naprawdę nie boję się, 
że wolę umrzeć na stole operacyjnym niż żyć dusząc się 
powoli” (s.81). Operacja przedłużyła życie o dziewięć lat. 
Poświatowska korzystała z daru losu – uczyła się, podró-
żowała, pracowała nad doktoratem z filozofii. Zmarła  
w Krakowie na zawał serca w roku 1967.

Strzykwa dzieli się na dwoje

Ciało – tak bardzo schorowane – w twórczości Haliny Po-
światowskiej staje się niejako odrębnym istnieniem. Sta-
nowi byt pozornie autonomiczny. Jest ograniczone cho-
robą, serce dyktuje warunki funkcjonowania organizmu. 

Ciało podlega pragnieniom, 
jednocześnie realizację tych 
pragnień ograniczając. Wi-
sława Szymborska, znająca 
osobiście Poświatowską, de-
dykowała jej pamięci utwór 
Autotomia. Słowo to pochodzi 
z dziedziny zoologii i oznacza 
dosłownie „samopodział”:  
„W niebezpieczeństwie strzy-
kwa dzieli się na dwoje / jed-
ną siebie oddaje na pożarcie 
światu / drugą sobą, ucie-
ka (…) / Na jednym brzegu 
śmierć, na drugim życie / Tu 
rozpacz, tam otucha (…) /  Po-
trafimy się dzielić, och praw-
da, my także. / Ale tylko na 
ciało i urwany szept. Na ciało 
i poezję (…) / Tu ciężkie serce 
tam non omnis moriar, / trzy 
tylko słówka jak trzy piórka 
wzlotu”.2 Tym samym autor-
ka pokazuje dezintegrację 
Poświatowskiej. Poetka ogra-

☞ Poetka w przydomowym ogródku w Częstochowie, 1957 
Fot. www.koniczynka.art.pl
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niczona chorym ciałem, ma poczucie, że nie uczestniczy 
we własnym życiu:  „(…) kiedy leżałam na szpitalnym 
łóżku tak czysta, tak antyseptyczna, że już nie byłam 
sobą, moje wyjałowione ciało nie było mną. To był obcy 
zapach chloroformu i gazy. (…) Te ręce także pachniały 
chloroformem. Ułożyłam je na kołdrze, żeby odpoczęły” 
(s.16-17). Poświatowska patrzy na siebie – chorą – z per-
spektywy obserwatora: „(…) czułam, że moje serce żyje 
własnym osobnym życiem. Trzepotało, jak gdyby chcia-
ło się wyrwać z uwięzi żeber, unosiło kołdrę i dawało  
o sobie znać ostrym bólem przy każdym głębszym od-
dechu” (s.23). Została też obserwatorem własnej opera-
cji, przeprowadzonej i sfilmowanej w 1958 r. w Stanach 
Zjednoczonych. Film Chirurgia serca Poświatowska obej-
rzała dużo później. Patrzyła na siebie leżącą bezwładnie 
na stole operacyjnym. Stąd – być może – mówi o sobie  
w trzeciej osobie: „Patrzyłam, zmusiłam się do patrze-
nia: Drobne ciało dziewczynki, już bezwładne, w szyb-
kich dłoniach chirurgów. Szczypce rozcią-
gają naciętą skórę, w błękitnej ranie pulsuje 
ciemnoczerwony mięsień serca” (s.81).

Ciało kocha i jest kochane

Pierwszy tomik wierszy Hymn bałwochwal-
czy ukazał się w roku 1958  i określił domi-
nujący nurt w twórczości Poświatowskiej. 
Miłość – to ona stała się doświadczeniem na-
jistotniejszym, mogącym nadać życiu sens. 
Angażującym duszę i ciało. W życiu poet-
ki pojawił się, również chorujący na serce, 
Adolf Poświatowski (Adaś). Ich małżeństwo 
trwało trzy lata (1953-1956), do śmierci 
Adasia. To on był adresatem wielu wierszy 
miłosnych. Poświatowska w swej poezji wy-
raźnie daje znak, że to właśnie miłość staje 
do walki ze śmiercią. Miłość i życie są tożsa-
me: „zawsze kiedy chcę żyć –krzyczę / gdy 
życie odchodzi ode mnie / przywieram do 
niego / mówię / życie nie odchodź jeszcze / 
jego ciepła ręka w mojej ręce / moje usta przy jego uchu 
/ szepczę / jak gdyby życie było kochankiem / który chce 
odejść / wieszam mu się na szyi / krzyczę – umrę jeśli 
odejdziesz” (Wiersze z lat 1958-1962). 

Miłość objawia się drapieżnie i zachłannie – Poświatow-
ska oddaje hołd ciału, ustom, dłoniom, skórze pozna-
jącym miłość: „jesteś jak księżyc / modlę się do ciebie 
/ jaka to religia / w której czci się usta” (Hymn bałwo-
chwalczy). Z taką samą zachłannością żyła: „Chcę żyć. 
Tak bardzo chcę żyć! Chcę chłonąć czyste powietrze, 
chcę się całować z moim chłopcem, chcę tańczyć w jego 
ramionach (…) miłość stała się moim sprzymierzeńcem. 
Wyposażyła mnie w odwagę i cierpliwość” (s.81). Miłość 
odmienia rolę ciała. Staje się niezbędne, staje się narzę-
dziem poznania: „Moje ciało, które do tej pory było je-

dynie obiektem zainteresowania lekarzy, stało się nagle 
ważne i użyteczne. W miarę jak poznawałam ciepło jego 
zaklęśnięć, wrażliwość naskórka, podziwiałam je i lubi-
łam coraz bardziej. W ten sam sposób patrzyłam na jego 
ciało, trochę inne niż moje, ale przecież takie samo we 
wszystkich odruchach i odczuciach” (s.45). Sensualne 
odczuwanie, doznawanie miłości, jawi się entuzjastycz-
nie i dziko: „mam ciebie w roztańczonej krwi / w zębach 
/ nitkami nerwów związanych w supeł / czuję – złotą na-
miętność twojego ciała / przeciągam po nim ręką /  lek-
ko / lekko / gnę się / zewsząd / z końca aż do początku 
/ i znów / do końca / jestem / pośrodku ciebie / wspięta 
nad tobą / cała – w tobie” (Wiersze z lat 1956-1958). 

Zmysły i macierzyństwo

Nie ma takich wrażeń, których nie byłoby w zmysłach – 
twierdzą sensualiści.  Ten światopogląd mógł być bliski 

poetce. Poświatowska doświadcza życia poprzez miłość 
fizyczną, staje się zachłanna na ciało i jest w tym pewna 
zwierzęca drapieżność: „zewrzyj mocniej zęby na moim 
lewym ramieniu/zerwij skórę – przeszkadza/naszym 
napiętym mięśniom/spleść się w nierozplecione” (Chwyt 
reklamowy z tomu Hymn bałwochwalczy). Wydawać by 
się mogło, że Poświatowska próbuje przeniknąć, rozszar-
pać kochanka, by go doświadczyć, dotrzeć do jego sedna, 
do trzewi: „chcę wplątać palce w Twoje włosy/znaleźć 
wgłębienie w szyi/ gdzie stłumionym szeptem serce za-
przecza ustom/chcę Twoje imię z gwiazdami zmieszać/ 
z krwią/być w tobie/nie być z Tobą”. (Chcę pisać o tobie  
z tomu Hymn bałwochwalczy). 

Halina Poświatowska wielokrotnie przywołuje świat 
przyrody, odnosi się do jego niezmiennych praw. W tym 

☞ Na statku Batory w Montrealu, powrót do Polski, 1961 
Fot. www.koniczynka.art.pl
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kontekście podmiot liryczny jej wierszy staje się ledwie 
małym żyjątkiem, które w jednej chwili może przestać 
istnieć. „Jeśli już muszę zaakceptować / zdychający księ-
życ / podeptaną trawę / nieobecny uśmiech / ręce /  
o których mówi tylko zapach ziemi / to co? / zaakceptuję” 
(Jeszcze jedno wspomnienie). Paradoksalnie: pojmowanie 
siebie jako niewielkiej cząstki świata – podobnej do tra-
wy, motyla czy ptaka – wiąże się z pragnieniem odciśnię-
cia śladu, pozostawienia czegoś po sobie na zawsze. „Czy 
świat umrze trochę / kiedy ja umrę / patrzę patrzę / 
ubrany w lisi kołnierz / idzie świat / nigdy nie myślałam 
/ że jestem włosem w jego futrze / zawsze byłam tu / on 
– tam / a jednak / miło jest pomyśleć / że świat umrze 
trochę / kiedy ja umrę” (Jeszcze jedno wspomnienie).

Gdy czytamy o rytmie naturalnych przemian i pragnieniu 
przetrwania, myśli błądzą wokół pytań o macierzyństwo. 
Poświatowska wymownie jednak milczy o doświadczeniu 
bycia matką. Czy lubiła dzieci? Raczej unikała. Była skon-
centrowana na własnej chorobie, na wielkim zdarzeniu, 
jakim niewątpliwie stał się ślub z równie ciężko chorym 

Adasiem Poświatowskim. Wiedziała, że niczyją matką 
nigdy nie będzie. Być może tu pojawia się niesłycha-
na żałość, pretensja do losu – choć nigdzie niewyra-
żona. Ból, jaki powoduje niemożność doświadczenia 
macierzyństwa, może nakazać milczenie o daremno-
ści przekraczania granic własnego ciała. Chore serce 
nie wytrzymałoby ciąży. Bolesne były także kolejne, 
po śmierci męża, miłosne doświadczenia – dwukrot-
nie miała romans z żonatymi mężczyznami: pierwszy  
w sanatorium w Polsce, drugi w Ameryce. Wiedziała, że 
każdy z tych pokochanych mężczyzn ma żonę i dzieci 
wyczekujące jego powrotu: „Nie lubiłam tamtej kobie-
ty, jej spokojnej miłości, i ku mojemu wielkiemu zdu-
mieniu zaczęłam nie lubić także dzieci” (s.68). Emanuje  
z tych słów żal do losu, Poświatowska wiedziała jed-
nak, że jej przeznaczenie „kreślone jest innym ołów-
kiem i ma inną fakturę”. Wchodzi więc w rolę obser-
watorki i z dystansu, bez emocji, mówi coś pozornie 
sprzecznego z wcześniej wyrażonym bólem: „lubię 
żony / w ich ciałach płodnych dosyt mieszka / one są 
jak czereśnie pod czerwienią jagód / w sadzie przy-
drożnym / drzewa” (Jeszcze jedno wspomnienie). 
Macierzyństwo pojmuje jako ustanowienie spoko-
ju i cichą radość: „macierzyństwo / łask pełne ręce  
i usta / włosy bardzo spokojne / rysują owal twarzy /  
w półokrągłych ramkach” (Jeszcze jedno wspomnienie). 

Umieranie odrzucone i przyjęte 

„kto potrafi / pomiędzy miłość i śmierć / wpleść 
anegdotę o istnieniu / zgarniam brunatne plastry 
książek / nasłuchuję brzęczenia słów / pomiędzy 
miłość i śmierć / wpleść / nikt nie potrafi” (Dzień 
dzisiejszy) 
W niektórych momentach życia z nieczułością, 

obojętnością i okrutnym spokojem patrzyła na śmierć.  
W szpitalu, w którym przebywała długie tygodnie, co-
dziennie ją widziała: „W ciągu miesięcy leżenia na tej 
ogromnej zaludnionej cierpieniem sali nauczyłam się być 
nieczuła i zacięta (…) nie będę patrzeć, nie będę – powta-
rzałam sobie – To mnie nie dotyczy, to nie ja. Ja będę żyć!” 
(s.40). Pragnęła smakować życie bez zahamowań, bez 
oporu – łapczywie. Nie była konsekwentna. Nienasyco-
nemu pragnieniu życia dawała wyraz w torturach zada-
wanych choremu ciału. Jak inaczej nazwać lekkomyślne 
traktowanie niewydolnego serca, które zmaga się z pły-
nącą zbyt szybko krwią? „Nie mam już dawnej czułości 
dla mojego ciała / jednak je toleruję jak pociągowe zwie-
rzę / które jest pożyteczne chociaż wymaga wielu sta-
rań” (Oda do rąk). Z niedbałością, pozorną obojętnością 
mówi: „mam ręce stopy usta i całą tę resztę /balast który 
przez chwilę trzyma mnie w okolicy życia” (Jeszcze jedno 
wspomnienie). I oto ona, tak bardzo tożsama z własnym 
ciałem, zaczyna widzieć w nim ciężar, który przytłacza.  
Z jednej strony ciało ukazuje jako niepotrzebne, z drugiej 

☞ Ławeczka w Częstochowie, z Poświatowską wyrzeźbioną przez  
Roberta Sobocińskiego 
Fot. www.pomnik.com.pl
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zaś pobrzmiewa w tych słowach bezgraniczny żal do losu 
ukazany w delikatnych i spokojnych słowach. Patrzy na 
siebie trochę jak na obcą osobę. Ciało schorowane i nie-
przydatne musi być unicestwione: „już się przyzwycza-
jamy pomału, pomału / dotykamy lekko 
tej lub owej rzeczy / koloru zapachu / 
zapachu koloru / żegnamy się z liściem  
z kwiatem z liściem / i wąską strugą 
deszczu upływamy w głąb” (Jeszcze jedno 
wspomnienie). 

Śmierć jest o tyle straszna, że tak szybko 
przezwycięża ją życie. Pogodzenie z czyimś 
odejściem, nawet ukochanej osoby, wiąże 
się z zapełnianiem po niej pustki. Ze znaj-
dowaniem dla siebie nowego miejsca na 
ziemi i człowieka, którego obdarza się nową 
miłością. Czas i miejsce zostają zagospoda-
rowane: „ludzie pogrzebią nas w pamięci 
równie szybko, jak pogrzebią w ziemi na-
sze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszyst-
kie nasze pragnienia odejdą razem z nami 
i nie zostanie po nich nawet puste miejsce. 
Na ziemi nie ma pustych miejsc” (s.70).  
W ostatnim roku życia napisała wiersz,  
w którym brutalnie obchodzi się z cieles-
nością, ale wynika to z rozpaczy: „moje ciało 
jest jak bezpański pies (…) i tak błądząc do-
czeka wysokiego świtu / bezpańskie – coraz 
bardziej sobie niepotrzebne / coraz mniej 
umiejące i rozumiejące / coraz bardziej 
zdumione…” (Wiersze z lat 1963-1967).

Symbioza z chorobą, symbioza ze śmier-
cią – bezustannie czającą się nawet przy 
zachłyśnięciu czy przyśpieszonym od-
dechu – wytworzyła przedziwny rodzaj 
akceptacji: „śmierć zawsze była blisko 
mnie, zbyt blisko abym nie przywykła do 
jej chłodnego, kojącego dotyku, abym nie 
musiała do niego przywyknąć” (s.151). Bywa ironiczna, 
mówiąc o sobie: Halina Poświatowska – „te trochę gar-
deroby / i te ręce – i usta co nie są już głodne” (Jeszcze 
jedno wspomnienie).  Urzeczowienie siebie – zdegrado-
wanie do przedmiotu pojawia się także w odniesieniu do 
innych: „Brudny piasek usłany gęsto ciałami” (s.114).

Zachwyt i ból 

Poświatowska przejawia schizofreniczny stosunek do cia-
ła – dostrzega jego nicość i piękno. Traktuje je jakby było 
odrębne – mówi o nim: „jestem zaczadzona pięknem mo-
jego ciała” (Lustro z tomu Hymn bałwochwalczy). Akcepta-
cja siebie – własnego ciała, jego urody, swoich zachowań, 
poruszeń – to ważny składnik psychiki dojrzałej kobiety – 
kobieta akceptująca siebie jest wewnętrznie w harmonii: 

„jeszcze ciągle kręcę włosy na papiloty (…) / jeszcze ciągle 
uśmiecham się do siebie w lustrze / jakoś to będzie – mó-
wię – trzeba / trzeba napalić ogień kupić chleb / przeczytać 
Platona / trzeba pomyśleć o jutrze” (Oda do rąk). Może to 

właśnie tak nadaje się prawdziwość włas-
nemu życiu – nie jest się na granicy nieby-
tu, ale w bycie samym – poprzez makijaż, 
strój, utwierdzanie obrazu własnej urody. 
Bycie jawi się też jako dawanie rozkoszy, 
czerpanie rozkoszy z obcowania z kochan-
kiem: tym kształtem będę wabić / bez-
władnymi ramionami / obiecywać roz-
kosz aż do dna niczego / dawać-oddawać 
/ i będę tym doskonałym pustym ciałem” 
(Niech żyją zmysły). A jednak samotność 
przygniata, wypełza z każdego momentu 
życia: „po co umyłam piersi / i każdy włos 
z osobna / czesałam w wąskim lustrze / 
puste są moje ręce / i łóżko”. Ukochany 
mąż nie żyje, jego śmierć była ciosem dla 
poetki: „Ta śmierć dotyczyła mnie bar-
dziej. To ciało tak mi znajome, że nieled-
wie zdawało się być kawałkiem mojego 
ciała, miała przysypać teraz ziemia. Jego 
głęboko osadzone oczy, jego wiarę w ży-
cie, jego miłość. Myślałam o tym jak do-
skonale ziemia unicestwia wszystko, co 
jest człowiekiem: ambicje, pragnienia, 
uczucia; wszystko co jest ważne, pulsują-
ce życiem, zdobyte i niezdobyte na równi. 
Dziwiłam się ludziom, którzy wypełniając 
codzienne obowiązki nie zwracają uwagi 
na nieodwołalny kres swojej krzątaniny” 
(s.50).

Czym zatem jest cielesność w pojmo-
waniu Haliny Poświatowskiej? Istnienie 
ograniczone chorobą ciała z szalejąca 
od marzeń i pragnień duszą. W jej poezji 
jest wiele czerwieni i pyłu. Przydymiona 

lękiem i goryczą poezja do dziś zachwyca ekspresją, cel-
nością myśli i wzrusza: „z takich nitek uplątane jest ciało / 
zachwyt i ból zachwyt i ból (…) i wszędzie pulsował moim 
tętnem / oddychał przezroczystą zjawą moich płuc” (Jesz-
cze jedno wspomnienie).

Przypisy:
1 Halina Poświatowska: Opowieść dla przyjaciela, Toruń 
1993. Cytaty, przy których podano numer strony 
pochodzą z powyższej publikacji. 
2  Wisława Szymborska, Autotomia, [w:] Czesław Miłosz, 
Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach 
naszego wieku. Warszawa 1990, s.45.
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Ciało
Jądro życia jest cielesne.
[Antoni Kępiński, lekarz i filozof]
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ULOTNIE

Nominowany w 2011 roku do Nagrody Literackiej Nike, to-
mik Księga obrotów Tomasza Różyckiego to zbiór liryków, 
które połączone zostały symboliczną cyfrą osiem. Tomik za-
wiera osiemdziesiąt osiem wierszy, z których każdy składa 
się z dwóch strof liczących po osiem wersów. Ósemka poja-
wia się również w tytułach, a także samej treści niektórych 
z liryków. Jako znak nieskończoności i doskonałości nawią-
zywać może też do upływającego czasu, który nieprzerwa-
nie podąża torem dwóch zachodzących na siebie pętli. 

W swoim tomiku poeta zatrzymuje na chwilę mijający 
czas, przelewa na papier zmysłowe wrażenia, warte re-
fleksji obserwacje, doświadczenia dnia i nocy. Księga ob-
rotów zabiera czytelnika w jedną z poetyckich podróży,  
w czasie której można zarówno spokojnie podziwiać 
świat, jak i w nieco melancholijnym nastroju zastanowić 
się nad swoim miejscem w tej wielkiej życiowej machinie.

Już na początku podróży poznajemy głównego bohatera 
większości z wierszy, Faceta, który właśnie kupił świat.  
Z zakupionego świata nie robi on sobie nic, stoi i patrzy 
w górę obserwując dźgane przez wieżowce niebo, jedno-
cześnie będąc świadkiem pięknego koncertu gwiżdżących 
policjantów i trąbiących samochodów. Ale czy tak poważ-
ny zakup wart był swojej ceny?  Z wiersza Jaki jest sens  
dowiadujemy się, że  „facet, który kupił świat, jest spłuka-
ny” więc „ Jaki jest sens takiego frajerstwa?” Cóż począć ze 
światem, który jest naszą własnością? Od tej pory spotka-
nia z facetem, który kupił świat, będą regularne, zawsze 
jednak towarzyszyć im będą gorzkie chwile refleksji nad 
otaczającym nas światem. 

Wraz z facetem, który kupił świat, spacerujemy po mieście, 
pełnym coraz to wyższych budynków, zdających się przy-
tłaczać krążących między nimi przechodniów. Wszystko 
zdaje się być ponad, wszystko wysokie do tego stopnia, że 
zadać można sobie pytanie kim jest ten mały człowieczek w 
obliczu tych potworów. Motyw wieżowców stale powraca  
w poezji Różyckiego, człowiek musi obserwować świat z „ża-
biej perspektywy”, jak w wierszu Chwila nieuwagi, w którym 
„Człowiek, co był / olbrzymem w swym miasteczku, chodził 
z głową / w chmurach i ptakach, tu jest ciut za mały / i musi 
podskakiwać, popiskiwać, / chrząkać i kark masować”. 

Przechadzając się po świecie, nie sposób nie zauważyć  
i nie poczuć panującego w XXI wieku chaosu, zarówno 
na ziemi, jak i w przestworzach. Poeta czyni trafne uwagi  
o wieku, w którym żyjemy, i w którym wciąż musimy zma-

który właśnie kupił świat
Justyna Kowalczyk 

gać się z problemami dotyczą-
cymi pieniędzy, polityki, płci 
i rasy. Wiersze poety zwra-
cają także uwagę na niespo-
dziewane zderzenie techniki 
z metafizyką, z boską naturą. 
Patrząc w górę, oprócz wspo-
mnianych już przytłaczają-
cych wieżowców, podążając za 
poetą zauważyć możemy jak 
stada aniołów spotykają się ze 
stadem odrzutowców, a obłoki gromadzić muszą jęki, po-
mruki i hałasy. 

Liryki Różyckiego nie traktują jednak jednie o złych i sza-
rych stronach ludzkiej egzystencji. Poeta pisze także o mi-
łości, która pomimo wielu cierpień jakie ze sobą niesie, 
stanowi wciąż motor napędowy życia. Bo jak stwierdza  
w wierszu Wieczorem miłość, „Dopóki miłość stoi w kuch-
ni, dopóki miłość / nam gotuje, te noże, widelce mają jakiś 
sens”.  Swoją uwagę Różycki poświęca także nieuchwytnej 
chwili, kiedy dzień zamienia się w noc, a noc w dzień,  kon-
templuje chwile o poranku. Bo jak to się dzieje, że ciem-
ność zamienia się w świt, jak za mrugnięciem oka, jakby 
„ktoś podmienił niebo” (I noc już przeszła).

Księga obrotów Tomasza Różyckiego to swego rodzaju za-
pis odbytych podróży, zarówno tych odległych, jak i tych 
codziennych, które odbywamy każdego dnia. To opisy  
i pejzaże niezwykle precyzyjne, nadające wielu rzeczom 
zupełnie nowy sens, odkrywające ich drugie dno. Wyła-
nia się z nich obraz człowieka błądzącego, poszukującego 
drogi, być może trochę zagubionego w swoich życiowych 
wyborach. Droga jednak jeszcze się nie skończyła, a na-
dzieję niesie przebijający się przez wiersze osobliwy spo-
kój i równowaga. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wraz  
z facetem, który kupił świat, ruszyć w podróż, za kierun-
kowskaz mając zaś jedynie kreślące  ósemki jaskółki.  

Tomasz Różycki, Księga obrotów, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 2010. 

Podróże z facetem, 
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Izabela Rzysko

Trzeba odkopać miasto spod warstw dawnych opisów, 
przywrócić światłu mocą trzeźwej archeologii umysłu.

Raffaele La Capria Wenecja
skąpana w słowach
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POCZTÓWKA Z...
„Na planie wygląda trochę jak ryba płynąca ze wscho-
du na zachód. Położone na obrzeżach dzielnice Castello 
i Sant’Elena to płetwy ogonowe. Plac św. Marka i Rialto 
tworzą ciało. Głową jest stacja kolejowa i parking, Piazza-
le Roma, połączone jedynym mostem ze stałym lądem. 
Sam most mógłby być wędką, na którą złapała się ryba. 
Można by uznać Canal Grande, który wije się przez miasto  
w kształcie litery S, za przewód pokarmowy owej ryby. Po-
dłużną wyspę – Giudecca – można wziąć za półmisek, na 
którym serwuje się wenecką rybę”1.

Tak o Wenecji pisze John Berendt. Dość osobliwe to porów-
nanie, jednak w pełni oddające istniejący stan rzeczy. Sto 
osiemnaście małych wysp na bagnistej lagunie, sto osiem-
naście wysp, które tworzą jedno z piękniejszych i fascynu-
jących miejsc na świecie.

 1  J. Berendt, Miasto spadających aniołów, wyd. Rebis, 2006, s. 80.

O Wenecji, mieście dzwonnic i kopuł, ksiąg napisano już 
tyle, że choć kuszącym wydał się fakt pozostawienia swojej 
o nim krótkiej wzmianki, to jednak świadomość przedzie-
rania się przez labirynty zdań, przemyśleń i przez artystów 
natchnionych pięknem tego miejsca, kazała mi się chwilę 
zastanowić, czy podejmuję właściwą decyzję. Bo jak pisać 
o mieście, które jest miastem skończonym? Zadaję sobie 
pytanie: czy można jeszcze zdefiniować Wenecję? Brnę jed-
nak dalej, głównie dlatego, że kocham Wenecję, gdy stawia 

opór, odsłania przede mną tę część, która nie 
zawsze mi się podoba, postanawiam zatem 
poszukać literatury, która pozwoli mi odkryć 
Serenissimę (Najjaśniejszą) na nowo. Szu-
kam i czytam, lawiruję między półkami bi-
bliotek, by wreszcie wybrać trzy książki, bez 
których tak prędko nie podjęłabym decyzji  
o powrocie do miasta na wodzie. 

Myślą przewodnią w moich poszukiwaniach 
uczyniłam słowa, które wypowiedział Da-
riusz Czaja w książce Gdzieś dalej, gdzie in-
dziej. Pozwolę sobie zacytować: „Jednym  
z nużących banałów odnoszących się do wło-
skich podróży jest ten mówiący, że wszystko 
już było. Że w tamtej rzeczywistości nie ma 
już nic do odkrycia, że w swych zachwytach 
świecimy jedynie światłem odbitym, że za 
każdym tekstem stoi inny, już napisany tekst, 
że każda fotografia powtarza tylko ujęcia po-
przedników, a fakt, że o tym nie wiemy, w ni-
czym nas nie tłumaczy”2.
Otóż nie. 
Pozwólcie, że przedstawię Wam tych, którzy 
na wychwalane miasto spojrzeli nieco zmie-
niając optykę, a dzięki pomysłowi i wiedzy 
ofiarowali dzieła zasługujące na uwagę. 

Josif Brodski, John Berendt i Predrag  
Matvejević. Trzech mężczyzn, trzy inne spoj-
rzenia i jedno miasto skąpane w słowie do-
skonałym. Brodski, którego liczne, zwłasz-
cza jesienno-zimowe, powroty do Wenecji 
stają się przyczyną do nostalgicznych rozwa-
żań. Berendt obserwuje mieszkańca, któ-
rego czyni bohaterem swojej opowieści.  
I wreszcie Matvejević, który pochyla się 
nad szczegółem, fragmentem pewnej cało-
ści, dość istotnym, a zapomnianym, niedo-
strzeganym.

 
„Dlaczego już w samych fasadach tego miasta dostrzega się 
takie stężenie piękna – piękna, które doprawdy może się 
tylko przyśnić”3.
2 D. Czaja, Gdzieś dalej, gdzie indziej, wyd. Czarne, 2010, s. 14.
3 J. Brodki, Znak wodny, wyd. Znak, 2010, s. 29
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Jesienno-zimowa pora jest porą idealną, by przyjechać do 
Wenecji. Wiem, o czym piszę. Miasto jest mroczne, chłodne, 
spowite mgłą i przede wszystkim puste. To robi wrażenie. 
Potęguje jeszcze bardziej sposób odbierania miejsca, któ-
re tylko zimą staje się miastem uwodzącym. Krążę po tych 
klaustrofobicznych uliczkach, poprzecinanych korytarzami 
kolejnych ulic, zaułków, pasaży. Trwa podróż nie mająca 
końca. Podróż, której nie zapomina się nigdy. Woda, dają-
ca złudzenie podwójności, zapach, który nie jest zapachem 
pożądanym, wszechobecna wilgoć. Wszystko to mnie nie 
odstrasza, wręcz przeciwnie – przyciąga. Nie jestem osa-
motniona. Na Znak wodny Josifa Brodskiego trafiłam kilka 
miesięcy temu, długo po moich zimowych wyprawach do 
Wenecji. Rozczytałam się w tych zdaniach, których sama 
nigdy bym nie ułożyła, dziękując za kogoś, kto pokochał  
Serenissimę w taki sposób, oddając jej piękno. 

„Zima to pora roku abstrakcyjna (…) jeśli nawet ta pora 
roku niekoniecznie znieczula nasze nerwy, podporządko-
wuje je mimo wszystko naszym instynktom; piękno przy 
niskich temperaturach  j e s t   p i ę k n e m”4. 
„Tak czy owak, nie przyjechałbym tu nigdy w lecie, choćby 
mi przystawiano lufę do pleców (…) W abstrakcyjnej po-
rze roku życie wydaje się prawdziwsze niż kiedykolwiek 
indziej, i to nawet w rejonie Adriatyku, ponieważ w zimie 

4 Tamże, s. 22.

wszystko jest twardsze, dobitniejsze”5.
Josif Brodski wracał do Wenecji regularnie i zawsze zimą. 
W eseju Znak wodny subtelnie kreśli luźną opowieść o mie-
ście, które pokochał i w którym został pochowany. Wene-
cja jest miastem oka, jak pisze wspomniany obserwator – 
w którym wspólny cel to być w i d z i a l n y m. Wenecja 
to wieczne lustro, w którym odbijamy się, wystawieni na 
pokaz i obserwacje. Bliskie są mi przemyślenia Brodskiego 
dotyczące wizualnego odbioru. Jeśli jest oko, to jest i łza,  
a łza pojawia się wskutek zwilgotnienia oka, które patrzy 
na coś, co się kocha. Częste wyjazdy poety z Wenecji, zni-
kanie i stopniowe oddalanie od miasta, które otaczał czcią, 
sprawiały, że pojawiała się łza. Ona zawsze jest „przeczu-
ciem oka, co je czeka w przyszłości”6. 
Dlatego wracał, rokrocznie.
Luźne myśli Brodskiego są tym, czego szukam w literaturze. 
Są ulotnym śladem. Pamiątką, obrazem. To ja odbijam się  
w jego słowach, wracam do czasów przeszłych, przeszuku-
ję to, co dawne, oddalone, zapomniane. Bolesne to doświad-
czenie, a skoro ból, to i łza, która jest spojrzeniem wstecz, 
hołdem, który przyszłość składa przeszłości.

„Bycie wenecjaninem i umiejętność życia w Wenecji to 
prawdziwa sztuka. Żyjemy po swojemu, jakże inaczej niż  
5  J. Brodski, Znak wodny, wyd. Znak, 2010, s. 23.
6 Tamże, s. 87.
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w innych miejscach na świecie (…) żeby pracować i funk-
cjonować w Wenecji, trzeba przede wszystkim zrozumieć 
jej odmienność i jej kruchą równowagę. W Wenecji po-
ruszamy się delikatnie i w milczeniu”7 – wspomina jeden  
z bohaterów książki Miasto spadających aniołów Johna  
Berendta, by za chwilę ostrzec, że „w Wenecji wszyscy są 
aktorami…Każdy odgrywa jakąś rolę, a role te się zmieniają. 
Kluczem do zrozumienia wenecjan jest rytm… rytm laguny, 
rytm wody, przypływów, fal”8.

John Berendt obserwuje miasto i spogląda na nie przez 
pryzmat jego mieszkańców. Dla niego obiektem zaintere-
sowania nie jest sama Wenecja, lecz mieszkający w niej  

7 J. Berendt, Miasto spadających aniołów, wyd. Rebis, 2006, s. 302.
8 Tamże, s. 303.

ludzie. Koncentruje się na rdzennych mieszkańcach Wene-
cji, oraz na osobach, które stały się ekspatriantami. To czyni 
tę wenecką książkę jedną z ciekawszych, jakie udało mi się 
przeczytać. Przy okazji na uwagę zasługuje fakt, że książka 
jest skarbnicą wiedzy o ludziach nietuzinkowych, znanych, 
a ciekawostki z ich życia dają prawdziwy portret wenecja-
nina.

A wszystko zaczęło się trzy dni po pożarze opery  
La Fenice w styczniu 1996 roku. Berendt 
przyjechał do Wenecji, by nacieszyć się mia-
stem bez natłoku turystów. Został dłużej, 
zaczął rozmawiać z ludźmi i rozmowy te 
spisywać. Wątków w książce całe bogactwo, 
kryminalna zagadka podpalenia La Fenice 
jest jedynie pretekstem do tego, by poznać 
historię tego wyjątkowego miejsca. Powsta-
je książka, stająca się mozaiką różnorodnych 
portretów, których obecność przyczyniła się 
do nowego spojrzenia na miasto spadają-
cych aniołów.

Poznajemy Archimede Seguso o przydomku 
„Mago del Fuoco” (Czarodziej Ognia), które-
go rodzina trudniła się szklarstwem od XIV 
wieku, a który potrafił tchnąć w swoje rzeź-
by wieczne życie. Dumnego Giovanniego 
Volpiego, potomka twórcy festiwalu wene-
ckiego, którego przodkowie poszerzyli most 
kolejowy łączący Wenecję ze stałym lądem  
i wprowadzili elektryczność czy Guerri-
na Lovato, rzeźbiarza i scenografa, który 
przyczynił się do wskrzeszenia karnawału.  
W swojej pracowni produkował słynne we-
neckie maski, a przy okazji rozmowy o La 
Fenice przybliżał historię ich powstawania. 

Częstym tematem rozmów w Wenecji było 
życie Ezry Pounda, amerykańskiego poety,  
a przede wszystkim jego długi, bo trwający 
pięćdziesiąt lat, romans z Olgą Rudge. Oboje 
zostali ekspatriantami na początku XX wie-
ku. Ona – zdolna, młoda skrzypaczka, zaj-
mująca się muzyką Vivaldiego, on – ikona 
modernizmu w literaturze, żonaty z Dorothy 
Shakespeare, co nie przeszkadzało mu wiel-
bić Olgę aż do śmierci.

Ezra Pound to poeta, którego miłość do We-
necji nigdy nie zgasła, o czym przypomina napis widnie-
jący na marmurowej tabliczce umieszczonej nad drzwia-
mi dwupiętrowego domku przy calle Querini, w którym 
mieszkał razem z Olgą, a który nazywano „zaciszne gniazd-
ko”. Sam pomysł zdobycia informacji o losach tych dwojga 

POCZTÓWKA Z...
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uważam za doskonałe rozwiązanie. Zaraz za fascynującym 
życiem pełnym oddania, pasji, ale też osamotnienia i zgody 
na życie obok, kryje się przykre zakończenie długiej histo-
rii miłosnej. Zagadkowa jest Fundacja Ezry Pounda, którą 
założyła już w podeszłym wieku Olga, chcąc podtrzymać 
zainteresowanie Poundem, a nad którą roztoczyła opiekę 
Jane Rylands, której szczere zamiary pozostawiały wiele 
do życzenia. Żeby zagadek nie było mało, zbiory Olgi Rudge 
zgromadzone w dwustu ośmiu pudłach w bibliotece Beine-
cke w Yale są powszechnie dostępne dla przeglądających  
z wyjątkiem jednego o numerze 156. Jego zawartość pozo-
staje tajna do roku 2016.

Pamiętając słowa hrabiego Marcella „w Wenecji wszyscy są 
aktorami (…) Wenecjanie nigdy nie mówią prawdy. Mówią 
jedno, a myślą coś zupełnie innego”9, Berendt zdawał so-
bie sprawę, że niektóre z opowieści, które usłyszał są pół-
prawdą albo kłamstwem. Bohaterowie Berendta są z ga-
tunku tych, których istnienia nikt nie może być pewien. To 
właśnie w moim odczuciu czyni tę książkę jeszcze bardziej 
wartościową, bo sam fakt pochylenia się nad każdą posta-
cią, szukania informacji o prawdziwości przedstawionych 
wydarzeń w innych źródłach, jest doskonałą okazją do po-
znania miasta.

„Czy można jeszcze do historii tego miasta dodać coś, czego 
dotychczas nie odnotowała historia?”10 – przypominam so-
bie pytanie Matvejevicia. Czy znalazł na nie odpowiedź, czy 
zdołał przekonać czytelnika, że nie wszystko o Wenecji na-
pisano? Wystarczyło odejść kilka metrów od „najpiękniej-
szego salonu świata”, jak o Placu św. Marka mówił Napole-
on, przyjrzeć się temu, co oferuje najbliższa ulica, ceglany 
mur, co mieści się za kolejnym zakrętem, by dostrzec szcze-
gół, drobny fragment, zdawałoby się nic nieznaczący dro-
biazg, który staje się bohaterem Innej Wenecji. Zapewniam 
Was, że książka ta może być swoistym przewodnikiem po 
mieście na wodzie i gwarantuję, że nie będzie w tych miej-
scach zbyt wielu turystów. 

Widzieliście kiedyś ogrody weneckie? Przyglądaliście się 
roślinom, które je zamieszkują? Spostrzegliście, że niekiedy 
wyrastają tam, gdzie nikt by się nie spodziewał? Na murach, 
pod balkonami, w spękaniach chodników, u podnóży ścian. 
Bohaterkami swoich opowieści Matvejević czyni maleńkie 
rośliny, którymi nikt się nie zajmuje. Lnica, pomurnik czy 
szalej, które chowają się przed nieświadomym ich istnienia 
turystą. 

Zastanawialiście się kiedyś, jaka jest historia weneckie-
go chleba? Ja nigdy. Tak wiele straciłam. Wiedzieliście, że 
dzięki zapachowi chleba poznawano dawniej poszczególne 
dzielnice (sestieri) miasta? Czym były słynne suchary pane 
biscotto? Buffi, baicoli, bianchetti, pandoloni – niezliczone 
nazwy własne czworokątnych lub okrągłych sucharów, któ-

9 J. Berendt, Miasto spadających aniołów, wyd. Rebis, 2006, s. 376.
10 P. Matvejević, Inna Wenecja, wyd. Fundacja Pogranicze, 2005, s. 9.
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rymi zajadali się żeglarze. Podobno weneckie suchary były 
lepsze od tych z Genui czy z Odessy. Wierzę autorowi, który 
kosztował tych sucharów w Splicie, Pireusie, w albańskiej 
Vlorze, na Rodos, w Aleksandrii.

Wiecie, co to coccio? Ja nie wiedziałam, ale już wiem. To 
wybrakowany materiał z warsztatów, w których powsta-
wała wenecka ceramika. Zbierano ten materiał, mieszano 
z piaskiem, spajano zaprawą i wmurowywano w ściany. 
Matvejević szukał tych odłamków z pasją zbieracza u wy-
brzeży Burano, a znalezienie ich wiązało się zawsze z od-
krywaniem przeszłości. Mogłabym mnożyć przykłady, ale 
nie taki jest mój zamiar. Wspomnę jeszcze o najciekawszym 
w moim mniemaniu odkryciu, jakim są „najpiękniejsze dzi-
kie kwiaty Wenecji – stare gospody”11. Osterie, trattorie,  
locande, taverne, bettole, a po wenecku bacari. Któż ich nie 
zna? Miłośnicy Włoch przesiadują w nich godzinami, roz-
koszując się włoską atmosferą. Śmiem przypuszczać, że nie 
wiedzą nic o sławnych trattorie, o niewielkich lokalikach 
ludowych zwanych fritoin, gdzie smażyło się na patelni  
(padella), a piekło na ruszcie (gradella). Na koniec autor do-
ciera do miejsca, gdzie umierają mewy. Osłabłe nie mogą już 
wzleć, bezsilne kończą życie w tej części Laguny, do której 
rzadko się dociera.

Trzeba nie lada wysiłku i pomysłu, by napisać taką książkę. 
Matvejević ożywia Wenecję, nadaje jej inny wymiar. Pozwa-
la wierzyć, że zanim zniknie z mapy ma jeszcze wiele do 
ukazania. Ta dzisiejsza Wenecja i ta Wenecja Inna, dawna,  
o której nikt nie pamięta, istnieją obie w nas: „Wenecja  
i Serenissima, historia i mit, obraz i ułuda”12.

Wenecjo, Jesteś wszędzie! Na fotografiach porozrzucanych 
w moim mieszkaniu. Książek o Tobie stosy piętrzą się na 
stoliku nocnym, zakładki we wszystkich książkach z Twoją 
podobizną przypominają mi, że Jesteś.

Pewne i piękne jest to, że dzięki Tobie przeczytałam 
Znak wodny Josifa Brodskiego, Inną Wenecję Predraga  
Matvejevicia i Miasto spadających aniołów Johna Berendta.  
Samo obcowanie z taką literaturą przeraża mnie jeszcze bar-
dziej, gdy uświadomię sobie, że napisano o Tobie tak pięknie,  
a moje próby stały się jedynie nieudolną próbą napisania  
Tobie czegokolwiek.
Wenecjo, trwaj!

11 P. Matvejević, Inna Wenecja, wyd. Fundacja Pogranicze, 2005, s. 94.
12 Tamże, s. 132.
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F R A N C J A

Delphine de Vigan,  
Rien ne s’oppose à la nuit  
(Nic nie pokona nocy)
[powieść]
Wyd. Editions Jean Claude Lattès, 
2011

Lucile była śliczną dziewczynką. Milczącą, wycofaną, szuka-
jącą ciszy i przestrzeni, którą niełatwo było znaleźć pośród 
ósemki rodzeństwa, na łonie licznej i kochającej się rodzi-
ny. A potem stała się piękną i fascynującą kobietą. Hippiską, 
sekretarką, pracownikiem socjalnym, matką dwóch dziew-
czynek, w tym autorki tej książki. Kim zatem była Lucile?

Gdy ją poznajemy, jest sześćdziesięcioletnią kobietą. Leży 
na łóżku, jej skóra ma bladoniebieski kolor, z domieszką 
popiołu. Nie żyje już od iluś dni. Po całym życiu walki z siłą 
większą niż ona sama Lucile dokonała wyboru, by „umrzeć 
jeszcze żywa”. Znalazła ją jej córka – autorka i to właśnie 
ona wskrzesza swoją matkę na kartach tej powieści. 

Jednak wątpliwości przychodzą szybko. Bo jak opisać taką 
matkę, która tańczyła na stołach, jadała obiady z Kantem  
i Claudem Monetem oraz przekonana była, że kontroluje 
system informatyczny paryskiej komunikacji miejskiej? 

Autorka zabrała się do tej pracy w sposób metodyczny. Pozbie-
rała wszystkie pamiątki, teksty i listy matki, nagrała rozmo-
wy na jej temat z każdym żyjącym członkiem swojej rodziny.  
A wszystko to, by szukać prawdy, która przyniosłaby wyjaś-
nienie choroby Lucile, która tak bardzo wpłynęła na życie 
jej i jej bliskich. 

Ale czy literatura rzeczywiście może do tej prawdy przy-
bliżyć? Czy można pisać o swojej własnej matce w spo-
sób chłodny i obiektywny, jako wszechmocny narrator? 
Jaka jest siła słowa? Jaka jest moc milczenia, wyparcia, 
zaprzeczania? 

Czara

Te i inne pytania stawia Delphine de Vigan (znana w Polsce 
z Dni bez głodu i Ukrytych godzin) w swojej kolejnej bardzo 
osobistej powieści, ciepło przyjętej we Francji. Prowadząc 
płynną narrację, pisarka przedstawia historię swojej ro-
dziny, która z pozoru idealna i dająca oparcie oraz miłość, 
może też niszczyć i spychać na dno. 

Historia ujęta jest w trzech częściach i tworzy swoistą 
sinusoidę. Pierwsza część, najbardziej sielska i pełna hu-
moru, przedstawia „mitologię rodziny Poirier”. Choć nie-
szczęścia i dramaty jej nie omijają, rodzina ta, jak chy-
ba żadna inna, umie cieszyć się życiem. Druga część to 
raptowne spadanie w dół, rekonstrukcja rozpadania się 
Lucile oraz wydarzeń, które do tego doprowadziły. To 
przegląd problemów mrocznych i wypartych, portret ro-
dziny, jakiego nikt nie chce pamiętać. I wreszcie trzecia 
część – powolne wspinanie się w górę, które, choć pro-
wadzi do niechybnego końca, przynosi pogodzenie się  
–i uspokojenie.

Jednak nietrudno zauważyć, że tak naprawdę jest to opo-
wieść o autorce i o bólu, który stał się także częścią jej życia 
i ukształtował ją. To też powieść autotematyczna, kryjąca 
sama w sobie własną genezę, przy której powstawaniu 
towarzyszymy pisarce. Między kolejnymi wydarzeniami 
poznajemy jej lęki i obawy, ale także jej warsztat pisarski  
i przemyślenia na temat literatury.

W efekcie powstało dzieło bardzo intymne, które, 
opisując tak poważne problemy, nie może pozosta-
wiać w obojętności i spokoju. Mocną stroną tej książ-
ki jest jej język opisujący cierpienie w prostych sło-
wach, dzięki któremu udało się autorce uniknąć patosu  
i lamentowania. Po drugiej stronie cienia jest ciepło, miłość, 
otwarte umysły i serca. Spora dawka humoru i dystans au-
torki do siebie samej czynią tę przeprawę przez meandry 
szaleństwa łatwiejszą. 

Wydawać się może, że biograficzny wymiar powieści 
stanowi zarazem o jej sile, jak i słabości. Z jednej strony 
autentyczność, która z niej bije, dociera do nas mocniej, 
dotyka naszych własnych ciemnych i bolesnych miejsc.  
Z drugiej strony jednak liczba pisarzy we Francji, którzy 
w swoich powieściach zajmują się własną osobą, jest do-
syć przytłaczająca i kolejna lektura tego typu może czy-
telnika po prostu zmęczyć. 

Jednak wysoka pozycja tej książki na listach francuskich 
bestsellerów wydawniczych, niekoniecznie na to wskazuje. 
Sugeruje raczej, że potrzeba szukania prawdy i Sokratesow-
skie przykazanie „poznaj samego siebie” są silne i obecne 
we francuskim społeczeństwie i właśnie taki typ literatury 
odpowiada na to najlepiej. 
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Współczesne Chiny to kraj kontrastów. Szybko rozrasta-
jące się metropolie, fabryki produkujące nieprzeliczone 
ilości towarów wątpliwej jakości, wysoko rozwinięte tech-
nologie i przemysł – to tylko jedna z twarzy Kraju Środ-
ka. Wielowiekowa tradycja i bogata kultura, gdzie ludowa 
mądrość nierzadko staje w sprzeczności z duchem postę-
pu również nie daje pełnego obrazu. Prawdziwe Chiny nie 
istniałyby bez rzesz nieopłacanych robotników, dzięki któ-
rym krajowe produkty osiągają bezkonkurencyjnie niskie 
ceny, rolników wykorzystywanych przez lokalnych przed-
stawicieli partii, skorumpowanych dziennikarzy, artystów 
zmuszanych podporządkować się wymogom szarych emi-
nencji lub skazującym się na wygnanie, a wreszcie „szarych 
obywateli”, takich jak Dan Dong, główny bohater książki 
Geling Yan pod tytułem The Uninvited (Nieproszony). 

Dan nie wyróżnia się z tłumu: to typowy rezerwowy pra-
cownik, dla którego zabrakło miejsca w fabryce. Mieszka 
wraz ze swoją oddaną żoną, Małą Śliwką, w pomieszcze-
niach pofabrycznych. Jak większość sąsiadów, żywi się 
głównie przeterminowanym jedzeniem i myje w wodzie 
cieknącej z rur. Sytuacja Dana zmienia się w momencie, 
kiedy wybierając się na rozmowę kwalifikacyjną do hote-
lu zostaje wzięty za uczestnika bankietu. Zawdzięczając 
pomyłkę swojej przystojnej aparycji i najlepszemu stro-
jowi, Dan nie wyprowadza nikogo z błędu i bierze udział  
w prawdziwej uczcie. Niezwykłe jedzenie i niemal całko-
wita anonimowość są kuszące i już wkrótce Dan zaczyna 
pojawiać się na bankietach jako reporter fikcyjnej gazety, 
mając w gotowości wizytówki i atrapę sprzętu fotogra-
ficznego. Dodatkowo dziennikarze obdarzani są „za swój 
kłopot” pieniędzmi, które mają zapewnić firmom i orga-
nizacjom dobrą reklamę w mediach. Tym samym Dan za-
rabia na życie, próbując wysmakowanych dań i starając 
się nie rzucać nikomu zanadto w oczy. Jednak jako czło-

Geling Yan, The Uninvited 
(Nieproszony)
[powieść]
Wyd. Faber and Faber, 2007

Joanna Wonko-Jędryszek

wiek z natury szczery i nieznoszący jawnej niesprawied-
liwości wdaje się w dyskusję o niegodziwym traktowaniu 
rolników, na czym zna się dobrze, będąc dzieckiem ubo-
gich wieśniaków. Wkrótce potem przypadkiem nawiązuje 
znajomość z kontrowersyjnym artystą, Mistrzem Chen. To 
z kolei przyciąga do Dana niecofającą się przed niczym re-
porterkę, Happy Gao, która widzi w nim sposób na dotar-
cie do malarza, o którym chce napisać. Wbrew swojej woli 
mężczyzna zaczyna angażować się w swoją udawaną pracę 
i wkrótce pisze swój pierwszy tekst...

Gdyby The Uninvited rozgrywało się w Stanach Zjednoczo-
nych lub nawet w Polsce (mając w pamięci słynną Karierę 
Nikodema Dyzmy), można byłoby liczyć na klasyczną histo-
rię spod znaku „od zera do milionera”, gdzie Dan odkrył-
by swój literacki talent lub przynajmniej obnażył niespra-
wiedliwość w Chinach. Jednak ojczyzna Dana nie pozwala 
jednostce zaistnieć wbrew woli mających władzę, a Wiel-
ki Brat uważnie śledzi swoich obywateli, by zaatakować  
w najmniej oczekiwanym momencie. Mimo lekkiego pióra 
Yan i dużej dawce ironicznego humoru, powieść przedsta-
wia głównie smutny obraz chińskiej rzeczywistości, pełen 
ludzkiej krzywdy, o którą wręcz nie sposób się upomnieć. 
Dziennikarze podlegają ścisłej cenzurze, piszą tak, by za-
dowolić przedstawicieli partii i wpasować się w aktualne 
nastroje. To, co dziś jest peanem na cześć słynnego artysty, 
jutro może być dowodem na jego przewinienia lub aktem 
oskarżenia. Nieświadomy wszystkich tych zależności Dan 
przyciąga ofiary systemu, które widzą w nim swojego wy-
bawcę. Niesłusznie ukarani wieśniacy lub masażystka, któ-
rej siostra została stracona przez służby bezpieczeństwa 
w ramach akcji walki z prostytucją, zwracają się do niego 
z prośbą o opisanie ich nieszczęścia, prostodusznie wie-
rząc, że kiedy rząd dowie się o ich krzywdzie, natychmiast 
ukarze odpowiedzialnych za to urzędników. Przypadkowo 
przybrany zawód dziennikarza staje się przekleństwem 
Dana, który nie potrafi odmówić, widząc cierpienie nie-
winnych ludzi.

Obraz Chin w powieści Yan jest mroczny i pesymistyczny, 
niedający nadziei na poprawę sytuacji. Przepaść między 
bogaczami, którym dania w rodzaju języczków gołębi nie 
wydają się być niczym specjalnym, a biedakami zadowala-
jącymi się korą i kwiatami wydaje się jedynie powiększać. 
Jeśli robotnicy zbuntują się przeciwko niepłacącemu im od 
miesięcy pracodawcy, najpewniej zostaną zwolnieni – na 
ich miejsce czeka wielu bezrobotnych przybyszy z małych 
wsi, którzy gotowi są pracować choćby za obietnicę zapłaty 
i nadzieję na lepsze życie. Rozczarowany i znużony bohater 
do końca stara się zachować swoją godność i ochronić oso-
by, na których mu zależy. The Uninvited nie jest powieścią 
łatwą ze względu mnogość trudnych tematów. To jednak 
odważny i wyraziście opisany portret współczesnych Chin, 
który zdecydowanie warto poznać.

Z OBCEGO PODWÓRKA
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„– Jakie rzeki pragnienia, jakie góry ambicji!
– Chciałem… to znaczy, mam nadzieję…
– Chcę, chcę, mam nadzieję, mam nadzieję – [chiro-
manta] powtórzył jak papuga – to samo, moshai, mówi 
twoja dłoń, która nie jest niczym więcej niż mapą nie-
możliwych pragnień. Pokazał linię życia i dodał: Nic 
więcej poza pragnieniami”. 

Za czym może tęsknić człowiek, którego narodziny 
owiane są tajemnicą? Czego może pragnąć ktoś bez 
pochodzenia i religii w kraju, w którym przynależność 
kastowa znaczy tak wiele, a wyznanie się dziedzi-
czy? Bez daty urodzenia nawet astrologowie bezrad-
nie rozkładają ręce. W powieści An Atlas of Impossible 
Longing Mukunda to nie jedyna postać, która stoi poza 
głównym nurtem indyjskiego społeczeństwa. Jest jesz-
cze młoda wdowa, która, zgodnie z tradycją, wyrzeka 
się wszelkich doczesnych przyjemności, poczynając od 
kolorowych sari, a kończąc na choćby cieniu uczucia do 
mężczyzny. Nawet o tym nie marzy. „Cebula, czosnek, 
ryba” – odpowiada na pytanie o to, co by chciała zrobić 
w obliczu rychłej śmierci. Chciałaby skosztować jesz-
cze raz tych zakazanych dla niej produktów. Jest też 
„obca”, choć w połowie indyjska pani Barnum – ekscen-
tryczna femme fatale z domu pełnego książek, muzyki 
i egzotycznych kromek chleba z masłem. Jednak każda 
z tych postaci jest w jakiś sposób związana z bengal-
ską rodziną, której losy w pierwszej połowie XX wieku 
stanowią oś powieści. Roy opowiada jej codzienność 
tak sugestywnie, że wyobraźnia sama podsuwa obrazy 
bujnego ogrodu, zapachu pierwszych kropel monsuno-
wego deszczu na rozgrzanej czerwonej ziemi czy sma-
ku ryby i parującego ryżu w gęstym korzennym sosie, 
tradycyjnej potrawy kuchni bengalskiej. W wielkim 
domu na skraju dżungli, jak w przeciętnym indyjskim 
domostwie, mężczyźni wychodzą rano do swych zajęć, 
kobiety zaś wraz ze służbą krzątają się w gospodar-
stwie i jedynie święta czy wizyty przerywają od cza-
su do czasu tę rutynę. Jednak pod pozornie spokojną 
powierzchnią rodzinnego życia wrze od uczuć, często 

Anuradha Roy,  
An Atlas of Impossible Longing   
(Atlas niemożliwej tęsknoty)
[powieść]
Wyd. Picador, Indie 2008

AsiaYa

niewyartykułowanych, a każdy nosi w sobie tajemnicę. 
Na przykład matka rodziny, Kananbala, posłuszna woli 
męża, przeprowadza się z wielkomiejskiej Kalkuty do 
najbardziej odległego zakątka prowincjonalnego mia-
steczka. Zgodnie z surowymi tradycyjnymi normami 
przyzwoitości, nie towarzyszy mu podczas lokalnych 
uroczystości ani nawet podczas ślubu młodszego syna 
(żeby nie przynieść pecha). Bardzo stara się wcisnąć  
w ciasny gorset konwenansów, jednocześnie ukrad-
kiem, zza szyby, obserwując bardziej liberalną sąsiad-
kę, a narastająca frustracja znajduje ujście w najmniej 
odpowiednich okolicznościach. 

An Atlas of Impossible Longing, debiutancka powieść 
Anuradhy Roy, może uchodzić za sagę rodzinną z za-
rysem burzliwych wydarzeń indyjskiej historii XX w.  
w tle. Mimo że nie jest zbyt obszerna (nieco ponad 300 
stron), obejmuje trzy pokolenia, a intymność narracji 
sprawia, że szybko zawiązuje się więź z jej bohatera-
mi. Autorka snuje opowieść, zręcznie balansując mię-
dzy różnymi perspektywami, nanizując na jej nić deta-
le i obrazy. 

Anuradha Roy jest często mylona z Arundhati Roy, au-
torką Boga rzeczy małych i laureatką Bookera. Mnie 
przywodzi raczej na myśl Kiran Desai i jej Brzemię rze-
czy utraconych. Oba tytuły mają w sobie nostalgiczną 
czy wręcz sentymentalną nutę. Obie powieści traktują 
o przemijaniu, przeszłości zaklętej w zrujnowanych 
domach, dekadencji starego świata, bolesnym wyklu-
waniu się nowych porządków. Postacie Anuradhy Roy 
wydają mi się jednak bardziej z krwi i kości. Jak mówi 
sama autorka, pisanie każdej książki zajmuje jej kilka 
lat (do tej pory opublikowała dwie), ponieważ dzięki 
temu może w niej „zamieszkać” i to właśnie „zadomo-
wienie” we własnej powieści przebija z kart Atlasu. 

Książka, napisana po angielsku i w tej wersji opub-
likowana w Indiach, USA i Wielkiej Brytanii,  została 
również przetłumaczona na duński, hebrajski, włoski, 
norweski, portugalski, hiszpański, szwedzki, francuski, 
rumuński, estoński, litewski, bułgarski, turecki i chor-
wacki. Czyżby polskie wydawnictwa coś przeoczyły?
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Tove Jansson bez trolli – czy to możliwe? I czy się na-
daje do czytania? Takie pytania może sobie zadać ktoś 
przeglądający tę książkę z nazwiskiem słynnej twór-
czyni muminków na okładce. Okładce, na której brak 
wielkonosego stworka z mocno zaokrąglonym brzusz-
kiem. Szczerze mówiąc, na obrazku pod tytułem książ-
ki nie sposób dostrzec choćby zapowiedzi ciepłej opo-
wieści o sympatycznych bohaterach. Zimne odcienie 
błękitu, ledwo rysujące się kształty okna, przysłonięte 
wielkimi płatkami śniegu, szybko nasuwają podejrze-
nie, że tym razem nie zawędrujemy do pachnącej bzem 
i dymem z tatusiowej fajki Doliny Muminków. 

Autorka prowadzi czytelnika do małej, rybackiej wio-
ski, zasypanej śniegiem i skutej lodem w środku groź-
nej zimy. Mieszkańcy opuszczają domy tylko w razie 
ostatecznej potrzeby, jest więcej czasu na siedzenie  
w domu, spożywanie wspólnych posiłków i snucie 
opowieści. Jedna z nich to historia Katri, żółtookiej 
dziewczyny, która wraz z psem i bratem zamieszkuje 
pokoik nad wioskowym sklepem. Katri nie ma rodzi-
ców ani przyjaciół, nie ma nawet znajomych. Trzyma 
się na uboczu i jedynie w przypadku problemów miej-
scowi zwracają się do niej o rady, których Katri udziela 
bez emocjonalnego zaangażowania, rzeczowo i szybko 
obliczając trudne do ogarnięcia sumy lub podsuwając 
logiczne i proste rozwiązania. 

Podczas długich i cichych zimowych wieczorów Katri 
powoli zaczyna obmyślać plan, który byłby dla niej 
wyjściem idealnym z trudnej sytuacji, w jakiej się zna-
lazła, porzucając pracę u sklepikarza. W wiosce miesz-
ka Panna Aemelin, bogata i samotna malarka, mają-
ca dom o wiele za duży na swoje potrzeby i dochody 

Z OBCEGO PODWÓRKA

Tove Jansson, The True Deceiver 
(Prawdziwa oszustka)
[powieść]
Wyd. Sort of Books 2009

Peek-a-boo

umożliwiające spełnienie wielu marzeń. Na przykład 
tego, by Mattowi, bratu Katri, sprawić łódź, której ten 
pragnie od lat. Katri wykorzystuje pierwszą nadarza-
jącą się okazję, by złożyć Pannie Aemelin wizytę. Za-
nosi jej zakupy, odmawia zaproszenia na herbatę i jed-
nocześnie uwalnia Pannę Aemelin od przerażającego 
ją kawałka surowego mięsa, jaki podał dla niej sprze-
dawca. I tak już przy pierwszym spotkaniu Katri jawi 
się jako prostolinijna protektorka, która z łatwością 
radzi sobie z problemami wydającymi się Pannie Ae-
melin nie do pokonania. Krok po kroku Katri wzbudza 
zaufanie malarki i wreszcie fingując włamanie do jej 
domu, przekonuje ją, że najlepsze, co może się Pannie 
Aemelin przydarzyć, to przyjęcie pod swój dach Katri 
wraz z bratem i psem.

Tak zaczyna się wspólne gospodarowanie kobiet  
o diametralnie różnych charakterach. Podczas gdy Ka-
tri jest surowa i podejrzliwa, nie darzy zaufaniem ni-
kogo i wszędzie wietrzy podstęp, panna Aemelin jest 
łagodną starszą panią, która całe życie zajmuje się 
malowaniem puszystych króliczków z kwiatkami na 
grzbiecie, kicających wśród mchów i krzaczków po-
rastających okoliczne lasy. Opowieść przeistacza się 
w fascynującą obserwację wzajemnych relacji i wpły-
wów. Panna Aemlin zaczyna powoli widzieć świat ina-
czej, zaczyna nie tylko rewidować swoje postrzeganie 
teraźniejszości, ale i przeszłości. 

Katri tymczasem starannie realizuje swój plan, od 
przemeblowania lodówki poczynając, na regulacji ra-
chunków Panny Aemlin kończąc. Ale i ona nie pozo-
staje odporna na wpływ swojej współmieszkanki i za-
czyna tracić grunt pod nogami. Cała sytuacja powoli 
staje się skomplikowaną rozgrywką psychologiczną,  
w której coraz trudniej dopatrzyć się przegranej i zwy-
ciężczyni, oszukanej i oszukującej. Panna Aemelin tra-
ci swoją beztroskę, ale i zyskuje ostrzejsze spojrzenie. 
Katri przekonuje się, że relacje międzyludzkie to nie 
prosty rachunek, którego wynik jest zawsze ostatecz-
ny i jednoznaczny. 

Okazuje się, że żadna historia o dwójce osób nie może 
być prostą historią, że wzajemne oddziaływanie jest 
nieuniknione i nieprzewidywalne w skutkach. Jans-
son opowiada o tym w sposób jak najbardziej klarow-
ny, posługując się prostymi dialogami i opisem drob-
nych wydarzeń. A na koniec pozostawia czytelnika 
zdumionego i zafascynowanego tym, że udało mu się  
w tej niewielkiej książeczce zobaczyć prawdziwą księ-
gę przemian. 
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Yōko Ogawa to autorka ponad dwudziestu utworów  
i zdobywczyni wielu prestiżowych, japońskich nagród 
literackich. Większość jej wyróżnionych dzieł została 
przełożona na język angielski. Po polsku jak dotąd zo-
stała wydana tylko jedna powieść (Miłość na marginesie) 
zeszłorocznym nakładem wydawnictwa WAB.

W zbiorze Gūzen no shukufuku znajduje się siedem opo-
wiadań. Czytając je, trudno uniknąć wrażenia, że narra-
torka to alter ego pisarki, a utwory są autobiograficzne. 
W centrum opowieści stoi zawsze samotna matka (z za-
wodu pisarka), jej syn oraz pies Apollo. Narratorka opo-
wiada o swoim codziennym życiu, o swojej przesadnie 
religijnej matce i nieżyjącym bracie, wspomina również 
o kochanku. Przede wszystkim jest to jednak zbiór jej 
wspomnień. Wydarzenia, które przywołuje, miały miej-
sce przed i po narodzeniu syna, przed i po tym jak zo-
stała pisarką. Bohaterka opowiadania wspomina też 
momenty związane z poznaniem ojca swojego dziecka, 
śmiercią brata, który był oczkiem w głowie rodziców. 
Ogawa opisuje przebieg spotkań z napotkanymi niezna-
jomymi, najczęściej bezimiennymi postaciami: z dziew-
czyną odwiedzającą brata w szpitalu, z psychofanem,  
z weterynarzem. Choć specjalnie nie szuka kontaktu  
z innymi, prawie każde z tych spotkań okazuje się dla 
niej niespodziewanym błogosławieństwem. Dzięki nie-
znajomym doświadcza małych radości w zwykłej, często 
samotnej rzeczywistości. Pies zostaje wyleczony, wiecz-
ne pióro odnalezione.

W pierwszym tekście zatytułowanym Królestwo zaginio-
nych narratorka uświadamia sobie, że  często szczęście 
trafia na ludzi, którym zaginął ktoś bliski i przypomina 
sobie po kolei ich opowieści. „Wszyscy znikali niespo-
dziewanie i bez powodu. To był zdaje się najważniejszy 
warunek zaginionych. Ci, przez nich pozostawieni, na-
wiązywali ze mną kontakt i opowiadali mi o nich. Kiedy 
już opowiedzieli wszystko, odchodzili bez żalu, nawet 

Yōko Ogawa,  
Gūzen no shukufuku 
(Przypadkowe 
błogosławieństwo) 
[opowiadania]
Wyd. Kakukawa bunko, 2000

Paulina Yamashita

nie czekając na moją reakcję”. Następnie wspomina po-
suniętą już w wieku swoją ciocię od strony ojca – kolek-
cjonerkę lotniczych torebek, która zaginęła bez wieści.  
„W końcu kiedy miałam 19 lat, przypadki zaginięcia 
doszły i do mojej rodziny” – przyznaje. Narratorka za-
stanawia się nawet na tym, czy nie ma jakiejś specjalnie 
powierzonej przez Boga misji względem zaginionych. 
„Kiedy spojrzę wstecz, to zawsze u mojego boku stał cień 
zaginionych (…) Ten cień nie zniknął ani razu”. 

W opowiadaniu Plagiat autorka swojej pierwszej wyda-
nej z sukcesem powieści odkrywa ze zdumieniem, że ktoś 
dawno przed nią napisał o tym samym. Pomyłka Kiriko to 
jedna z barwniejszych historii – opowiada o pomocy do-
mowej, która „jest mistrzynią zwracania rzeczy zgubio-
nych przez bohaterkę”. W Edelweiss pewien psychofan 
twierdzi, że jest młodszym bratem pisarki i wszystkie jej 
powieści dotyczą jego. W Fabryce zegarków narratorka 
porównuje pisanie powieści do pracy w fabryce. 

W każdej niemal historii w zbiorze ma miejsce nieszczę-
ście bądź bohaterka znajduje się w kłopotliwej sytuacji. 
Z Gūzen no shukufuku przebija smutek i rezygnacja, które 
jednak ostatecznie są wytłumione przez nadzieję i poja-
wiającą się z zewnątrz pomoc.

Posłowie do zbioru Ogawy napisała Hiromi Kawakami, 
inna znana pisarka współczesna, której dwie powie-
ści Nadepnęłam na węża i Manazuru, ukazały się w ostat-
nich latach w Polsce. Kawakami nazywa świat koleżan-
ki po piórze „światem rzeczy utraconych” a „zaginięcie” 
traktuje jako słowo-klucz w tym zbiorze. Bohaterka Oga-
wy wciąż coś gubi lub traci – wieczne pióro, głos, zdol-
ność pisania, a nawet bliskich: brata, ciocię, kochanka.  
Każda strata napawa ją smutkiem. Istnieje jednak na-
dzieja na przywrócenie i odzyskanie utraconej rzeczy, 
które w większości do niej powracają.

Proza Ogawy, choć oryginalna i silnie nacechowana in-
dywidualną osobowością autorki, porównywana jest do 
utworów Haruki Murakamiego. Sama Ogawa niejedno-
krotnie powtarzała, że styl pisarstwa Murakamiego oraz 
jego fikcja wywarły na nią wielki wpływ. Podobnie jak 
u niego, na bazie krótkich utworów powstają obszerne 
powieści, a te same postacie powtarzają się w licznych 
tekstach. Mogę powiedzieć też, że na płaszczyźnie języka 
jej utwory czyta się z podobną łatwością i ci, którzy prze-
padają za stylem Murakamiego, lubią także i jej powieści. 
Autorka ma również dar opowiadania historii – zgrabnie 
wplata nawet kilka opowieści w jednym utworze. Ta ko-
lekcja siedmiu opowiadań to bardzo dobry początek, by 
zanurzyć się w nieco fantazyjny, lecz zawsze mocno osa-
dzony w rzeczywistości świat Ogawy.
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Prześladowani we Francji hugenoci masowo uciekają ze 
swojej ojczyzny. Spora grupa przybywa do Berlina, zapro-
szona przez elektora Brandenburgii Fryderyka. Marzy on 
o koronie królewskiej i liczy na rozsławienie niewielkiego 
i dość biednego księstwa za pomocą umiejętności przyby-
szów. Pragnie także zwiększyć liczbę wyznawców kościo-
ła reformowanego (do którego sam należy) w luterańskim 
Berlinie. Jednak jego plany nie znajdą odzwierciedlenia  
w rzeczywistości – ludność Berlina jest wobec przyby-
szów bardzo sceptyczna, a hugenoci napotykają na wiele 
problemów, które nie ułatwią im integracji. 

Jednym z emigrantów jest Paul Deschamps wraz z żoną 
Claire i córką Isabel. Po zamieszkaniu we Friedrichstadt 
zakłada manufakturę, w której produkuje rękawiczki. 
Niestety wyrabiana przez berlińskich garbarzy skóra nie 
jest tak delikatna, jak ta przywieziona z Francji, więc szy-
te przez niego rękawiczki nie odpowiadają standardowi 
wypracowanemu w ojczyźnie. Gdy Paul wpada na pomysł 
założenia własnej garbarni, rozpoczyna się nierówna wal-
ka z cechem garbarzy. Równocześnie niechętni przyby-
szom berlińczycy ograniczają miejsca we wspólnym koś-
ciele. Wśród uciekinierów rodzi się pomysł zbudowania 
własnej świątyni, na który przychylnym okiem spogląda 
wprawdzie elektor, ale który wzburza luteran. Paul to wi-
zjoner o niezłomnej woli, przez długi czas jest niepisanym 
przywódcą hugenotów, gdy jednak jego walka o prawa 
emigrantów zaczyna doprowadzać do złego traktowania 
Francuzów, a w końcu do zamieszek, jego krajanie odwra-
cają się od niego.

Mistrz cechu garbarzy – Lorenz Haeuser – nie jest tak nie-
chętny cudzoziemcom jak jego pobratymcy, z ciekawością 
obserwuje ich sposób garbowania skór, a jego przyjazne 
nastawienie pogłębia się, gdy zakochuje się on w żonie 
Paula. Gdy jego postawy nie podziela nikt ze znajomych, 
Haeuser, podobnie jak Paul, traci swoją rolę duchowego 
przywódcy i zostaje samotnikiem.

Claudius Crönert,  
Das Kreuz der Hugenotten
[powieść historyczna]
Wyd. Gmeiner Verlag 2011

Anna Bittner

Oliwy do ognia dolewa zagadkowa śmierć brata Loren-
za, o którą podejrzewany jest Paul oraz  polityczne gierki 
na dworze elektora. Jego żona Sophie Charlotte próbuje 
uwieść Paula, stawiając go w bardzo niezręcznej sytuacji 
– trudno wszak odmówić księżnej – oraz zastąpić aktual-
nego premiera swoim protegowanym. W walkę o to sta-
nowisko wciągnięte zostaną cechy rzemieślnicze, a kar-
tą przetargową stanie się wciąż nierozwiązany problem 
współżycia z emigrantami oraz prawo cechowe.

Autor snuje skomplikowaną intrygę, dokładnie szkicując 
sytuację polityczną w ówczesnej Brandenburgii oraz po-
niekąd w Europie. Intrydze politycznej towarzyszy wątek 
miłosny – Claire i Lorenza łączy zakazane uczucie. Miłość ta 
jednak nie przekonuje – nagłe uczucie dwóch tak odmien-
nych osób jest nierealne, ale niewątpliwie nadaje powieści 
sporo dynamiki, zwłaszcza w ostatniej jej części. Po dość 
spokojnym, miejscami nawet nudnym wstępie, akcja nabie-
ra rozpędu dopiero pod koniec – wydarzenia wydają się na-
stępować niemal w ekspresowym tempie, co umniejsza ich 
realizm oraz zaciera wyrazistość charakterów.

Jedną z największych zalet powieści jest niewątpliwie opis 
ówczesnego Berlina, a konkretniej Friedrichstadt – nieist-
niejącego już zamku elektora, powstającego właśnie – ak-
tualnie bardzo eleganckiego – Gendarmenmarkt, Szprewy, 
która odgrywała ogromną rolę dla rzemieślników. 

Powieść Crönerta to jednak przede wszystkim pean na 
cześć tolerancji. Autor kładzie szczególny nacisk na opis 
niechęci berlińczyków wobec przyjezdnych. Argumenty  
i bezpodstawność nienawiści pokrywają się niemal całko-
wicie z tymi wytaczanymi współcześnie. Świetnie widać 
niczym nie ugruntowaną niechęć wobec inności, a rów-
nocześnie niemożność przełamania bariery między emi-
grantami a rdzennymi mieszkańcami. Dynamika tłumu 
przeraża, plotki rządzą rozsądkiem, a prymitywna chęć 
zepchnięcia winy za wszystkie nieszczęścia na przyjezd-
nych dominowała wtedy tak samo, jak i ma to często miej-
sce dziś. Paralele między sytuacją z przełomu XVII i XVIII 
wieku, a współczesną w krajach z wysoką liczbą imigran-
tów, zasmucają i zatrważają. 
Równocześnie warto zwrócić uwagę na integrację Fran-
cuzów, bardzo różną, w zależności od wieku. Ojciec Paula 
pielęgnuje wspomnienia i język, nie porzuca myśli o po-
wrocie. Paul próbuje nieustannie zbudować egzystencję 
rodziny w nowym miejscu, zaaklimatyzować się, nie tra-
cąc jednak własnego indywidualizmu i historii, jego cór-
ka natomiast perfekcyjnie mówi już po niemiecku, a przy 
pisaniu wypracowania po francusku potrzebuje pomocy 
dziadka.

Piękne wydanie książki i tematycznie dopasowana za-
kładka świetnie dopełniają lekturę. Dodatkową zaletą, 
szczególnie dla osób znających Berlin, są opisy ówczesne-
go miasta.
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Z OBCEGO PODWÓRKA

Michał Anioł wychował się w Settignano – wzgórzystej 
części Florencji. Kilka stuleci później Mark Twain spę-
dził tam dwa lata, nie tylko podziwiając florenckie za-
bytki, ale i pisząc, pisząc i pisząc (łącznie popełnił tam 
1800 stron). W innej części miasta – hotelu z widokiem 
na rzekę Arno – Piotr Czajkowski skomponował Damę 
pikową. Stendhal zaś znany był ze swoich omdleń i pal-
pitacji, których doświadczał we Florencji, zwłaszcza 
przy zwiedzaniu bazyliki Santa Croce, a Henry James – 
ze śmiałego stwierdzenia, że miasto jest skarbem nie-
należącym wcale do Włochów, ale właśnie do artystów. 
Wreszcie brytyjski pisarz Evelyn Waugh ze wszystkich 
florenckich cudów zdecydowanie najbardziej upodobał 
sobie smak Chianti (w dużych ilościach) w cieniu drzew 
oliwnych i w towarzystwie najbardziej niecnych bani-
tów Europy.

Florencja urzekła tysiące osób, zainspirowała – setki 
i stała się nową ojczyzną dla dziesiątków dziesiątek. 
Amerykański pisarz David Leavitt, znany w Polsce dzię-
ki tłumaczeniu jego głośnej powieści Zapomniany język 
żurawi, zastanawia się, dlaczego w ostatnich 150 latach 
florenckiej historii jej najbardziej znanymi mieszkańca-
mi byli wyłącznie obcokrajowcy. W swoim poruszają-
cym, osobistym eseju  Florence, A Delicate Case przed-
stawia wyniki badania tej „delikatnej kwestii”, wydoby-
wając na światło dzienne historie, które niegdyś budzi-
ły skandale i które, według części zagranicznych obser-
watorów, nie przystały miastu sztuki. 

Florencja posiada prawie jedną piątą światowych zbio-
rów sztuki, jedną piątą! – wzdycha Leavitt nie tylko nad 
ogromem artystycznego dziedzictwa, ale i nad przy-
gniatającym miasto ciężarem tej kolekcji. Florencja ko-
jarzy się przecież głównie z pracami Botticellego, Le-
onarda, Michała Anioła, Giotta, Donatella, Gozzolisa, 
Pontromosa... i to właśnie jej muzealny urok przyciąga 
rocznie miliony turystów. „Każdy zwiedzający, który nie 

David Leavitt,  
Florence, A Delicate Case 
(Florencja, delikatna sprawa)
[esej]
Wyd. Bloomsbury, Londyn 2002

Ania Ready

wiem, jak bardzo by się zapierał, że chce poznać praw-
dziwą Florencję, nie jest zainteresowany miastem jako 
takim, ale wyłącznie jego cudami (...) – podkreśla Lea-
vitt – Turysta chce przywieźć do domu, jeżeli nie foto-
graficzne dowody, to chociaż – mentalne, żeby pokazać, 
iż doświadczył cudów florenckich – tak jakby one były 
do zdobycia w ciągu jednego ludzkiego życia”. 

Leavitt w swoim eseju nie skupia się na oczywistym 
ujęciu Florencji jako miasta sztuki i unika w ten sposób 
„Syndromu Stendhala”. Interesuje go raczej inna stro-
na miasta – ta, która z wielką siłą w ostatnich stu pięć-
dziesięciu latach przyciągała obcokrajowców, zwłasz-
cza homoseksualistów uciekających przed opresjami 
we własnym kraju. Florencja przez wieki hołdowała 
obyczajowej swobodzie, więc schronienie otrzymali tu 
liczni geje i lesbijki, często o artystycznych zapędach. 
To właśnie tutaj na spotkanie z kochankiem przyjechał 
Oscar Wilde. To stąd przed seksualną rozwiązłością 
uciekał do Rzymu Aldous Huxley. Edward Morgan For-
ster włożył w usta Lucy Honeychurch, bohaterki Pokoju 
z widokiem, przerażenie, z jakim przedstawicielki an-
gielskiego, dobrego towarzystwa obserwowały miłosne 
wybryki mieszkańców miasta: „Ach, niestety i Floren-
cja okazała się być nie tym, czym powinna! W pokoju 
miałam okno z widokiem na Arno i mogłam stamtąd się 
naoglądać... To były widoki naprawę osobliwe”.

Leavitt w drobiazgowy i zabawny sposób przedsta-
wia alternatywną historię miasta, śledząc losy wielu 
znanych pisarzy i ożywiając kilka znaczących skan-
dali z minionych epok, dzięki czemu czytelnik szybko 
ulega urokom i erudycji tej małej książeczki. Florence, 
A Delicate Case nie jest jednak historycznym esejem 
(wydana została w pięknej, literackiej serii zatytu-
łowanej „Pisarz i miasto”). Leavitt łączy wydarzenia  
z przeszłości ze współczesną atmosferą miasta, które 
zresztą znakomicie zna, bo od lat spędza w nim połowę 
roku. Pisarz przy całym swoim przywiązaniu do miasta 
nie ulega jego romantycznej sile. Pisze: „wiele zdarzyło 
się tutaj, ale to było dawno temu, ponad półtora wie-
ku temu, a od tamtego czasu Florencja coraz bardziej 
zmienia się w muzeum”. Czy jednak nie jest to wciąż na-
jelegantsze, najbardziej interesujące i najwygodniejsze 
z muzeów (albo z więzień jakby to ujął Leavitt)?
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Po kilku latach istnienia i dialogu z wiernymi słucha-
czami Afghan Woman`s Hour w BBC World Service zo-
stało zamknięte i znikło z anten radiowych. Ogromną 
lukę powstałą w wyniku likwidacji audycji wypełniono 
listami przebojów i tym wszystkim, co przynosi radiu 
zysk i poklask. Nie wzięto tylko pod uwagę faktu, że  
w wyniku nieprzemyślanej decyzji zarządu BBC od 
2010 roku ogromna część nie tylko żeńskiej populacji 
Afganistanu, ale i Pakistanu, pozbawiona zostanie ostat-
niej nici łączącej je ze światem zewnętrznym, światem 
zachodnim, który dla odizolowanych kobiet stał się je-
dyną drogą do odzyskania godności i utraconej równo-
wagi w życiu. Po zlikwidowaniu jednego z najpopular-
niejszych programów radiowych nadawanych w języ-
kach dari i pasztu, Zarghuna Kargar, jedna z pomysło-
dawczyń Afghan Woman`s Hour i główna prowadząca, 
przystąpiła do realizacji kolejnego pomysłu, na który 
nie starczało jej wcześniej czasu. Postanowiła spisać 
oraz opublikować przerażające i niezwykle wzruszają-
ce historie kobiet, które od 2005 roku udzieliły swego 
głosu rozgłośni radiowej. Na ich wspomnieniach, czę-
sto niewiarygodnych i brzmiących surrealistycznie dla 
człowieka żyjącego na Zachodzie, bazowała godzinna 
audycja powtarzana dwukrotnie w ciągu każdego ty-
godnia. Program miał być nie tylko rozrywką dla ko-
biet pozbawionych jakiegokolwiek życia towarzyskie-
go. Raz w tygodniu kilkupokoleniowe zastępy kobiet 
zbierały się wokół często jednego działającego odbior-
nika radiowego w wiosce lub miasteczku afgańskim  
i w ten sposób uzurpowały sobie prawo do „prywatno-
ści w grupie ludzi” i do wymiany poglądów z sąsiad-
kami, których na co dzień nie miały prawa odwiedzać. 
Poniżane latami, wyzute z godności, pozbawione sza-
cunku mężczyzn i miejsca w społeczeństwie, w trakcie 

Zarghuna Kargar,  
Dear Zari (Droga Zari)
[literatura faktu]
Wyd. Chatto & Windus,  
Londyn 2011

Renata Długołęcka

jednej godziny w tygodniu stawały się na powrót isto-
tami wartościowymi, mającymi prawo głosu na równi  
z mężami, braćmi i ojcami. 

„Ważną sprawą dla kobiet jest bycie świadomą swych 
praw” – pisze Zarghuna Kargar w swym debiucie Dear 
Zari. Za pomocą audycji radiowej, która docierała do 
najodleglejszych zakątków Afganistanu i Pakistanu 
oraz do Afganek poszukujących bezpieczeństwa i azylu  
w Wielkiej Brytanii, dziennikarka dała tysiącom kobiet 
prawo do własnego zdania. Poprzez książkę wydaną  
w Wielkiej Brytanii uświadomiła niezależnym Brytyj-
kom i każdemu, kto po nią sięgnie, trudną sytuację kobiet  
w Afganistanie i często beznadziejną egzystencję, od któ-
rej w setkach tysięcy przypadków nie ma ucieczki. 

Życie Zarghuny Kargar jest smutną historią ze szczęś-
liwym zakończeniem. Opowieścią, która sama w sobie 
mogłaby stanowić doskonałą kanwę opowiadania. Jej 
życie symbolizuje ciężki los milionów Afganek, które ni-
gdy nie dostały szansy podzielenia się swoimi historia-
mi z ludźmi, którzy chcieliby ich wysłuchać, zrozumieć  
i pomóc. Program radiowy dał Kargar odwagę potrzeb-
ną kobiecie pochodzącej z Bliskiego Wschodu do tego, 
aby przedstawić swój los i podzielić się nim z innymi 
kobietami, mającymi podobne doświadczenie. 

Zarghuna Kargar opuściła Afganistan w 1994 roku. Jej 
ojciec był członkiem rządu w czasach, kiedy talibowie 
powoli, aczkolwiek konsekwentnie, przejmowali kon-
trolę nad krajem. Kiedy ich siła umocniła się na tyle, iż 
zaczęli oni siać strach i spustoszenie wśród zamożniej-
szej grupy społecznej, ojciec uciekł do Pakistanu, aby 
po kilku miesiącach sprowadzić żonę z córkami. Kar-
gar oficjalnie zyskała status uchodźcy. Wraz z rodziną 
przybyła do Anglii, gdzie prawie natychmiast poślubiła 
kuzyna, którego według afgańskiej tradycji nie miała 
prawa zobaczyć przed ślubem. Aranżowane małżeń-
stwa były i nadal są normą w Afganistanie. Praktyko-
wane są również wśród społeczności afgańskiej za gra-
nicą, dlatego Kargar nie mogła zerwać zaręczyn, bo to 
zhańbiłoby dobre imię rodziny. „Dziewczynki trzymane 
są niczym lalki w domach. Kiedy są wysyłane do szkół, 
odbierają to jako niezwykły przywilej; jeśli karmione 
są tym samym pożywieniem, które dawane jest ich bra-
ciom, uważają, że mają najlepszych rodziców; jeśli ku-
puje się im nowe ubrania, są przekonane, że mają naj-
lepsze rodziny”. Jakżeby więc nastoletnia, młoda kobie-
ta mogła przestać szanować obowiązujące normy, które 
przez lata wpajano jej w kraju, w którym się urodziła? 
Małżeństwo nie należało do szczęśliwych. Po kilku la-
tach nieudanego pożycia Zarghuna Kargar, nie bacząc 
na dobre imię rodziny, złożyła dokumenty rozwodo-
we i odzyskała wolność i wiarę w siebie. Twierdzi, że 
niezwykle pomogły jej kobiety, którym udzieliła głosu  
w Afghan Woman`s Hour i siła, która emanowała z ich 
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historii. Także zetknięcie się ze światem Zachodu 
stało się motywujące do tego, aby walczyć o ode-
brane przez rodziców człowieczeństwo, kobiecość  
i wiarę we własne prawa. Od 2010 roku audycja 
przestała być nadawana przez BBC. Pozostały wspo-
mnienia setek kobiet w różnym wieku i o różnym 
statusie społecznym, które nierzadko raz w życiu 
zyskały szansę publicznego wyrażenia sprzeciwu 
na los, który został im zgotowany przez mężczyzn.

Wazma żyła z kochającym mężem i dzieckiem w ja-
skiniach górujących ponad jednym z miast afgań-
skich. Spełniona prywatnie, szczęśliwa, rozwijająca 
się zawodowo – na skutek wypadku straciła nogę. 
Dramat, którego stała się główną bohaterką, jest 
niezwykle przejmujący. Została sama, bez rodziny, 
męskiego opiekuna. Odtrącona, pozbawiona godno-
ści chodziła z jednego domu do kolejnego, błagając  
o kąt do życia i kawałek chleba. „Po raz pierwszy 
dano mi szansę głośnego wyrażenia sprzeciwu, wy-
rażenia moich uczuć” –  przyznaje na kartach książki.  
Nasreen w wieku czternastu lat została wydana za 
mąż za czterdziestoletniego mężczyznę uzależnione-
go od opium. Była to kara wymierzona przez jej ojca 
za to, iż ośmieliła zakochać się w synu sąsiada i nie 
bała się o swym uczuciu mówić. „Część mnie umarła 
po ślubie. Moja rodzina przestała dla mnie istnieć”. 
Wiele przejmujących historii, łącznie ze swoją, opisa-
ła Zarghuna Kargar w tej książce. Niektóre z kobiet, 
które odważyły się zabrać głos w dyskusji na łamach 
programu radiowego, otrzymały pomoc i opiekę, któ-
rej tak bardzo potrzebowały. Po raz pierwszy mogły 
otwarcie pytać o przysługujące im prawa, o zasady 
rządzące światem kobiet na niedostępnym i odległym 
dla nich Zachodzie. Wiele z nich odzyskało wiarę we 
własne siły i możliwości. Zaczęły zarabiać pieniądze, 
tworzyć własne małe, prywatne warsztaty pracy, aby 
być postrzeganymi przez mężczyzn jako wartościo-
wi, realizujący się i odciążający budżet członkowie 
rodziny. Według społeczeństwa afgańskiego „rodzi-
na jest najważniejszą komórką społeczeństwa. Daje 
bezpieczeństwo ekonomiczne na poziomie, którego 
państwo nie jest w stanie zapewnić”.
 
Zarghuna Kargar w Dear Zari daje prawo do zama-
nifestowania kobiecości żeńskiej części społeczeń-
stwa afgańskiego. Po latach przemocy i zastraszenia 
kobietom oddaje się głos i prawa. Zwraca się im też 
prawo do odkrywania twarzy i dłoni, do wymawiania 
swego imienia. Dla setek kobiet książka i program, na 
kanwie którego spisane zostały opowiadania kobiet, 
to szansa na wyjście z ukrycia. Kargar pisze: „Afgań-
skie kobiety sprawiły, że byłam w stanie napisać ot-
warcie o swoim życiu dla milionów czytelników na 
całym świecie. Chciałabym więc im podziękować za 
dodanie mi sił”.  

MIESZKASZ POZA POLSKĄ? 
Śledzisz lokalny rynek wydawniczy?

Jeżeli chcesz napisać recenzję książki 
niewydanej w Polsce bądź przedstawić to, co 
teraz czyta się w twoim kraju, skontaktuj się  
z redaktorką prowadzącą dział  
„Z obcego podwórka”:   
anna.ready@archipelag-magazyn.pl

Wszystkie cytaty w tłumaczeniu autorów recenzji,  
chyba że w tekście oznaczono inaczej Fo
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Co czyta przeciętne  
miasto na wschodnim wybrzeżu Chin?

Z OBCEGO PODWÓRKA

Dorota Jasik relacjonuje z miasta Liaocheng w prowincji Szantung

Od kiedy bywam jedyną osobą w księgarni, nie li-
cząc rodziców kupujących książki szkolne dla swo-
ich pociech, zastanawiam się, czy studenci, z któ-
rymi mam od ponad trzech lat do czynienia jako 
wykładowca komunikacji międzykulturowej na Uni-
wersytecie Liaocheng, sięgają po coś innego niż 
obowiązkowe podręczniki. W ramach moich pry-
watnych badań zapytałam grupę sześćdziesięciu 
studentów o ich preferencje czytelnicze. Na począt-
ku nie zrozumieli pytania, bo przecież czytają książ-
ki wymagane do wykładów (nawiasem mówiąc, 
jedną z każdego przedmiotu) i samouczki pomaga-
jące przygotować się do egzaminów językowych. 
Musiałam uściślić, że moje pytanie dotyczyło bele-
trystyki, książek, po które sięga się dla samej przy-
jemności obcowania z literaturą. Moi studenci na 
specjalizacji języków obcych nie czytają nic, nawet 
literatury w przekładzie. Tylko jedna ze studentek, 
ratując honor całej grupy, przyznała, że owszem 
czyta, a jej ulubionym autorem jest Guo Jingming. 

Tak oto odkryłam jednego z popularnych w ostat-
nim czasie autorów prozy młodego pokolenia. 
Studenci nigdy nie słyszeli o Gao Xingjian, któ-
ry otrzymał w 2000 roku literacką Nagrodę Nobla. 
Natomiast niespełna trzydziestoletni Guo Jingming (郭
敬明) jest bożyszczem tłumów, wzbudzającym skrajne 
emocje od euforii do nienawiści, szczególnie popularnym 
wśród młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej. Bohatera-
mi powieści Guo są młodzi ludzie z udręczoną psyche, 
którzy albo pielęgnują swoją melancholię, siedząc sa-
motnie pod drzewami i na dachach albo próbują zapo-
mnieć o bólu istnienia pijąc, wdając się w bójki lub spę-
dzając czas w klubach karaoke (jeden z bardzo popular-
nych sposobów spędzania wolnego czasu w Chinach). 
 
Druga powieść Guo, Nibykwiaty w nibylandii (梦里花落知
多少), to ulubiona lektura dziewcząt, która przedstawia 
losy trójki przyjaciół od wczesnego dzieciństwa do doj-
rzałości, ich pierwsze miłości, uniesienia i załamania aż 
po tragedie w dorosłym życiu. Bohaterowie uosabiają 
wszelkie troski i zmartwienia, trapiące młodych, co wraz 
z wartkim stylem (w odróżnieniu od moralizatorskich po-
wieści klasycznych) przyciąga kolejnych czytelników. Po 
publikacji autor został oskarżony o plagiat książki innego 
chińskiego pisarza. Sprawę w sądzie przegrał, żądaną 

rekompensatę zapłacił, ale nie wyraził potrzeby przepra-
szania kogokolwiek. Sprawa tylko przysporzyła mu czy-
telników (moja studentka o plagiacie nawet nie słyszała!). 

Czując niedosyt, wybrałam się do jedynej w tym ponad 
pięciomilionowym mieście księgarni, gdzie byłam jedną 
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z niewielu osób przeglądających zawartość półek. Po 
zerknięciu na regały stwierdziłam, że zadziwiająco dużo 
drukuje się w Chinach romansów. Jednym z najpopular-
niejszych jest trylogia Letnie pożądanie (泡沫之夏) autor-
stwa innego współczesnego chińskiego pisarza, Ming 
Xiaoxi (明晓溪). Depresja, niestabilność emocjonalna, 
próby samobójcze, okrucieństwo i manipulatorstwo to 
cechy trójki głównych bohaterów powieści: Yin Xiamo 
– pozornie żywej i beztroskiej, skrywającej swoją dia-
belską naturę, Luo Xi – uroczego, podziwianego przez 
wszystkich wokół manipulatora o szatańskiej naturze, 
adoptowanego brata Yin Xiamo, oraz Ou Chen – sza-
lenie bogatego, okrutnie zazdrosnego chłopaka Yin Xia-
mo. Miłość granicząca z obsesją i bezwzględność cha-
rakteryzują bohaterów, z którymi można się utożsamiać, 
których można kochać, podziwiać lub nienawidzić. Po-
wieść została przeniesiona na ekran dwukrotnie jako dra-
mat obyczajowy (produkcja Tajwanu) oraz telenowela. 

Księgarnia to jedno z ostatnich miejsc, do którego Chińczy-
cy zaglądają dobrowolnie. Na parterze tej wspomnianej 
panuje względny ruch, bo są tu książki dla dzieci. W jed-
nym z zakątków parteru zabłąkało się kilku młodzieńców, 
półka z literaturą biznesową przyciągnęła ich uwagę. Naj-
bardziej krzyczące tytuły: Make money, Be rich wyróżniały 
się anglojęzycznymi napisami tuż pod chińskim tytułem. 

Chińskie społeczeństwo jest nastawione na zarabianie 
pieniędzy, co odbija się w doborze książek, po które się-
gają. Królują biografie i autobiografie tych, którzy odnieśli 

Z OBCEGO PODWÓRKA

sukces w biznesie. Obok biografii słynnych Amerykanów, 
gdzie najnowszą pozycją jest napisana przez Waltera 
Isaacsona biografia Steva Jobsa, stoją historie Chińczy-
ków, którym udało się odnieść sukces w interesach oraz 
pozycje z zakresu ekonomii i małego biznesu. Oprócz ana-
liz rynków ekonomicznych i walutowych czytelnicy mogą 
skusić się na szereg poradników mówiących o tym, jak 
zarobić pieniądze, autorstwa chińskich rekinów biznesu. 

Przykładową pozycją są chociażby Wojny monetarne (货
币战争; książka przetłumaczona na język polski ukazała 
się pod tytułem Wojny o pieniądz) autorstwa Songa Hong-
binga (宋鸿兵). Autor – chiński analityk finansowy – pró-
buje odpowiedzieć na pytania, które stawia przed sobą 
cały świat: skąd biorą się kryzysy finansowe, kto kontro-
luje emisje waluty, kto zyskuje na inflacji, po co stworzono 
międzynarodowy fundusz walutowy oraz najważniejsze  

z pytań: w jaki sposób prowadzo-
na jest globalna wojna o pieniądz? 
Przedstawiając dzieje powolnego 
upadku Zachodu, autor pragnie 
ostrzec Chiny przed popełnie-
niem błędów, które mogłyby do-
prowadzić do utraty nie tylko do-
brobytu, lecz także suwerenności. 

Kolejna popularna książka to Zbu-
duj swoje przedsiębiorstwo. Nasze hi-
storie – sukces jest możliwy! (财富传
奇 – 亿万富豪们的第一桶金). To 
właściwie poradnik dla młodych 
przedsiębiorczych Chińczyków w 
ich drodze do sukcesu. Przedsta-
wia sylwetki niezwykle popularnych 
„ojców chińskiej business-class” jak 
Ma, Liu, Liu Yonghao, którzy ze-
brali się razem, by dać niezbędne 
wskazówki swoim kontynuatorom. 
Sugerują jak rozwiązywać proble-
my w biznesie, jak budować firmę 
krok po kroku: od kapitału do tech-
nologii, od sprzętu do oprogramo-
wania, od zarządzania do sukcesu.

Zadziwiająca jest wiara młodych ludzi w to, że wystarczy 
przeczytać, by stać się rekinem biznesu. Naśladować – 
to ich motto. Tworzeniem nowych rozwiązań nie są zain-
teresowani, bo kto im zapewni, że nowe będzie lepsze, 
czyli: przyniesie pożądany majątek? Czytają o sukce-
sach innych, marząc, że kiedyś sami zajmą miejsce na 
podium, obok tych największych, najbardziej bogatych, 
najbardziej znanych i podziwianych. Zastanawiam się, 
czy może, gdy już będą bogaci zainteresują się literaturą, 
ot tak, dla zabicia wolnego czasu....

☞ Księgarnia w Liaocheng
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Indie to kraj, w którym edukacja nadal jest 
dla wielu nieosiągalnym przywilejem. We-
dług tegorocznego spisu powszechnego po-
ziom alfabetyzacji w skali kraju wynosi ok. 
74% (82% dla mężczyzn i 65% w przypadku 
kobiet) i są to bardzo optymistyczne szacun-
ki. Do tego subkontynent jest ogromnie zróż-
nicowany lingwistycznie. Lista indyjskich ję-
zyków macierzystych jest co najmniej długa. 
Hindi jest językiem ojczystym dla ok. 440 mln 
ludzi, czyli dla dziesięciu razy tyle, co polski. 
Z kolei angielski, macierzysty dla niewiel-
kiej grupki Indusów, jest najbardziej rozpo-
wszechnionym językiem obcym. Posługuje 
się nim ok. 12% populacji i chociaż  liczba ta 
może nie wydawać się oszałamiająca, nale-
ży wziąć pod uwagę, że jest to najlepiej wy-
kształcona elita kraju, zainteresowana sło-
wem pisanym. Stąd też, mówiąc o literaturze 
Indii, należałoby raczej zająć się utworami 
powstałymi w ich ojczystych językach, gdy 
tymczasem głównymi jej reprezentantami na 
arenie międzynarodowej stali się twórcy pi-
szący po angielsku, często nawet mieszka-
jący poza Indiami. Salman Rushdie wywołał 
wielką debatę stwierdzeniem, że najlepsza 
literatura indyjska od czasów powstania Re-
publiki w 1947 roku tworzona jest w języku 
niedawnych kolonialistów. Odezwały się gło-
sy protestujące, wskazujące na bogactwo 
i kompleksowość narodowych literatur nieprzekładal-
nych na angielski. Faktem jest jednak, że coraz więcej 
twórców, z myślą o dotarciu do jak największego grona 
czytelników w Indiach i poza nimi, pisze i wydaje przede 
wszystkim w języku angielskim.
 
Jeśli przyjmiemy ryzykowne, acz wygodne założenie, 
że w Indiach czyta się to, co się kupuje, wystarczy rzu-
cić okiem na uliczny stragan lub listę bestsellerów w ja-
kiejkolwiek księgarni. Znajdują się na niej nie tylko takie 
międzynarodowe hity, jak biografie Steve’a Jobsa, czy 
książki nieśmiertelnego Paulo Coelho, lecz także dzie-
ła laureatów nagród literackich całego angielskojęzycz-
nego świata, zwłaszcza, gdy autor jest Indusem, jak w 
przypadku Siddarthy Mukherjeego. Jego błyskotliwa 

Co czytają teraz

AsiaYa

The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer została 
nagrodzona Pulitzerem w 2011 roku w kategorii litera-
tura faktu.
 
Dla laureatów Bookera jedna z księgarni rezerwuje 
wręcz oddzielną kategorię, gdzie oprócz zagranicznych 
nazwisk znaleźć można całą śmietankę pisarzy indyj-
skich (bądź o indyjskich korzeniach), jak VS Naipaul, 
Arundhati Roy, Salman Rushdie, Aravind Adiga i Kiran 
Desai. To autorzy, których przedstawiać nie trzeba, ich 
książki należą do żelaznego kanonu, są oferowane nie 
tylko przez wielkie księgarnie, ale i ulicznych sprzedaw-
ców, którzy cały swój asortyment muszą unieść na włas-
nych ramionach. To najlepsza oznaka ich popularności! 
W Indiach funkcjonuje kilka prestiżowych nagród lite-

Indie?

Z OBCEGO PODWÓRKA

☞
Księgarz z niedzielnego rynku książki w Old Delhi  

Fot. Kamila Kunda
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rackich, z których The Hindu Literary 
Prize pod auspicjami dziennika „The 
Hindu” zdaje się mieć największy od-
dźwięk na rynku książki. Jej tegorocz-
ny laureat to sprawozdawca krykieta 
Rahul Bhattacharya z debiutancką po-
wieścią The Sly Company of People Who 
Care, opowiadającą o młodym indyj-
skim dziennikarzu, który rzuca pracę, 
ojczyznę i wyrusza w podróż do Guja-
ny. Krytycy dopatrują się w niej wpły-
wów VS Naipaula, którego twórczość 
była zresztą inspiracją dla bohate-
ra. Inni nominowani to Amitav Ghosh 
z River of Smoke i Anuradha Roy i jej 
The Folded Earth. Doskonale w Indiach 
znany Amitav Ghosh wsławił się m.in. 
wycofaniem swojej powieści Szklany 
Pałac z konkursu Commonwealth Wri-
ters 2001, argumentując to jego „impe-
rialnym” charakterem. River of Smoke 
jest drugą po wydanym również w Polsce Morzu maków 
częścią „opiumowej” trylogii, w której autor odkrywa se-
krety handlu opium uprawianego w Indiach przez koloni-
zatorów i jego roli w gospodarce brytyjskiego imperium 
w XIX w. Anuradha Roy (nie mylić z Arundhati Roy), 
autorka ciepło przyjętej przez krytykę sagi rodzinnej The 
Atlas of Impossible Longing, wraca z powieścią usytuo-
waną w Ranikhet, małej osadzie u podnóży Himalajów.
 
Powyższa trójka autorów znalazła się również na ogło-
szonej niedawno długiej liście tegorocznej Man Asian 
Literary Award, o której mówi się, że została zdomino-
wana przez indyjskich pisarzy. Na dwunastu nomino-
wanych aż pięcioro reprezentuje subkontynent. Oprócz 
wyżej wspomnianych są to Rebirth pochodzącej z Assa-
mu i obecnie mieszkającej w Bangalore pisarki i lekar-
ki Jahnavi Barua oraz The Valley of Masks, znanego ze 
swojej bezkompromisowości delhijskiego dziennikarza  
i wydawcy, założyciela niezależnego portalu informacyj-
nego Tehelka.com, Taruna J Tejpala. Będą tam konku-
rować z takimi sławami jak np. Haruki Murakami. Prof. 
David Parker z Chińskiego Uniwersytetu w Hongkongu 
wybór podsumował w taki sposób: „Jeśli szukamy epi-
ckich dzieł na miarę wielkiej europejskiej dziewiętnasto-
wiecznej powieści, musimy zwrócić się w stronę Azji”.
 
Inną ważną nagrodą o charakterze ponadnarodowym, 
choć ograniczoną do południowoazjatyckiego regionu 
(tematycznie, nie ze względu na pochodzenie autora), 
jest DSC Prize for South Asia. Choć przyznawana do-
piero od roku, spotkała się z szerokim oddźwiękiem w 
literackim świecie, a laureat jest ogłaszany podczas co-
rocznego Jaipur Literary Festival. Festiwal ten, współ-
organizowany przez brytyjskiego historyka Williama 
Dalrymple’a, sprowadza na radżastańskie pustynie 

największe osobowości świata literatury. Tylko w tym 
roku swoją obecnością zaszczycili: J.M. Coetzee, Junot 
Diaz, Vikram Seth, Leila Aboulela, Adam Zagajewski 
czy (wzbudzający sensację towarzyską) Orhan Pamuk 
z partnerką Kiran Desai. W 2012 roku udział potwierdziło 
dwustu pięćdziesięciu autorów (w tym osiemdziesięciu 
z zagranicy), m.in. Umberto Eco, VS Naipaul, Michael 
Ondaatje, Annie Proulx czy Hari Kunzru. Wtedy też do-
wiemy się, kto z szóstki nominowanych otrzyma nagro-
dę DSC Prize for South Asia: Shehan Karunatilaka ze 
Sri Lanki (jedyny spoza Indii na liście) za Chinaman, Tha-
bish Kair za The Thing About Thugs, Kavery Nambisan za 
The Story That Must Not Be Told, Usha K.R. za Monkey-
man, a może klasyk literatury w hindi, przetłumaczony 
niedawno na angielski: A Street in Srinagar Chandrakan-
ty czy piszący w języku kannada U. R. Ananthamurt-
hy i jego opublikowana po raz pierwszy w 1973 roku, 
ale dostępna po angielsku dopiero teraz, Bharathipura. 
 
Natomiast niekwestionowanym królem sprzedaży i fe-
nomenem (bardziej marketingowym niż literackim) 
jest trzydziestosiedmioletni indyjski autor Chetan Bha-
gat. Jego najnowsza powieść Revolution 2020 okupuje 
pierwsze miejsce na listach bestsellerów, a inne trzy 
plasują się w pierwszej trzydziestce. Kim jest człowiek, 
którego amerykański „Time” wymienił wśród stu najbar-
dziej wpływowych osób świata w 2010 roku? Bhagat 
to absolwent delhijskiej politechniki czyli Indian Institu-
te of Technology – uczelni-marzenia młodych Indusów. 
Tam właśnie rozgrywa się akcja pierwszego bestselle-
ru Bhagata Five Point Someone, który posłużył za kan-
wę filmu 3 Idiots, czyli największego sukcesu kasowego  
w historii Bollywood. Następna powieść One Night @ 
the Call Center również znalazła swój finał na dużym 
ekranie, chociaż już bez tak spektakularnego sukcesu.  

☞ Księgarz z Anil Book Corner na Connaught Place 
Fot. Kamila Kunda
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O Bhagacie mówi się, że zachęcił do czytania młodych 
ludzi, którzy do tej pory stronili od słowa pisanego, jak 
również tych, których odstraszała wyrafinowana angiel-
szczyzna ambitniejszych pozycji. Sam autor nie traktuje 
swojej twórczości jako „poważnego” pisania. Nawet je-
śli porusza poważne problemy takie jak korupcja, robi 
to w sposób żartobliwy, wręcz rozrywkowy. Są to (do 
bólu) proste historie, obrazujące dylematy młodych In-
dusów klasy średniej: poddać się presji otoczenia, ro-
dziny i wziąć udział w wyścigu szczurów, poświęcając 
pasje czy przyjaźń? Jak pogodzić indyjską tradycję  
z nowoczesnością nadciągającą z Zachodu? W książce 
2 States: The Story Of My Marriage, bazując na doświad-
czeniach własnego małżeństwa (autor pochodzi z pen-
dżabskiej rodziny osiadłej w Delhi, a jego żona wywodzi 
się z Tamil Nadu), opisuje historię dwojga zakochanych 
z dwóch różnych stanów indyjskich, którzy muszą wal-
czyć o swój związek ze sprzeciwiającymi się mu rodzi-
nami. Brzmi pretensjonalnie dla zachodniego ucha, ale 
przecież w Indiach regułą są małżeństwa aranżowa-
ne przez rodziny, a różnice kulturowe między odległy-
mi stanami subkontynentu mogą być znaczące. Bha-
gat porzucił dla pisarstwa karierę inwestora bankowego  
w Hongkongu, ale oprócz pisania książek i felietonów 
dla prasy indyjskiej i brytyjskiej prowadzi również treningi 
motywacyjne, które prezentuje z wielkim powodzeniem 
w całym kraju w obecności tysięcy swoich fanów. Zda-

Z OBCEGO PODWÓRKA

je się, że jego książki mają podobną funkcję: pomagają 
młodym ludziom uporać się z presją otoczenia, z własny-
mi kompleksami. Niestety czasem odbywa się to kosz-
tem innych. Bohater Night @ the Call Center, gdy usiłuje 
być dowcipny, popada w szowinizm („Byłem zdumiony, 
że Radhika pamiętała, co Esha miała na sobie poprzed-
niego dnia. Tylko kobiety mają ten specjalny obszar w 
mózgu, gdzie zapisują wszystko, co one lub ich przyja-
ciele nosili ostatnie pięćdziesiąt razy”). Sfrustrowani pra-
cownicy call center nie pozostawiają suchej nitki na swo-
ich klientach: „Pamiętajcie – powiedział instruktor klasie – 
IQ i mózg trzydziestopięcioletniego Amerykanina jest taki 
sam, jak mózg indyjskiego dziesięciolatka. To pomoże 
wam zrozumieć waszych klientów. Amerykanie są głupi, 
po prostu to zaakceptujcie”.

☞
Jedna z księgarni w Delhi 
Fot. AsiaYa

☞
W ofercie stoiska tej pani były przede wszystkim książki  

anglojęzycznych autorów 
Fot. Kamila Kunda

☞ Wnętrze księgarni Bhari and Sons na Khan Market 
Fot. AsiaYa
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Kuchnia włoska 
pełna sekretów

Klaudyna Hebda

Czy w czasach, kiedy za każdym rogiem otwierana 
jest nowa pizzeria lub trattoria, pizzę i makaron 
można zamówić przez telefon, a kuchnia Italii 
jest ulubioną kuchnią Polaków, kuchnia włoska 
może mieć jeszcze jakieś sekrety?
Autorka książki Sekrety włoskiej kuchni, Elena 
Kostioukovitch, twierdzi, że tak.
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Kostioukovitch, z wykształcenia filolog rosyjski, wybitna 
tłumaczka (znana między innymi z przekładu książek 
Umberto Eco na język rosyjski) oraz doktor z zakresu 
historii włoskiego baroku, tym razem postanowiła 
napisać książkę dotyczącą kuchni włoskiej. Trzeba 
dodać, że na temat Italii wie bardzo wiele. Sekrety wło-
skiej kuchni nie jest książką kucharską – przygotujcie się 
raczej na podróże w czasie i przestrzeni. Ta książka to 
niezwykła pozycja, będąca przewodnikiem po historii  
i kulturze Półwyspu Apenińskiego.

Książka składa się z dwóch części, które wciąż przeplatają 
się ze sobą. Pierwsza dotyczy kuchni każdego z regionów 
Włoch, druga zaś szeroko pojętych elementów kultury. 
Autorka najpierw pokazuje nam, przyszłym podróżnikom, 
mapy i stara się przybliżyć każdy region Italii. Ze swadą 
pisze o kulturze, klimacie oraz o tym, co wpływało na ludzi 
żyjących na danym terenie, a także o tym, w jaki sposób 
lokalna kuchnia jest odzwierciedleniem środowiska, 
w którym przyszło im żyć. Oprócz zestawienia potraw 
charakterystycznych dla danego regionu (zestawienie 
takie znajduje się na końcu każdego rozdziału) pisze 
również o gospodarce, historii, politycznych intrygach, 
artystach i pisarzach – słowem o rzeczach, które  dla 
turysty albo zawodowego szefa kuchni nie muszą być 
istotne, ale są ważne dla mieszkańców. Dzięki takiej 
perspektywie możemy zrozumieć, dlaczego kuchni 
regionu Firuli dużo bliżej do słowiańskości, dlaczego 
kuchnia wenecka obfitowała w drogie i wykwintne dania, 
a mieszkańcy Ligurii, pomimo że mieli dostęp do przypraw 
i innych dóbr luksusowych, jadali skromnie (odpowiedź 
jest prosta: woleli wszystko sprzedać i zarobić).

Drugi wątek poświęcony został fenomenom 
kulturowym. W końcu zwłaszcza w tak zróżnicowanej 
kuchni, jaką jest kuchnia włoska, nie można mówić  
o jedzeniu zapomniawszy o historii i ludziach, którzy 
je tworzą. Autorka nie pozostaje beznamiętnym 
reporterem – przypomina mi raczej średniowiecznych 
kronikarzy, którzy do opisu wydarzeń chętnie dodawali 
własne spostrzeżenia. Elena Kostioukovitch prowadzi 
nas zatem średniowiecznymi szlakami pielgrzymimi 
(przy okazji pokazując jak pielgrzymi wpłynęli na 
lokalną kuchnię), pokazuje powstające wokół szlaków 
klasztory wraz z mnichami pochylonymi nad nowymi 
recepturami i pozwala zasmakować wielkiej polityki 
prowadzonej przez zamożne włoskie miasta. Zaglądamy 
też do getta żydowskiego, na stoły bogatych mieszczan, 
a także do chat ubogich wieśniaków. Zostajemy 
zaproszeni na sagrę – doroczną, regionalną ucztę ku 
czci danego produktu żywnościowego (trufli, sera, 
mięsa, owocu). Znajdujemy też rozdziały dotyczące 
spraw współczesnych, takich jak ruch Slow Food czy 
percepcja „nowych darów Ameryki” w postaci coca-coli 
i McDonald’sa.

Książka niewątpliwie została napisana przystępnie 
i elegancko. Przy okazji zagłębiania się w lekturę 
znajdziemy mnóstwo ciekawostek: dowiemy się, 
dlaczego widelec ma cztery zęby i dlaczego kucharze 
noszą wysokie czapki oraz jak w ZSRR zareagowano 
na włoskie sery. Znalazłam także akcenty polskie: po 
pierwsze, jeden z głównych szlaków pielgrzymkowych 
we Włoszech zaczynał się w Częstochowie, a po drugie, 
to właśnie nasi przodkowie są odpowiedzialni za 
rozpowszechnienie się we Włoszech drobiu. 

Rozmach, z jakim napisano książkę, jest imponujący. Mam 
na myśli nie tylko obszerny materiał, z którego korzystała 
autorka, ale przede wszystkim łatwość, z jaką przychodzi 
jej porządkowanie oraz przekazywanie tej wiedzy. 
Szczególnie cenię sobie ludzi, którzy potrafią, pomimo 
ogromu materiału, pisać w sposób jasny i przejrzysty. 

Czytanie kolejnych rozdziałów to przyjemność nawet 
dla tych, którzy nie są zbyt zainteresowani kuchnią.  
W książce znajdziemy fragmenty dawnych wierszy 
(zarówno doniosłych jak i rubasznych), strzępki przepisów, 
zapisy z kronik miejskich, urywki z prasy, odniesienia 
do współczesnej sytuacji politycznej, ekologii czy nauk  
o żywieniu. Pomimo takiej rozpiętości, Elena Kostioukovitch 
prowadzi narrację gładko i wartko. Poszczególne elementy 
dobrze do siebie pasują, często zaskakując czytelnika, tworzą 
zaskakująco szeroką panoramę dla błahego, zdawałoby 
się, tematu, jakim jest jedzenie. Ono bowiem jest nie tylko 
biologiczną koniecznością, lecz także nośnikiem znaczeń. 

Przedmowę do książki napisał Umberto Eco. Jak wyjaśnia, 
długo zastanawiał się, dlaczego miałby opatrzyć wstępem 
książkę dotyczącą jedzenia: „Uświadomiłem sobie, że 
we wszystkich moich powieściach (...) moi bohaterowie 
dużo jedzą (...) Bo jeśli zapędzimy się między wyspy mórz 
południowych czy na bizantyjski Wschód albo zagubimy 
się w świecie, który znikł setki lub dziesiątki lat temu, 
musimy dać czytelnikowi jeść, aby naprowadzić go na 
sposób myślenia bohaterów” (s. 10).

Podsumowując, gorąco polecam książkę nie tylko 
miłośnikom kuchni włoskiej. W zalewie kolejnych książek 
kulinarnych czy historii miłosnych toczących się wokół 
jedzenia lub prostych opowieści o sielankowym życiu na 
łonie przyrody, książka Sekrety kuchni włoskiej stanowi 
prawdziwą perełkę. Wydaje mi się, że właśnie takich 
książek brakuje: książek napisanych z pasją, znawstwem, 
wymagających od autora wielu poszukiwań. Jeśli 
przeczytacie tę książkę, będziecie do niej wracać po raz 
kolejny i kolejny.

Kostioukovitch Elena, Sekrety włoskiej kuchni
Wydawnictwo Albatros, Kraków 2010, 640 stron
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Włoska piadina
(cztery porcje)

Na ciasto:

250g białej mąki (może być typ 550)
pół płaskiej łyżeczki sody oczyszczonej (można dodać nieco 
mniej, jeśli nie lubicie zapachu sody)
50-70g oliwy z oliwek
pół łyżeczki soli morskiej (lub 1/4 łyżeczki soli kamiennej)

dodatkowo: woda do zagniatania ciasta (około 1/4 szklanki)

Na nadzienie:

Składniki, na które mamy ochotę.
W moim wypadku: ser mozzarella, szynka parmeńska, 
papryka oraz oregano. 

Przygotowujemy ciasto. 
Mąkę przesiewamy przez sito. Mieszamy ją z sodą 
oczyszczoną i solą morską. Dodajemy oliwę i mieszamy 
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Włoska piadina 

całość drewnianą łyżką. Kiedy masa jest już przemieszana, 
ostrożnie dolewamy wodę i zarabiamy (ręcznie lub 
mikserem z hakiem do zarabiania ciasta: ja używam miksera 
planetarnego). Ciasto powinno być dość miękkie, gładkie  
i sprężyste – gdyby jednak okazało się zbyt twarde, można 
dodać jeszcze trochę wody.

Ciasto dzielimy na cztery części. Z każdej części, tak jak  
z plasteliny, formujemy kulkę. Kulki rozwałkowujemy 
bardzo cieniutko, nadając im kształt owalu (powinny 
wyglądać z grubsza jak naleśniki – im cieniej rozwałkowane 
ciasto, tym lepiej – powinno być nieomal przeźroczyste). 
Rada dla początkujących: ciasto należy podsypać mąką, 
jeśli będzie się kleić do wałka/stolnicy.

Ciasto kładziemy na rozgrzanej patelni (bez tłuszczu). 
Po około minucie powinny pojawić się na nim bąbelki. 
Przekładamy ciasto na drugą stronę. Na części ciasta 
kładziemy wybrane nadzienie, składamy ciasto na pół  
i pieczemy jeszcze minutę – dwie (niektórzy składają ciasto 
w kopertę). Piadina powinna się przyrumienić, a ser stopić. 

Podajemy ciepłe.
Smacznego!

Przygotowując włoskie przepisy, wkraczamy na tery-
torium Włochów, a co za tym idzie, na terytorium 
poważnych sporów o jedzenie. Sporów o „oryginalność” 
oraz „jedyny słuszny i najlepszy przepis” (który, 
prawdopodobnie, znała jedynie mama naszego 
rozmówcy). Upiec pizzę jest bardzo prosto, natomiast 
upiec włoską pizzę, jest zadaniem karkołomnym – jeden  
z moich włoskich znajomych twierdzi nawet, że prawdziwą 
pizzę można zjeść tylko w rejonie do 10 kilometrów od 
Neapolu. Poza tym terytorium zmienia się chemia wody  
i o oryginalnej pizzy możemy jedynie pomarzyć.

Dlatego też postanowiłam nie wdawać się w kulinarne 
dywagacje i przygotować własną wersję czegoś, co świetnie 
smakuje, jest dobrym pomysłem dla początkujących 
kucharzy oraz może zagościć w naszej kuchni bez względu 
na porę roku. Mowa o piadinie, rodzaju włoskiego 
podpłomyka. Piadina pochodzi z rejonu Emila-Romagna 
i bywa też nazywana „włoską tortillą”. To nic innego jak 
rodzaj cieniutkich, pszennych placków, nadziewanych 
różnorakim farszem – możemy przygotować je na przykład 
z szynką parmeńską, kawałkami mięsa, różnorakimi 
serami, warzywami. Zaletą ich jest to, że są wyjątkowo 
uniwersalne, mało wymagające i od razu gotowe do 
jedzenia.  Do piadiny dodaje się czasem smalec, ja jednak 
zastąpiłam go oliwą z oliwek. Piadinę można przygotować 
w krótkim czasie i, moim zdaniem, stanowi ona szybką 
oraz sycącą alternatywę dla pizzy.
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W KRAINIE DZIECIŃSTWA

Zaczęło się niespodziewanie. Gdzieś w Kalifornii znalezio-
no nieprzytomnego mężczyznę. Udało się go uratować tyl-
ko dzięki natychmiastowej pomocy udzielonej przez właś-
cicielkę motelu, w którym się zatrzymał. Wydawało się, że 
wypadek nadwyrężył umysł nieszczęśnika, bowiem składa-
jąc zeznania utrzymywał, iż został kopnięty przez kangura. 
Dopiero dokładna obdukcja wykazała, że istotnie, na klatce 
piersiowej poszkodowanego znajduje się krwawy odcisk 
kangurzej łapy. Podobny, choć dużo mniejszy, znaleziono na 
nodze delikwenta, nieco poniżej kolana. Biegli nie ustalili 
skąd wziął się w Ameryce biegający na wolności kangur.

Inny przypadek miał miejsce w pobliżu granicy z Kanadą. 
Pewien człowiek został zaatakowany przez sowę, która 
ostrymi pazurami rozorała mu twarz, po czym zniknęła  
w ciemności. Lekarze stwierdzili, że mało brakowało,  
a mężczyzna straciłby wzrok.

Mniej szczęścia miała młoda kobieta spędzająca urlop na 
Florydzie. W sklepie zoologicznym  zauważyła ślicznego 
królika. Pragnąc pogłaskać jego puszystą sierść wsunęła 
dłoń do klatki. Zwierzę z całej siły chwyciło ją zębami za 
palec. Agresywnego królika nie można było poddać wete-
rynaryjnej obserwacji, gdyż zbiegł. Niestety wraz z palcem. 

Dalsze niezwykłe przypadki posypały się jeden po drugim: 
oto w Los Angeles znaleziono człowieka niemal uduszo-
nego przez naciśniętą na głowę baryłkę z miodem. Zanim 
zdążyła nadejść pomoc, mężczyznę dotkliwie pokąsały 
pszczoły, którego cały ich rój obsiadł tak szczelnie, że nic 
nie było widać spoza czarnej, brzęczącej chmury. Ktoś inny, 
w innym mieście, udławił się kępką ostu, która nie wiado-
mo jakim cudem znalazła się w hamburgerze. Innej osobie, 
jadącej na rowerze, smyrgnęło wprost pod koła jakieś nied-
uże różowe stworzonko tak, że spadła, doznała wstrząśnie-
nia mózgu i wybiła sobie wszystkie zęby. 

Najdziwniejsze zdarzenie miało miejsce w Nowym Jorku. 
Oto w biały dzień, na jednej z głównych ulic, pewien męż-
czyzna został zaatakowany przez tygrysa. Zanim zszoko-
wani przechodnie zdołali odciągnąć od niego rozjuszone 
zwierzę, człowiek ów stracił nogę i pół pośladka. Tygrys 

Z e m s t a

Tekst i ilustracja Zuzanna Orlińska

natomiast w całym tym zamieszaniu wmieszał się w tłum  
i zniknął.

Oczywiście nikomu nie przyszłoby do głowy łączenie ze 
sobą tych wydarzeń gdyby nie to, że, jak się okazało, wszyst-
kie ofiary miały ze sobą coś wspólnego. Byli to bowiem sce-
narzyści, rysownicy i animatorzy ze studia Disneya. Dalsze 
śledztwo wykazało, że wszyscy oni pracowali przy animo-
wanych wersjach opowieści o Kubusiu Puchatku, a więk-
szość z nich, z reżyserem Davidem Hartmanem na czele, 
przy serialu Moi przyjaciele Tygrys i Kubuś. Puchatkowa do-
branocka. 

No dobra. To wszystko, co napisałam powyżej, to oczywi-
ście fikcja. Ale od czasu do czasu zdarza mi się pofolgować 
podobnym okrutnym fantazjom, zwłaszcza wtedy, kiedy 
moje dzieci w drugim pokoju oglądają Puchatkową dobra-
nockę. W takich chwilach myślę z lubością o wszystkich 
możliwych krzywdach, jakich twórcy animacji o pseudo-
-Puchatku, powinniby doznać ze strony bohaterów orygi-
nalnej opowieści. 

Ktoś mógłby spytać: cóż takiego złego jest w tej sympatycz-
nej, ze wszech miar poprawnej i pouczającej dobranocce, 
nie zawierającej scen brutalnego seksu i przemocy, że pro-
wokuje ona u mnie aż tak silną reakcję?

Otóż – nie byłoby w niej nic złego gdyby, dajmy na to, na-
zywała się Burek i Lumpek albo Przygody Żółwia i Jeżulki, 
bo i takie niekanoniczne postaci tam występują, a główną 
bohaterką ludzką jest niejaka Tosia, która z niejasnych po-
wodów (parytety?) zastąpiła Krzysia.

Pod obecnym tytułem serial ów sugeruje jednak, że coś go 
łączy z książkami Alana Alexandra Milne’a – a poza wyko-
rzystaniem pierwszoplanowych postaci takich jak Kubuś 
Puchatek, Królik, Prosiaczek i Tygrys – nie ma z nimi nic 
wspólnego.

Klątwa Królika lub zemsta Tygrysa powinna dotknąć tak-
że niejakiego Davida Benedictusa, autora książki Powrót 
do Stumilowego Lasu, reklamowanej jako utwór napisany  
„w duchu opowieści A.A. Milne’a” oraz ilustratora tejże  
(„w stylu Ernesta H. Sheparda”) – Marka Burgessa. 

Powrót do Stumilowego Lasu, kontynuacja Kubusia Puchat-
ka i Chatki Puchatka, uwydatnia wszystkie słabości orygi-
nalnego dzieła Milne’a, nie posiadając żadnej z jego zalet.

Gdybyśmy chcieli na podstawie tej książki wyciągać wnio-
ski na temat pozostałych opowieści o pluszowym misiu 
Krzysia, musielibyśmy się zgodzić z miażdżącymi ocenami 
jednej z najzłośliwszych recenzentek tamtej epoki, Dorothy 
Parker, która w ten sposób pastwiła się choćby nad słynną 
mruczanką Im bardziej pada śnieg, bim-bom:

tygrysa
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„Doprawdy, wydawała się aż tak dobra, że razem z Pro-
siaczkiem wyruszyli zaśpiewać ją pokrzepiająco Kła-
pouchemu. O cholera, wygadałam się i zdradziłam dal-
szy ciąg. Niech to, mam ochotę odgryźć sobie język. (...)  
I właśnie słowo mruczalnie moi drodzy, zaznacza pierw-
sze miejsce w Chatce Puchatka, w którym wasz Śtały Citel-
nik się zezigał”.

Z pewnością czytając utwór Benedictusa Dorothy Par-
ker nie musiałaby z „zeziganiem się” czekać aż do pierw-
szej mruczanki. Autor przejął od Milne’a to, co najbardziej 
drażniło recenzentkę, czyli pewną manierę stylistyczną: 
znajdziemy tu mnóstwo Słów Pisanych Wielkimi Litera-
mi, celowych błędów ortograficznych („Po witalne Pszy-
jęcie”), niby-dziecięcych przeinaczeń (Ryzolucja zamiast 
rezolucji) oraz, jakżeby inaczej, mruczanek. Przy okazji za-
gubił się cały błyskotliwy humor, fantazja i ciepło opowieści 
Milne’a. Świat Stumilowego Lasu przestał wystarczać sam 
sobie, zaczyna czerpać z realnych sytuacji i posługiwać się 
rekwizytami pochodzącymi „z zewnątrz”. Od biedy dało-
by się tę zmianę uzasadnić przemianą, jaka zaszła w Krzy-
siu – demiurgu Puchatkowego świata. W książce Benedic-
tusa chłopiec powraca do Stumilowego Lasu na wakacje 
po pierwszym roku spędzonym w szkole – stąd zapewne  

w jego zabawach pojawia się konkurs ortograficzny, 
nauka i krykiet. Oficjalny kontynuator nie potrafił 
jednak zdecydowanie wybić się na niepodległość, 
wybrał bezpieczne mizdrzenie się do czytelnika  
i zalał wszystko sosem słodkiej jak miód ckliwości.

Kiedy czyta się tego typu książki (a kontynuator 
Milne’a nie jest jedynym, który poważył się na do-
pisanie czegoś do klasyki literatury dziecięcej – to 
samo, choć z nieco lepszym skutkiem, uczyniła 
Geraldine McCaughrean pisząc sequel książki Bar-
riego Piotruś Pan w czerwieni oraz – ze skutkiem 
tragicznym – Budge Wilson, wymyślając początek 
historii Ani z Zielonego Wzgórza pt. Droga do Zie-
lonego Wzgórza), podstawowe pytanie, jakie się 
nasuwa to: „PO CO?”. W jakim celu pisarze ponoć 
zdolni i popularni, jak przekonują nas reklamy, po-
rywają się na tak karkołomne zadanie? Czy chcą 
nam powiedzieć coś, czego ich zdaniem nie dopo-
wiedzieli klasyczni autorzy? Ale dlaczego, aby to 
uczynić, muszą zasłonić się cudzym nazwiskiem  
i cudzymi bohaterami, jak pacynkami w teatrzyku 
kukiełkowym, odegrać własny scenariusz?

To już łatwiej zrozumieć autorów animowanych 
adaptacji, choćby były nie wiem jak koszmarne.

Żeby wszystko było jasne – nie uważam za ciężki 
grzech wykorzystania scenerii czy bohaterów ist-
niejącej książki do stworzenia innego dzieła litera-
ckiego. Jednak dopuszczalne jest to jedynie wtedy, 
kiedy utwór, który powstaje, podejmuje z orygina-
łem jakąś grę lub przedstawia odmienną, czasem 

przewrotną, wizję literackiego świata pierwowzoru. W in-
nym przypadku otrzymujemy najwyżej pastisz.

Zastanawiając się, co skłania dobrych pisarzy do tego, by 
rezygnowali z własnego języka i wskrzeszali wizje cudzej 
wyobraźni, biorę oczywiście pod uwagę najprostsze wyjaś-
nienie: kasa. Na pewno trzeba byłoby nieźle się napocić, by 
samodzielnie stworzyć równie dobrego bohatera co Kłapou-
chy czy Kapitan Hak. A dopisując dalszy ciąg znanej powieści 
zapewniasz sobie za jednym zamachem gwarancję niezłej 
sprzedaży i nieśmiertelność, bo odtąd zawsze będziecie już 
sprzedawani w dwupaku – Genialny Autor i ty, a wasze na-
zwiska połączą się na wieki (cóż, że czasem w negatywnych 
recenzjach).

Ten sposób zapewniania sobie sławy i pieniędzy na skró-
ty budzi jednak mój zdecydowany opór. Dlatego też póki 
żyję tępić będę puchatkowe dobranocki, nędzne adaptacje, 
skróty, przeinaczenia i ciągi dalsze wykorzystujące dobrą 
literaturę do podłych celów. I póki sił, dopóty da się słyszeć 
mój ochrypły głos zagrzewający bohaterów do walki: - Da-
lej, Kubusiu! Bierz ich, Tygrysie! Naprzód, Kłapouchy! Do 
ataku, Prosiaczku! 

W KRAINIE DZIECIŃSTWA
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Joanna Wonko-Jędryszek: Jak zaczęła się Pani przy-
goda z językiem arabskim? Dlaczego zdecydowała się 
Pani właśnie na ten język?
Jolanta Kozłowska: Bardzo prozaicznie. Nie mogę po-
wiedzieć, że od dziecka fascynował mnie Bliski Wschód.  
W szkole zawsze miałam dobre oceny z języków: polskie-
go, łaciny, rosyjskiego, zaczęłam się też sama uczyć angiel-
skiego. Przed maturą, gdy do szkoły przysłano informator 
o studiach wyższych, zainteresowały mnie języki oriental-
ne i stwierdziłam, że w Instytucie Orientalistycznym mo-
głabym oprócz nich uczyć się także  języków europejskich, 
ponieważ lektoraty z tych języków były obowiązkowe. Do-
stałam się na studia i okazało się, że w programie I roku jest 
nauka trzech języków orientalnych: arabskiego, tureckie-

Nadżib Mahfuz
 – pisarz o przemożnym pragnieniu opowiadania

Z Jolantą Kozłowską, orientalistką i tłumaczką z języka arabskiego  
rozmawia Joanna Wonko-Jędryszek.

go i perskiego, a w semestrze letnim trzeba zdać egzamin  
z gramatyki (morfologii) tych języków, co było bardzo 
trudne, ale na II roku można już wybrać sobie jeden język  
i w nim się specjalizować. Wybrałam arabski (zostały jesz-
cze ćwiczenia z perskiego, ale perski był łatwiejszy) i tak 
już zostało.

Które kraje arabskie Pani odwiedziła? Czy brała Pani 
pod uwagę zamieszkanie w którymś z nich na dłużej?
Byłam tylko w dwóch krajach arabskich, Egipcie i Maroku. 
W Egipcie spędziłam w sumie około roku, na dwóch stypen-
diach (między nimi była pięcioletnia przerwa). W Maroku, 
już dużo później, po doktoracie, przebywałam rok. Nie bra-
łam pod uwagę zamieszkania na dłużej w żadnym z tych 

☞Codzienność w Kairze 
Fot. Francesco Gasparetti, Wikimedia Commons
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krajów, choć miałam takie możliwości, a Egipt – zwłaszcza 
Kair – pokochałam od pierwszego wejrzenia i czułam się 
tam fantastycznie. Sprawy osobiste oraz praca na uczelni  
w Warszawie jednak na to nie pozwalały.

Czy od początku chciała Pani tłumaczyć książki?
Od początku studiów interesowała mnie arabska literatu-
ra, najpierw klasyczna. Arabską poezją przedmuzułmańską 
i późniejszą (IX-X w.) byłam zachwycona. Tematem mojej 
pracy magisterskiej były Chamrijjaty, czyli poezja o winie 
wybitnego poety z IX wieku Abu Nuwasa (występuje on też 
w Księdze tysiąca i jednej nocy jako kompan kalifa Haruna 
ar-Raszida). Jest to wspaniała poezja, przetłumaczyłam 

jej sporo i zamieściłam w pracy, ale były to raczej prób-
ki tłumaczeń i oddawały tylko treść wierszy, a nie formę, 
która jest nieprzetłumaczalna. O problemach z tłumacze-
niem arabskiej poezji (kasydy) pisał w swoim czasie Ma-
rek Dziekan w kwartalniku „Ogród”. Tłumaczyłam jeszcze 
po latach trochę poezji współczesnej, ale tylko do naszego 
podręcznika literatury współczesnej i nie były to dobre 

tłumaczenia. Po dyplomie zaczęłam pracować na Uniwer-
sytecie Warszawskim jako asystentka, zaczęłam prowadzić 
ćwiczenia z gramatyki arabskiej, ciągle się jej ucząc. Zaczę-
łam też tłumaczyć arabskie opowiadania, nie mając do tego 
żadnego przygotowania (w programie studiów nie było 
wtedy przedmiotu Ćwiczenia tłumaczeniowe). Dziś czytam 
te moje próby przekładów (zresztą nie tylko moje, także in-
nych arabistów) z lekkim zażenowaniem i myślę, że tylko 
fakt, że byliśmy młodymi entuzjastami pragnącymi poka-
zać polskiemu czytelnikowi, że arabska literatura istnieje, 
jest ciekawa i warto ją poznać, kazał nam je publikować.

Nie zawsze te nasze starania odnosiły skutek, jakiego prag-
nęliśmy. Wybieraliśmy co prawda nazwiska najwybitniej-
szych pisarzy, ale nie zawsze ich najwybitniejsze utwory, 
których po prostu najczęściej nie znaliśmy. Tłumaczyliśmy 
to, co było dostępne, co docierało do nas, np. przez amba-
sady krajów arabskich, lub to co mieliśmy, co ktoś z nas 
przywiózł z któregoś arabskiego kraju. Ten etap zaowoco-
wał wydaniem zbioru opowiadań egipskich pt. Skorpion 
(PIW). Dopiero po doktoracie dotyczącym Trylogii Nadżiba 
Mahfuza (trzy powieści mające w tytułach nazwy uliczek w 
starej części Kairu), której nadałam tytuł Opowieści Stare-
go Kairu, pomyślałam poważnie o zajęciu się przekładami. 
Oczywiście, zafascynowana prozą Nadżiba Mahfuza, zaczę-
łam od niego. W 1982 roku wyszła powieść Zukak al-Mi-
dakk pod polskim tytułem Hamida z Zaułka Midakk (KIW, 
II wydanie Smak Słowa, 2010). Następnie przygotowałam 
drugi wybór arabskich opowiadań pt. Ziemia smutnej po-
marańczy (LSW 1983), a po jakimś czasie zabrałam się do 
tłumaczenia najlepszej, moim zdaniem, powieści Nadżiba 
Mahfuza, pierwszego tomu Trylogii (Bajn al-Kasrajn). Uka-
zała się w dwa miesiące po przyznaniu autorowi nagrody 
Nobla (1988), nakładem PIW. Z bardzo wielu względów, 
także finansowych, nie udało mi się przez wiele lat namó-
wić żadnego wydawnictwa na wznowienie pierwszego 
tomu, choć rozszedł się błyskawicznie (wznowienie ukaza-
ło się dopiero w 2005 r.), ani na wydanie drugiego tomu, 
który ukazał się w 2009 r., także nakładem PIW.

Język arabski kojarzy się laikowi z Księgą tysiąca i jed-
nej nocy, a więc z bogatą stylistyką, rozbudowanymi 
opisami, określeniami nieużywanymi w języku pol-
skim. Czy przełożenie arabskiej wrażliwości na polską 
nastręczyło Pani wiele trudności w początkowej fazie?
Myślę, że laikowi Księga tysiąca i jednej nocy do niedawna 
kojarzyła się (a może i teraz się kojarzy) w ogóle z litera-
turą arabską, zresztą tak jest nie tylko w Polsce. A ma ona 
niewiele wspólnego, poza językiem, z literaturą piękną 
sensu stricto. Jest to dzieło twórców anonimowych, zbiór 
baśni, anegdot i podań ludowych wywodzących się z trady-
cji indyjskiej (najdawniejsze), perskiej i arabskiej. Weszły 
do niej też arabskie eposy rycerskie, których bohaterami 
są dzielni rycerze walczący w obronie islamu z Bizancjum  
i krzyżowcami.

KSIĄŻKA NA WSZYSTKIE STRONY

Zaułek Midakk 
Fot. Anna Świtajska☞
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Nadżib Mahfuz w latach 70. zaczął odchodzić od tradycji 
realistycznej prozy XIX wieku i zaczął nawiązywać do stylu 
starych opowieści rycerskich, odczuwa się to np. w powie-
ści Ród Aszura. Ale w ogóle literatura arabska charaktery-
zuje się (nowsza mniej) przewagą opisów nad opowiada-
niem, bogatą stylistyką, co tłumaczom sprawia dużo trud-
ności, zwłaszcza tłumaczom na angielski, którzy uważają 
język arabski za zbyt „ozdobny i kwiecisty”.

Ponieważ w grudniu obchodzimy setną rocznicę uro-
dzin Noblisty, Nadżiba Mahfuza, a Archipelag objął pa-
tronat nad książką Karnak, wydaną w listopadzie przez 
Smak Słowa, chciałabym zapytać się o Pani wrażenia 
po spotkaniu z tym pisarzem. 
Spotkałam Nadżiba Mahfuza tylko raz, w czasie mojego dru-
giego, kilkumiesięcznego pobytu w Egipcie, w 1973 roku. 
Było to w redakcji gazety „Al-Ahram”, gdzie, jak mi powie-
dziano, Nadżib pracował w dziale kultury (może literatury, 
nie pamiętam). Trochę się zdziwiłam, że ciągle „pracował 
na etacie”. Wiedziałam, że po ukończeniu studiów zaczął 
pracować w Ministerstwie Wakfów jako urzędnik 
i spędził tam całe lata (stąd bohaterami wielu jego 
utworów są urzędnicy), ale teraz był już znanym  
i wielbionym w całym świecie arabskim pisarzem 
i autorem scenariuszy do filmów, w dużej części 
opartych na własnych utworach. Rozmowa nie była 
długa, nie był to wywiad z pisarzem. Po prostu się 
przedstawiłam, powiedziałam, że jestem arabistką 
z Polski, piszę pracę doktorską na temat jego Try-
logii, że jestem zachwycona tą powieścią, z której 
dowiedziałam się więcej o współczesnym Egipcie 
niż ze wszystkich innych opracowań i że chciała-
bym tłumaczyć jego utwory na polski. Zapytałam 
czy się zgadza. Zgodził się oczywiście natychmiast. 
Honorarium go nie interesowało, tym bardziej, że 
zaproponowano mu je w złotówkach.

Jakim człowiekiem był Nadżib Mahfuz?
Nadżib Mahfuz był bardzo skromny, bez pretensji, 
przemiły w kontaktach, miał duże poczucie humo-
ru. Cieszył się szacunkiem i był prawdziwym au-
torytetem dla kilku pokoleń inteligencji egipskiej 
(należy pamiętać, że w Egipcie jeszcze w latach 70. 
około 70% kobiet i 40% mężczyzn nie umiało czy-
tać ani pisać). Nie brał czynnego udziału w życiu 
politycznym, ale od wczesnych lat należał do partii 
Wafd, powstałej w czasie walki Egiptu o niepodle-
głość i był jej wierny do końca, czyli do rozwiąza-
nia jej przez Nasera. Podziw budziła jego odwaga 
w wyrażaniu swoich poglądów. Krytykował każdą 
władzę: religii, królewską, kolonialną, patriarchal-
ne stosunki w rodzinie. Niektóre jego utwory pro-
wokowały dyskusje światopoglądowe i polityczne, 
zwłaszcza w środowisku inteligencji egipskiej. Był 
w stałym konflikcie z ortodoksyjną religijnością,  

w związku z czym miał poważne zatargi z szajchami Al-
-Azharu. Gdy w 1959 roku zaczęła wychodzić w odcinkach  
w „Al-Ahramie” jego powieść Aulad haratina, nazwano go 
heretykiem i zakazano jej publikacji. Nadżib Mahfuz był 
człowiekiem kompromisu, nie kwestionował orzeczenia 
„Al-Azharu” i nie doszło do otwartej konfrontacji z władza-
mi religijnymi, ale gdy w roku 1988 otrzymał nagrodę Nob-
la, w Egipcie zaczęły się naciski, żeby wreszcie opublikować 
powieść i może by do tego doszło, jednak właśnie wtedy 
wybuchła sprawa Salmana Rushdiego i Nadżib Mahfuz jako 
sławny pisarz musiał zająć stanowisko. Wypowiedział się 
otwarcie za swobodą wypowiedzi i potępił fatwę nałożoną 
na Rushdiego. Wtedy zaatakowali go fundamentaliści mu-
zułmańscy, oskarżyli o apostazję i rzucili na niego fatwę. 
Miano też do niego pretensje o popieranie procesu poko-
jowego i negocjacji z Izraelem. W 1994 roku zamachowiec 
ranił go w szyję, na szczęście pisarza udało się uratować.

Na dwudziestolecie rządów Mubaraka w 2002 roku odby-
wały się wielkie uroczystości, poeci pisali panegiryki, wielu 

KSIĄŻKA NA WSZYSTKIE STRONY

☞ Nadżib Mahfuz
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intelektualistów składało życzenia i laurki, nawet 
duchowni wychwalali religijność prezydenta. Jedy-
nie Nadżib Mahfuz wystąpił z krytyką reżimu, po-
tępił korupcję, żądał reform, zmian w konstytucji, 
prawdziwej demokracji itp. Myślę, że jego rzadkie 
wystąpienia zapładniały umysły młodych ludzi, 
mogły wpływać na wybory światopoglądowe i po-
lityczne.

Co mnie zawsze wzruszało a także budziło podziw  
u tego pisarza, to jego miłość do Kairu, zwłaszcza 
starej jego części i jego mieszkańców. W ciągu swo-
jego długiego życia może parę razy wyjechał z Kairu, 
głównie do Aleksandrii, raz był w Jugosławii, chyba 
na jakiejś konferencji pokojowej. Złotówki za hono-
rarium nie byłyby mu potrzebne, bo do Polski i tak 
by nie przyjechał. Tak zresztą powiedział. Znał każ-
dy zakątek starego Kairu, znał jego mieszkańców jak 
nikt inny i jak nikt inny ich opisał, nie oszczędzając 
często krytyki. Stara część Kairu, uliczki wokół me-
czetu Al-Husajna, zwane przez kairczyków „świętą 
dzielnicą”, stały się miejscem akcji, właściwie „bo-
haterem” ogromnej większości jego utworów. Sam 
pochodził z pobliskiej dzielnicy Al-Dżamalijja, jed-
nej z najuboższych dzielnic Kairu. „Świętą dzielni-
cę” poznał dopiero jako nastolatek i ona pozostała 
miłością jego życia.

Jakie znaczenie miało przyznanie Mahfuzowi 
nagrody Nobla?
Kiedy w październiku 1988 roku świat obiegła wia-
domość, że egipski pisarz Nadżib Mahfuz otrzymał 
literacką nagrodę Nobla, nie tylko w Polsce pytano: 
kto to jest? Najpopularniejszy pisarz świata arab-
skiego był mało znany na Zachodzie, także w Pol-
sce. Owszem, był tłumaczony na wiele języków, w tym na 
angielski, francuski, także na polski. Hamida z Zaułka Mi-
dakk wyszła w 1982 roku, kilka opowiadań pisarza weszło 
do zbiorów Skorpion (1971) i Ziemia smutnej pomarańczy 
(1983). Czytali go pewnie tak na Zachodzie jak i u nas głów-
nie arabiści oraz wąskie grono  czytelników zainteresowa-
nych Bliskim Wschodem. Po roku 1988 okazało się, że pro-
zaicy arabscy praktycznie nie byli znani w Stanach Zjedno-
czonych ani w Wielkiej Brytanii. Znany wybitny, nieżyjący 
już profesor literatury na uniwersytetach amerykańskich, 
z pochodzenia Palestyńczyk, Edward Said, analizując ten 
stan rzeczy ujawnił wiele powodów i to pozaliterackich. 
Kilka lat przed nagrodą jeden z wydawców amerykańskich 
odmówił publikowania utworów Nadżiba Mahfuza, twier-
dząc, że „arabski to język kontrowersyjny”. Trudno zgad-
nąć, co miał na myśli. Spotkałam też określenia w amery-
kańskim czasopiśmie z lat 90. na temat recepcji literatury 
arabskiej w Stanach, że przekładanie z arabskiego, to „bieg 
przez płotki”, że „arabski to żelazna kurtyna”, która ukrywa 
przed Zachodem arabską kulturę. Pewien arabista napisał 
po prostu, że dla anglojęzycznego tłumacza arabski to „lin-
gwistyczny impas, nieprecyzyjny, kwiecisty język bardzo 

trudny do przekładania na pragmatyczny, ekonomiczny 
język, jakim jest angielski... Przekłady angielskie zupełnie 
nie oddają zadziwiającego bogactwa literatury arabskiej”. 
Na szczęście przekłady polskie z tego „kwiecistego” języka 
wychodzą, jak mi się wydaje, bardzo dobrze. Pisałam już 
kiedyś i mówiłam (np. w radiu) na temat pracy nad polski-
mi przekładami, ale myślę, że warto przypominać ciągle 
zarówno tego wielkiego pisarza, jak i zachęcać do czytania 
jego utworów w polskich przekładach.

Za co ceni Pani Nadżiba Mahfuza jako pisarza? 
Przede wszystkim za sztukę opowiadania. On cudownie 
opowiada. „Przemożne pragnienie opowiadania”, jak to na-
zywał i o czym mówił w wywiadach zaraz po otrzymaniu 
nagrody Nobla nie opuszczało go przez całe jego długie ży-
cie. Uwielbiał gawędzić, snuć opowieści, w czym przypomi-
nał arabskich rawich (ulicznych i kawiarnianych opowiada-
czy, bajarzy, recytatorów, których jeszcze w latach 50. XX 
wieku, a może i później można było spotkać na ulicach Kai-
ru, Tunisu, Bagdadu). W powieści Hamida z zaułka Midakk 
występuje taki kawiarniany rawi, ale ma już mało słucha-
czy i jest z kawiarni przepędzany, ludzie wolą słuchać ra-

☞Uliczna scenka z Ezbet Al Nakhl 
Fot. Wikimedia Commons
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dia. Nadżib Mahfuz także przesiadywał w swojej ulubionej 
kawiarence, ale opowiadał, pisząc tylko w swoim gabinecie. 
„Gdyby kiedykolwiek opuściło mnie pragnienie pisania, nie 
chciałbym żyć ani chwili dłużej” powiedział w tym samym 
wywiadzie po otrzymaniu nagrody Nobla. Był pisarzem 
płodnym. Jego bogata i różnorodna twórczość obe-
jmuje nie tylko powieści i opowiadania, lecz także 
dramaty i scenariusze filmowe. Bardzo wiele jego 
powieści zostało przeniesionych na ekran i zdobyło, 
tak jak i filmy, ogromną popularność we wszystkich 
krajach arabskich. 

Ale nie tylko niezwykła płodność literacka stanowi  
o wielkości i ważności tego pisarza i nie tylko dlatego 
otrzymał on tak ważne wyróżnienie. Nadżib Mahfuz 
jest twórcą arabskiej powieści. Tak jak Mahmud Taj-
mur stworzył arabską nowelę – opowiadanie, Taufik 
al-Hakim – dramat, Nadżib Mahfuz przyswoił arab-
skiej literaturze gatunek powieści i doprowadził go 
do wysokiego poziomu artystycznego, zwłaszcza 
powieść społeczno-obyczajową. Nawiasem mówiąc, 
ja cenię najbardziej właśnie powieści społeczno-
-obyczajowe: Chan al-Chalili, Al-Kahira al-Dżadida 
(Nowy Kair), Bidaja wa nihaja (Początek i koniec), 
Trylogię. Należy pamiętać, że takie gatunki pro-
zy, jak nowela, powieść, dramat przejęli Arabowie 
od Europejczyków dopiero na początku XX wieku,  
w czym wiedli prym Egipcjanie. W zasadzie jed-
nak do końca lat 30. XX wieku trwał w literaturze 
arabskiej okres narodzin gatunku zwanego kissa, co 
wówczas oznaczało zarówno powieść, jak i nowelę 
(opowiadanie). Dopiero w późniejszym okresie, już 
w latach 50. został ustalony podział gatunków prozy 
i każdy z nich otrzymał nazwę. Nawiasem mówiąc, 
w latach 20. i 30., a często i później, beletrystykę – 
powieści, opowiadania, uważano w Egipcie za niższy 
gatunek twórczości niż np. traktaty filozoficzne, ese-
je czy artykuły prasowe. Dla Arabów ciągle literaturą 
piękną była przede wszystkim poezja. Powieści we 
właściwym tego słowa znaczeniu zaczął pisać właś-
nie dopiero Nadżib Mahfuz i on sprawił, że ten gatu-
nek prozy stał się w krajach arabskich popularny. 

Na początku lat 40. Nadżib Mahfuz opublikował trzy 
powieści o tematyce historycznej, które stanowią 
może lekturę niezbyt ambitną, ale interesująco przedsta-
wiają panoramę życia w starożytnym Egipcie, opartą na 
faktach historycznych (np. najazd Hyksosów na Egipt), oraz 
historyczne postacie faraonów. Ale w zasadzie, w powieś-
ciach tych historia stanowi tylko maskę, pod którą kryje się 
krytyka reżimu króla Faruka. Bo w rzeczywistości autora 
zawsze interesowała wyłącznie współczesność, problemy 
współczesnego społeczeństwa egipskiego i współczesne-
go człowieka w ogóle. Toteż po tych trzech powieściach 
przyszła seria powieści społeczno-obyczajowych, których 
bohaterami są przedstawiciele różnych warstw egipskiego 

społeczeństwa. Wydaje mi się, że na tym etapie twórczości 
Nadżib Mahfuz osiągnął najlepsze rezultaty (choć nie mogę 
powiedzieć, że przeczytałam wszystkie jego książki, których 
napisał ponad czterdzieści). Sławę przyniosła mu Trylogia 
(w 1956 roku wyszedł I tom Bajn al-Kasrajn, w 1957 tomy 

II i III Kasr asz-Szauk i As-Sukkarijja). Tytuły są nazwami uli-
czek w starej części Kairu, przy których toczy się akcja po-
wieści. W polskim przekładzie wyszły dwa pierwsze tomy 
nakładem PIW pod tytułem I – Opowieści starego Kairu,  
II – Opowieści starego Kairu. Kamal. Zachęcam do przeczy-
tania tej powieści. Jest to kronika kupieckiej, patriarchalnej 
rodziny kairskiej, zanotowana w przełomowym dla Egiptu 
okresie zmian, które dotknęły całokształtu życia w kraju. 
W ciągu dwudziestu siedmiu lat trwania wydarzeń powieś-
ciowych (1917–1944) Egipt przekształcał się stopniowo  
z zacofanego kraju kolonialnego w kraj bardziej nowoczes-

KSIĄŻKA NA WSZYSTKIE STRONY

Bazar Khan el-Khalili, na który Mahfuz lubił przychodzić 
Fot. Wikimedia Commons ☞
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ny. Jedną z najistotniejszych spraw w Trylogii są zmiany 
w rodzinie wynikające ze zmian w społeczeństwie. Nowe 
pokolenia, nowe rodziny (II i III tom) nie przypominają już 
dawnych tradycyjnych rodzin podporządkowanych władzy 
ojca z tomu pierwszego. Jeden z krytyków egipskich napi-
sał kiedyś, że współczesnego Egiptu nie zrozumie się pra-
widłowo, nie czytając Nadżiba Mahfuza.

Niektórzy krytycy uważają, że najważniejszy w twórczości 
pisarza, po Trylogii, jest utwór Aulad haratina (Dzieci na-
szej dzielnicy), o którym już wspomniałam, ale ponieważ 
jeszcze się nie ukazał w polskim przekładzie (o ile mi wia-
domo jest w tłumaczeniu, w wydawnictwie Smak Słowa), 
więc w kilku zdaniach przedstawię jego treść (choć jest to 
wielka powieść i będzie to ogromny skrót), tym bardziej, że 
jak też już mówiłam, narobił sporo zamieszania w kręgach 
związanych z Al-Azharem. Generalnie jest to alegoryczne 
przedstawienie historii ludzkości od czasów Adama (w po-
wieści Adham). Powieść składa się z pięciu części, z których 
każda ma innego bohatera. Sylwetki bohaterów i niektóre 
wydarzenia z ich życia przypominają wydarzenia z trady-
cji judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Bohaterami są pro-
rocy ludzkości: Mojżesz (Dżabal), Jezus (Rifa’a), Mahomet 
(Kasim) i współczesny prorok, którym jest uczony, Arafa 
(arabski rdzeń oznacza: wiedzieć, znać, wiedza). Dzielnicę 
(tytułowa hara) stworzył Al-Dżabalawi, jakby symbol Bo-
ga-Stwórcy, który fizycznie nie pojawia się w powieści, ale 
wiadomo, że mieszka w wielkim domu na obrzeżu dzielni-
cy. A w dzielnicy rządzą okrutni władcy (nuzzar), sprawują-
cy kontrolę nad wakfem, czyli dobrami, które Al-Dżabalawi 
zostawił potomnym do sprawiedliwego podziału. Ich wła-
dza opiera się na terrorze stosowanym przy pomocy futuw-
wat, silnych dobrze uzbrojonych ludzi. Mieszkańcy dzielni-
cy wierzą jednak w Al-Dżabalawiego i ta wiara pomaga im 
przetrwać krwawe rządy. Misją każdego z proroków było 
odebranie nuzzar wakfu i podzielenie go sprawiedliwie 
między mieszkańców dzielnicy, każdy jednak ponosił klę-
skę w walce z futuwwat. Wreszcie w dzielnicy pojawia się 
Arafa – uczony. Pewny siebie i możliwości swojego umysłu 
próbuje wykraść Al-Dżabalawiemu jego sekrety. Produku-
je nową broń, zakrada się do domu Al-Dżabalawiego, zabi-
ja jego służącego. Rozchodzi się wieść, że zabił Al-Dżaba-
lawiego. I wtedy okazuje się, czym był dla ludzi mit o Al-
-Dżabalawim. Utracili oni ostatnią nadzieję, są zrozpaczeni. 
Arafa pragnie uwolnić dzielnicę od tyranów, ale w końcu on 
sam i jego rodzina zostają zamordowani. Powieść jednak 
nie kończy się zdecydowanie pesymistycznie. Ludzie wie-
rzą w brata Arafy, także uczonego, który przeżył masakrę  
i przyjdzie kiedyś ich wybawić.
Najwięcej miejsca zajmuje rozdział o Kasimie – Mahomecie. 
Koła religijne Al-Azharu uznały powieść za heretycką, a po-
stać Kasima za profanację Proroka i opowieści koranicznych.
Niejako rozszerzeniem i pogłębieniem tematyki Aulad ha-
ratina jest powieść Al-Harafisz (1977 r.) wydana w Polsce 
przez Świat Książki pt. Ród Aszura (2011). Tutaj autor po-
kazuje jak walka o władzę i interesy prywatne niszczą spo-

łeczności, jak nawet najszczytniejsze idee zostają zniszczo-
ne przez nienawiść, jak władza psuje ludzi, bo natura ludz-
ka jest słaba.

Które książki bądź autorzy mogliby się przyczynić do 
wzrostu popularności literatury arabskiej w naszym 
kraju?
Najbardziej znana w Polsce jest literatura egipska: Nadżib 
Mahfuz, Al-Aswani, a w 1999 r. w Dialogu wyszła w moim 
tłumaczeniu śliczna książeczka nieżyjącego już niestety pi-
sarza Jahji at-Tahira Abd Allaha Naszyjnik i bransolety. Tak-
że Dialog wydał bardzo ciekawą także pod względem for-
malnym, powieść Edwarda Al-Charrata Wzgórze Apollina. 
W PIW-ie wyszła w 1990 r. powieść Dżamala al-Ghitaniego 
Barakat. Świetnym, moim zdaniem, pisarzem egipskim jest 
Sun Allah Ibrahim. W powieści Zat opisuje on egipskich 
nowobogackich, którzy bardzo przypominają polskich bi-
znesmenów z początku lat 90. Warto by tę książkę prze-
tłumaczyć. Tłumaczony na polski jest też wybitny pisarz 
sudański At-Tajjib Salih, jego książki Wesele Zajna i Sezon 
migracji na północ wydał Smak Słowa, oraz pisarz jordań-
ski Abd ar-Rahman Munif także wydany przez Smak Słowa.

Nie znam współczesnych pisarzy syryjskich, ale z lat po-
przednich, to jest 70. i 80., znam utwory Zakariji Tamira, 
tłumaczyłam kilka jego opowiadań, oraz Walida al-Ichlasie-
go. To bardzo dobrzy pisarze.

Świetnym pisarzem marokańskim jest Tahar Ben Jelloun, 
który mieszka od lat na stałe we Francji i pisze po francu-
sku. W latach 70. i 80. był wydawany przez PIW, a ostatnio 
ukazały się dwie jego książki, jedna wydana przez Dialog 
pt. O mojej matce, bardzo ciekawa, można dzięki niej po-
znać sporo szczegółów obyczajowych i kawałek współczes-
nej historii Maroka, druga wyszła w Krakowie, niestety nie 
mam jej i nie pamiętam tytułu [To oślepiające, nieobecne 
światło, wydane przez Ka-
rakter – przyp. redakcji].

Dodam jeszcze na zakoń-
czenie, że dzięki polskim 
arabistom w Polsce ukaza-
ło się trochę przekładów 
arabskiej poezji współ-
czesnej, a także sporo poe-
zji oraz utworów prozą  
i opracowań arabskiej lite-
ratury klasycznej.

Dziękuję za rozmowę.

☞
Jolanta Kozłowska 
Fotografia udostępniona przez Smak Słowa
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W  k o m i k s o w y m  ś w i e c i e  n o i r 
Christophe Chabouté
Francuski rysownik Christophe Chabouté znany jest pol-
skim czytelnikom dzięki trzem komiksom. Zapoznawszy 
się z nimi nietrudno dostrzec, że alzacki artysta kreuje 
historie głównie za pomocą nietuzinkowej, realistycznej 
kreski. Kreski doskonale oddającej ducha opowieści o za-
gubionym w świecie, samotnym mężczyźnie.

Karolina Kunda-Kuwieckij
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W uśpionym sercu samotni

Na polskim rynku ukazały się dotychczas jedynie trzy 
komiksy francuskiego rysownika Christophe’a Chabo-
uté. Samotnik jest z nich wszystkich najbardziej poe-
tycką i subtelną powieścią graficzną. Opowiada histo-
rię mężczyzny prowadzącego samotniczy tryb życia w 
oddalonej od brzegu latarni morskiej. Fizycznie żyje 
on tylko dzięki cotygodniowym racjom jedzenia do-
starczanym mu przez dwóch marynarzy. Psychicznie 
utrzymuje się przy życiu dzięki bogatej wyobraźni. Żyje 
we własnym, wyimaginowanym świecie, który daje 
mu poczucie bezpieczeństwa. Obawia się konfrontacji  
z otaczającym go światem. Mężczyzna ma bowiem 
zniekształconą, szpetną twarz, a życie w całkowitej 
alienacji traktuje jak konieczność i jedyny sposób na 
uniknięcie ośmieszenia. Jednakże ten wycofany styl 
życia niesie ze sobą pewną pułapkę. Dla latarnika jest 
nią pustka i coraz silniej doskwierająca samotność. 
Prawdopodobnie mężczyzna nie odczułby jej tak do-
tkliwie, gdyby nie niespodziewana wiadomość otrzy-
mana od marynarza zaopatrującego go w żywność. Re-
lacje tytułowego Samotnika i marynarza naznaczone 
zostaną sekretną zażyłością, która nada nowych barw 
ich monotonnemu życiu.

W niewoli woli 

Henri Désiré Landru to osadzona w realiach wczesne-
go dwudziestowiecznego Paryża historia niesłusznie 
oskarżonego o serię morderstw mężczyzny. W komik-

sowym świecie Landru 
nie jest winien zarzuca-
nych mu zbrodni, jednak 
przez własną naiwność  
i słabość zostaje wciąg-
nięty w okrutną intry-
gę. Bohater Chabouté 
nie potrafi sprzeciwić 
się szantażującemu go 
oprawcy i brnie coraz 
głębiej w chore relacje 
z nim. Z bezbronnego, 
niewinnego bohatera 
staje się antybohaterem, 
irytującym z powodu 
swej skrajnej niemocy. 
Bezsilność powoduje, 

że mężczyzna zamyka się w sobie i mechanicznie wy-
konuje polecenia dręczyciela. Taka sytuacja nie może 
jednak trwać wiecznie. Długotrwale ciemiężony, ostat-
kiem silnej woli próbuje przerwać tę tyranię. Wtedy 
jednak dowiaduje się, w jak okrutny sposób wykorzy-
stywano jego łatwowierność, a jego położenie okazuje 
się być zdecydowanie gorsze niżby przypuszczał... 

SŁOWEM I KRESKĄ

Druga szansa

Bohater Czyśćca, Ben-
jamin Tartouche, od 
pierwszych stron ko-
miksu jawi się czytelni-
kowi jako egocentrycz-
ny, niedowartościowa-
ny, poszukujący uwagi 
innych młody mężczy-
zna. Niespełna dzień po 
zamieszkaniu w odzie-
dziczonym po krewnej 
domu, telefonuje do 
starego znajomego, by 
pochwalić się swoim ży-
ciem, nowym spadkiem 
i sukcesem zawodo-
wym. Udaje spełnionego 
i szczęśliwego człowieka sukcesu, bo właśnie takim 
chce być postrzegany. Jednakże od momentu zamiesz-
kania w nowym domu Tartouche’owi przydarzają się 
same przykrości. Postanowiwszy ubezpieczyć lokum, 
wybiera się do przypadkowej firmy i bezmyślnie pod-
pisuje umowę. Wskutek tajemniczych okoliczności 
jeszcze tej samej nocy w jego mieszkaniu wybucha po-
żar. Ubezpieczyciele okazują się bezwzględnymi, nie-
wypłacalnymi oszustami. Tartouche zostaje bez dachu 
nad głową, pozbawiony pieniędzy i dokumentów. Nie 
posiada już nic. Na domiar złego, zostaje potrącony 
przez samochód i wskutek doznanych obrażeń umiera. 
To jednak dopiero początek historii, która niespodzie-
wanie zmienia swoje tory 
i przenosi się do Czyśćca, 
gdzie młodzieniec trafia 
po śmierci. Mężczyzna 
nie potrafi zrozumieć, 
co złego w życiu uczynił  
i dlaczego po tylu dozna-
nych krzywdach nie trafił 
prosto do Nieba. Dostaje 
drugą szansę. Teraz musi 
przyjrzeć się swojej prze-
szłości i własnym grze-
chom, których istnienie 
całkowicie wyparł z pa-
mięci.

Trzej mężczyźni. Trzy le-
gendy. Quasimodo, Kuba Rozpruwacz, yuppie.

Tytułowy bohater Samotnika prezentuje współczesne 
uosobienie Quasimodo. Brzydki, ale poczciwy i dobro-
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duszny bohater, z lęku przed wyśmianiem i odrzuce-
niem, spędza całe dnie na wyszukiwaniu w słowniku 
różnych słów, które następnie interpretuje według in-
tuicji i odgrywa w wyobraźni. Henri Désiré Landru za-
licza się natomiast do autentycznych postaci z historii 
Paryża XX wieku i nasuwa skojarzenia z londyńskim 
Kubą Rozpruwaczem. Landru, podobnie jak jego bry-
tyjski odpowiednik, był seryjnym mordercą. Oskarżo-
nemu nigdy nie udowodniono winy, a Landru do ostat-
niej chwili nie przyznawał się do popełnionych mor-
derstw. Komiks Chabouté stanowi subiektywną wersję 
rysownika tej pełnej niejednoznaczności historii; au-
tor uniewinnia Landru. Powieść graficzna, stworzona 
na zasadzie trzymającego w napięciu thrillera, poka-
zuje alternatywę dla powszechnie znanych hipotez do-
tyczących paryskiego mordercy. W trzecim komiksie 
zatytułowanym Czyściec alzacki rysownik kreśli obraz 
młodego, stereotypowego yuppie, człowieka sukcesu, 
skoncentrowanego tylko i wyłącznie na sobie. Każdy 
z trzech mężczyzn gubi się w zawiłościach życia, nie 

potrafiąc stawić im czoła. Codzienność stanowi 
dla nich jedynie zagrożenie, niesie za sobą ry-
zyko potencjalnych porażek. Dopiero przyparci 
do muru mężczyźni zmuszeni są przyznać, iż 
dotychczas nie postępowali w zgodzie z własną 
wolą i sumieniem. 

Komiksy Chabouté utrzymane są w stylisty-
ce charakterystycznej dla kina noir. Mroczne, 
czarno-białe ilustracje, nastrój przepełniony 
tajemnicą i niedopowiedzeniami. Plansze skon-

centrowane na detalu potęgują napięcie. Zbliżenia 
na oczy niepokoją. Francuski rysownik fenomenalnie 
buduje historię wokół twarzy, mimiki i drobnych niu-
ansów krajobrazu, które składają się na zapadające  
w pamięć historie. Skupia się przede wszystkim na męż-
czyznach, którzy dostają szansę, by wszystko zmienić  
i rozpocząć swoje życie na nowo. I w tym optymistycz-
nym momencie pozostawia nas Chabouté. Rysownik nie 
karmi bowiem swojego czytelnika gotowymi scenariu-
szami filmowymi, serwuje jedynie ich zarys. I tak jak 
w opowieści Henri Désiré Landru czy też pod postacią 
latarnika z Samotnika sugeruje, byśmy bawili się inter-
pretacjami i dopowiadali historie w sposób, który pod-
powiada nam nasza własna wyobraźnia.

Christophe Chabouté, Czyściec, Egmont Polska 2010.
Christophe Chabouté, Henri Désiré Landru, Egmont 
Polska 2009. 
Christophe Chabouté, Samotnik, Egmont Polska 2010.

SŁOWEM I KRESKĄ
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W Łodzi brakowało do tej pory festiwalu bądź targów do-
tyczących książki z prawdziwego zdarzenia – odpowiednio 
rozpropagowanej imprezy, przyciągającej rzesze czytel-
ników. A przecież łodzianie też czytają! Zainteresowanie  
I Salonem Ciekawej Książki pokazało, że Międzynarodowe 
Targi Łódzkie trafiły swoją inicjatywą idealnie w zapotrze-
bowanie łodzian i mieszkańców pobliskich miast, jako że 
zwiedzający Salon pochodzili z całego regionu. Wydarze-
nie miało miejsce w dniach 9–11 grudnia 2011 r., a Archi-
pelag z przyjemnością patronował Salonowi, dzieląc się ze 
swoimi czytelnikami informacjami o Targach.

Na zwiedzających już od początku czekały niespodzian-
ki. Do pierwszych 1500 biletów organizatorzy dołączali 
powieść Jeden dzień z panem Julesem Diane Broeckhoven. 
Po okazaniu biletu entuzjaści czytania wchodzili na teren 
Targów, gdzie mogli już oglądać i oczywiście kupować 
książki przedstawiane przez sześćdziesięciu trzech wy-
stawców. Poza wydawnictwami Salon odwiedziły biblio-
teki, hurtownie i instytucje kultury. Jedna alejka prawie 
w całości należała do antykwariatów z całej Polski, które 

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

Zaczytana Łódź
Relacja z I Salonu Ciekawej Książki
Joanna Wonko-Jędryszek

rozstawiły się z dłu-
gimi ławami zapeł-
nionymi książkami 
do kupienia. Oferta 
była tak różnorod-
na, że bez wątpienia 
każdy mógł znaleźć 
coś interesującego, 
a ceny zachęcały do 
zakupów. Rabaty  
i promocje przygo-
towały także wy-

dawnictwa, ludzie wychodzili 
więc obładowani książkami. 
Opłacało się to tym bardziej, że 
za każde cztery kilogramy za-
kupionych książek organizato-
rzy dawali dodatkowy prezent 
– książki lub gadżety filmo-
we. Przy niektórych stoiskach 
można było także uzyskać au-
tografy od autorów.

Poza tradycyjnymi wystawcami 
w Salonie można było zapoznać 
się z ciekawymi prezentacjami 
przygotowanymi przez ludzi 
w różny sposób związanych  
z książkami. Przy stoisku Mu-
zeum Papieru i Druku Fundacji 
Ocalić od zapomnienia zwie-

dzający mieli okazję zapoznać się z procesem powstawa-
nia papieru oraz na żywo obserwować tworzenie grubych 
stronic papieru czerpanego. Suszące się strony przyciągały 
wzrok na równi z tymi ozdabianymi ziołami i kwiatami. Na-
stępnie można było zakupić notesy z tak oryginalnie przy-
gotowanymi stronami. Niezwykłym zainteresowaniem cie-
szył się też kunszt Kamila Królikowskiego, skryptora i ilu-
minatora pochodzącego ze Zgierza, który na oczach zwie-
dzających przepisywał księgi i prezentował ręcznie pisane 

☞ Stoisko Wydawnictwa Zakamarki
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i ozdabiane książki – nieróżniące się dla osoby postron-
nej od tych tworzonych w czasach średniowiecza. Nie ma  
w tym błędu, ponieważ jak twierdzi Królikowski: „Warsztat 
pracy średniowiecznego skryby i iluminatora nie zmienił 
się od wieków. Tak jak w średniowieczu używam ograni-
czonej do kilku kolorów palety farb i złota płatkowego. Na-
rzędzia, którymi się posługuję, to gęsie pióra – do pisania 
tekstu, cienkie pędzelki i wiele narzędzi dodatkowych. Do 
tego wziąć ręcznie czerpany papier o pofalowanych brze-
gach lub pergamin i przepisana przeze mnie i ozdobiona 
karta przypomina wiernie oryginał. Kartę taką można za-
wiesić w ramce na ścianie lub trzymać w tece. Można też 
przepisać wiele stron i tak powstanie książka. Od kilku lat 
przepisuję Biblię. Powstał już jeden duży tom, który prze-
pięknie oprawiła pracownia introligatorska wydawnictwa 
Bernardinum z Pelplina. Biblia ta była prezentowana w tym 
roku przez wydawnictwo Bernardinum na targach książki 
we Frankfurcie nad Menem”.

Innym stoiskiem, przy którym bez przerwy kłębili się lu-
dzie, była wystawa Pracowni Grafiki Wydawniczej Aka-
demii Sztuk Pięknych w Łodzi. Studenci zaprezentowali 
swoje projekty okładek popularnych książek i klasyków. 
Jedynym minusem były… białe strony wypełniające książ-
ki! Przechodzący ludzie nie raz komentowali prace stwier-
dzeniem, że z chęcią od razu kupiliby tak wydane dzieła. 
Sama zachwyciłam się proponowanymi okładkami do po-
wieści Dostojewskiego i Murakamiego. Pozostaje mieć na-
dzieję, że młodzi zdolni artyści szybko znajdą swoje miej-
sce na rynku wydawniczym.

Zorganizowane przez organizatorów spotkania z pewnoś-
cią przyciągnęły największe tłumy. Nieoficjalnym królem 

Targów został najpopularniejszy polski pisarz fantasy, 
Andrzej Sapkowski. W sali konferencyjnej zgromadziło 
się dwieście osób, co chwila wybuchających śmiechem  
w odpowiedzi na żarty autora, który z dużą dawką dystan-
su do siebie i elokwencją odpowiadał na pytania czytel-
ników, a potem podpisywał stosy książek. Innym tłumnie 
obleganym wydarzeniem było spotkanie z profesorem Je-
rzym Bralczykiem, opowiadającym w sposób przystępny 
i porywający o prawidłowej polszczyźnie, która nawet dla 
rodzimych użytkowników języka posiada tajemnice i nie 
jest wcale taka oczywista.

Tak jak oczekiwano, zainteresowanie wzbudziła dyskusja 
na temat kontrowersyjnej książki Biedni ludzie z miasta 
Łodzi Steve’a Sem-Sandberga, która miała polską premie-
rę w listopadzie. Spotkanie organizowało Centrum Dia-
logu im. Marka Edelmana i to właśnie dyrektor Centrum, 
Joanna Podolska, prowadziła debatę. Uczestniczyli w niej 
literaturoznawcy, kulturoznawcy i historycy UŁ. Tema-
tyka i sposób przedstawienia treści – książka opowiada 
bowiem o łódzkim getcie i Chaimie Mordechaju Rumkow-
skim zwanym jego „królem” – wywołały burzę, a zdanie 
zarówno publiczności, jak i prowadzących było podzielo-
ne i poparte argumentami.

W trakcie Salonu odbyła się także konferencja pt. „Bibliote-
ki publiczne miejscem przyjaznym i inspirującym”, zorgani-
zowana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną 
im. J. Piłsudskiego w Łodzi. Wśród prelegentów znaleźli się 
uznani profesorowie i doktorzy, a w dyskusji uczestniczy-
li bibliotekarze z całej Polski. Innym często odwiedzanym 
miejscem było stoisko Krytyki Politycznej, gdzie poza pre-

zentacją książek odbywał się blok 
spotkań – przez trzy dni Salonu 
można było porozmawiać z Kingą 
Dunin, Agnieszką Graff, Markiem 
Beylinem, Romanem Kurkiewiczem, 
Tomaszem Piątkiem oraz Hanną 
Gill-Piątek.

Wybrałam się także na inspirujące 
spotkanie z Jackiem Y. Łuczakiem, 
autorem książki Polska Kazimierza 
Nowaka, traktującej o wojażach 
tego słynnego podróżnika po Pol-
sce. Innego dnia odbyła się prezen-
tacja zdjęć z wyprawy młodych ro-
werzystów śladami Nowaka, który 
samotnie objechał Afrykę na rowe-
rze. Zapał i entuzjazm uczestników 
sztafety zachęcały do natychmia-
stowego zapoznania się ze zbiorem 
reportaży Nowaka oraz książką 
Łuczaka o tym nietuzinkowym Po-

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

☞ Otwarcie Salonu
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laku. Niezwykle interesujące 
było także spotkanie z Maxem 
Cegielskim, podczas którego 
opowiadał on o swoim zmę-
czeniu typowym reportażem  
i byciem uważanym za autory-
tet w kwestiach dotyczących 
chociażby Turcji. Pisarz mó-
wił także o wpływie rodziny 
na jego pisanie i zdradzał pi-
sarskie plany na przyszłość. 
Nie zabrakło również spotka-
nia bardziej poetyckiego (z Ja-
ckiem Podsiadło), językowe-
go (z profesorem Tadeuszem 
Morawskim, najsłynniejszym 
polskim twórcą palindromów) 
oraz spotkań przeznaczonych 
dla dzieci (z Kasią Klicz czy 
Kaliną Jerzykowską). Podczas 
Salonu odbyła się również pre-
zentacja działalności Dyskusyj-
nych Klubów Książki z woje-
wództwa łódzkiego.

Nie zapomniano także o młod-
szych uczestnikach Targów 
– na dzieci i młodzież czeka-
ło wiele atrakcji. Ponad pię-
ciuset młodych czytelników 
uczestniczyło w warsztatach 
literackich, plastycznych i książki 
artystycznej organizowanych 
przez Fundację ABCXXI – Cała 
Polska czyta dzieciom. Dla 
starszych zorganizowano war–
sztaty tworzenia Map Myśli. 
Akademia Mądrego Życia 
objaśniała, jak lepiej się uczyć, 
zapamiętywać, planować,  
a także tworzyć prezentacje. 

W niedzielę odbyła się wy-
miana książek poprowadzona 
przez przedstawicieli portalu Lubimyczytac.pl. Zebrały 
się prawdziwie tłumy, a każdy wychodził z taką samą 
liczbą nowych książek, jaką przyniósł ze sobą na wy-
mianę. Poza kilkoma niechlubnymi wyjątkami, które zo-
stały na stołach, czytelnicy dzielili się wartościowymi 
pozycjami ze swoich biblioteczek, które znikały prawie 
natychmiast po wyłożeniu ich na ladę. Chwilami emocje 
dochodziły aż zanadto do głosu, całe przedsięwzięcie 
okazało się jednak niezaprzeczalnym sukcesem. Orga-
nizatorzy przyznali, że zainteresowanie przeszło ich 
oczekiwania.

I Salon Ciekawej Książki w Łodzi odwiedziło blisko 4500 
osób, impreza spełniła oczekiwania czytelników z Łodzi 
i regionu. Choć jest to książkowy debiut, impreza zosta-
ła przygotowana profesjonalnie i z wzięciem pod uwagę 
gustów dzisiejszych czytelników. Tym bardziej cieszy fakt, 
że organizatorzy już zapowiedzieli drugą edycję Targów, 
która odbędzie się w dniach 7– 9 grudnia 2012 r. w no-
wym Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym przy al. 
Politechniki 2a. Już teraz zapraszamy ponownie do Łodzi!

Wszystkie zdjęcia pochodzą od organizatorów Targów.

☞ Skryba przy pracy
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KONKURSY I NAGRODY LITERACKIE

nagród w okresie letnio-jesiennym
Obfitość
Justyna Kowalczyk, Kamila Kunda

Cieszące się największą estymą na całym świecie wy-
różnienie w dziedzinie literatury, czyli literacka Nagroda 
Nobla, owiana jest co roku mgiełką spekulacji. Nie zawsze 
nagrodzony pisarz jest powszechnie znany, rzadko czyta-
ny jest poza krajem pochodzenia. W 2011 odznaczony Na-
grodą został szwedzki poeta, osiemdziesięcioletni Tomas 
Tranströmer. W Polsce wydano kilka tomików jego poezji, 
jednak książki Szweda nigdy nie zaszczycały w księgar-
niach półek z bestsellerami. W swej ojczyźnie Tranströmer 
cieszy się opinią największego narodowego poety. Jego 
wiersze dotykają nieuchwytnej materii rzeczywistości, 
przepełnione są rozważaniami metafizycznymi i skupiają 
się na doznaniach wewnętrznych. Plastyczny język oddaje 
piękno surowego, szwedzkiego krajobrazu, lecz na pierw-
szym planie stoją kwestie zasadnicze: śmierć, historia, 
rola pamięci. Sam poeta uważa swoje utwory za „miejsca 
spotkań”, gdzie ciemność i jasność, sfera wewnętrzna i ze-
wnętrzna kolidują ze sobą, by połączyć nas ze światem, 
historią lub nami samymi. Akademia Szwedzka w swym 
uzasadnieniu podkreśliła, iż Tranströmer, „poprzez skon-
densowane, przejrzyste obrazy daje nam niezmiennie 
świeży wgląd w rzeczywistość”.

Literacka Nagroda Nobla 
Nagroda The Man Booker Prize już od ponad czterdziestu 
lat cieszy się niezwykłą popularnością. Przyznawana za 
najlepszą powieść angielskojęzyczną z ostatniego roku, 
wciąż pozostaje najbardziej oczekiwanym literackim 
wydarzeniem na Wyspach Brytyjskich. W 2011 roku tą 
prestiżową nagrodą uhonorowany został Julian Barnes 
oraz jego powieść The Sense of an Ending. Julian Barnes 
figuruje na liście najbardziej docenianych angielskich pi-
sarzy postmodernistycznych. Jego książki cieszą się dużą 
popularnością, a trzy z nich, Papuga Flauberta, Anglia, 
Anglia oraz Arthur & George były wcześniej nominowane 
do Bookera. Jednak dopiero rok 2011 i książka The Sen-
se of an Ending przyniosły pisarzowi wyróżnienie. Boha-
terem nagrodzonej powieści jest emeryt, Tony Webster,  
w którego dotychczas spokojne życie zaczynają wkraczać 
wspomnienia z przeszłości. Nagrodzona powieść poru-
sza temat nietrwałości ludzkiej pamięci i przewrotności 
wspomnień,  a także roli jednostki w dziejach historii. 
Powieść skłania do refleksji nad własnym życiem, które 
opowiadane po wielu latach, samo w sobie staje się fik-
cyjną powieścią. 

The Man Booker Prize
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Francuska nagroda literacka, Prix Goncourt (Nagro-
da Goncourtów) wręczana jest od 1903 roku. Ufundo-
wana została przez francuskiego pisarza Edmonda de  
Goncourt i przyznawana jest najlepszemu opubliko-
wanemu w danym roku utworowi prozaicznemu, zwy-
kle powieściom. W 2011 roku nagroda powędrowała  
w ręce Alexisa Jenniego, za powieść L’Art français de la 
guerre. Jenni mieszka w Lyonie, gdzie naucza biologii  
w szkole  średniej. Sam siebie nazywa pisarzem niedziel-
nym, a nagrodzona w tym roku powieść jest jego pierw-
szą opublikowaną, choć przed nią autor napisał dwie 
inne. Książka to swoista podróż przez historię francu-
skich sił zbrojnych w Indochinach, Algierii oraz Francji. 
Ta ponad sześćsetstronicowa historia jest opowieścią  
o dziele dwóch mężczyzn – pierwszy z nich,  Victorien 
Salagnon, po zakończeniu służby wojskowej zostaje ma-
larzem, drugi, młod-
szy z nich, pobiera  
u Salagnona lekcje 
malowania w zamian 
za spisywanie histo-
rii swojego nauczy-
ciela-weterana. Je-
den z członków jury 
określił powieść Jen-
niego jako nowator-
ską, ekscytującą oraz 
wyjątkowo wzniosłą, 
lecz generalnie zda-
nia krytyków są po-
dzielone. Wielu uwa-
ża dzieło za przycięż-
kie i nudne.

Prix Goncourt 

Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego przyznawana jest autorowi 
najlepszego polskiego utworu utrzymanego w konwencji fantastyki. Pa-
tronem nagrody jest Jerzy Żuławski, pionier polskiej fantastyki nauko-
wej, autor „trylogii księżycowej”. W 2011 roku wyróżnienie powędrowało  
w ręce Wita Szostaka za jego powieść Chochoły. Szostak jest z wykształ-
cenia doktorem filozofii, z zamiłowania zaś znawcą muzyki ludowej oraz 
amatorem twórczości Tolkiena. Jego utwory inspirowane są często kultu-
rą polskich gór. Akcja Chochołów rozgrywa się w jednej z krakowskich ka-
mienic. Kilka mieszkań zostaje połączonych w wielki dom, który niczym 
wielopokoleniowy organizm ukrywa wiele przejść, korytarzy i schodów. 
Nowa sytuacja rozbudza ukryte w ludziach namiętności i ujawnia skry-
wane tajemnice. Według Jacka Dukaja to książka o różnych światach,  
o subiektywności ludzkich doświadczeń; Chochoły „to próba literackiego 
uchwycenia owego fenomenu, efektowna obiektywizacja tego, co najbar-
dziej subiektywne”. 

Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego 

Celem fundacji im. Koś-
cielskich jest wpieranie 
literatury i poezji pol-
skiej poprzez wyróżnia-
nie młodych twórców pol-
skich. Nagroda wręczana 
jest pisarzom, którzy nie 
przekroczyli czterdzie-
stego roku życia. W 2011 
roku wyróżnienie otrzy-
mał Andrzej Franaszek za 
książkę Miłosz. Biografia.  
Franaszek jest krytykiem 
literackim oraz redakto-
rem działu kultury w „Ty-
godniku Powszechnym”. 
Nagrodzona biografia Mi-
łosza stanowi pasjonujące 
źródło informacji na temat 
życia jednego z najważ-
niejszych polskich pisarzy XX wieku. Oprócz portretu 
Miłosza, książka zawiera także bogaty opis najważniej-
szych wydarzeń tego stulecia, m.in. wojen, rewolucji oraz 
powstań. Bogaty materiał badawczy oraz dokumentacja 
umożliwiły stworzenie dzieła niesamowitego, napisane-
go przy tym w sposób przystępny i interesujący. Praca 
nad książką zajęła Franaszkowi ponad dziesięć lat. 

Nagroda Fundacji im. Kościelskich

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Art_fran%C3%A7ais_de_la_guerre&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Art_fran%C3%A7ais_de_la_guerre&action=edit&redlink=1
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KONKURSY I NAGRODY LITERACKIE

Jednym z najważniejszych japońskich 
wyróżnień literackich jest Naoki Prize, przyz-
nawana z reguły dwa razy w roku od 1935 
r. przez Towarzystwo Promocji Literatury 
Japońskiej „najlepszemu dziełu literatury po-
pularnej w jakimkolwiek formacie, którego au-
torem jest nowy, wschodzący lub (względnie 
młody) już uznany autor“. W 2011 roku laure-
atem nagrody został Jun Ikeido za Shitamachi 
Rocket. Ikeido, czterdziestoośmioletni były pra-
cownik banku, był już wcześniej nagradzany 
innymi odznaczeniami za swoje powieści, lecz 
Naoki Prize to jego pierwsze wyróżnienie o tak 
dużej renomie. Shitamachi Rocket to powieść  
z gatunku specyficznego dla Japonii i przykład 
tzw. powieści biznesowej, której tematyka do-
tyka świata biznesu i której akcja osadzona 
jest w różnego rodzaju instytucjach. Książka 
Ikeido opowiada o mężczyźnie, który rezyg-
nuje z prowadzenia badań inżynieryjnych, by 
przejąć rodzinną fabrykę produkującą kompo-
nenty do rakiet, lecz doprowadzony zostaje na 
skraj bankructwa. Rezygnuje z oferowanego 
przejęcia firmy przez wielką korporację i po-
stanawia samodzielnie zbudować silnik do ra-
kiety, udowadniając tym samym siłę, jaka tkwi 
w japońskich małych przedsiębiorstwach.

Literacka nagroda Nike to jedno  
z najważniejszych polskich wyróż-
nień literackich. Przyznawana jest 
od 1997 roku, a nominowane są 
jedynie dzieła autorów żyjących. 
W 2011 roku laureatem nagrody 
został Marian Pilot. Jury przyznało 
mu wyróżnienie za powieść Pióro-
pusz. Pilot jest nie tylko pisarzem, 
ale także dziennikarzem oraz sce-
narzystą filmowym. Nagrodzona 
powieść doceniona została za po-
łączenie „nurtu chłopskiego” z tra-
dycją gombrowiczowską. Pióropusz 
opisuje dzieje pochodzącego z ubo-
giej rodziny chłopca, którego niepiśmienny ojciec za kradzież  
i zniszczenie tablicy szkolnej zostaje zesłany do stalinowskie-
go więzienia. Konieczność pisania podań w sprawie ojca budzi  
w młodym człowieku zamiłowanie do słowa pisanego  
i zmienia jego dalsze życie. 

Nagroda Nike 

Nagroda Deutscher Buchpreis przyznawana jest autorowi 
najlepszej niemieckojęzycznej książce danego roku. W du-
żej mierze jest ona odpowiednikiem Nagrody Bookera oraz 
Nagrody Goncourtów. W 2011 roku zwycięzcą Deutscher 

Buchpreis został Eugen Ruge 
za powieść In Zeiten des abneh-
menden Lichts. To saga rodzinna, 
której akcja rozgrywa się w byłej 
NRD. Ruge portretuje trzy po-
kolenia jednej rodzinny, opisu-
jąc pięćdziesiąt lat historii NRD 
i rozwoju socjalistycznej utopii. 
Poznajemy głównego bohate-
ra, Alexandra, który wiedząc, iż 
choruje na raka, wyjeżdża do 
Meksyku, dokąd w latach 40. 
wyemigrowali jego dziadkowie,  
a także ojca Alexandra, 
który po wyemigrowa-
niu do Moskwy powraca  
w 1961 roku do NRD. Każde 
kolejne pokolenie coraz mniej 
wierzy w słuszność socjalizmu. 

Ruge bardzo dowcipnie szkicuje obraz ówczesnego życia, do-
puszczając do głosu wszystkich członków rodziny. In Zeiten 
des abnehmenden Lichts została uznana przez niemieckich 
krytyków za nowych Buddenbrooków.

Deutscher Buchpreis
Naoki Prize
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ZABAWY W BIBLIOTECE

A. Kto jest autorem poniższych słów? Podpowiedź: 
wszystkie cytaty wyłowione są z archipelagowych 
tekstów, ale znane są z czasów sprzed „Archipelagu”.

 
1. „Największym skarbem człowieka jest powścią-
gliwy język, a największa przyjemność to posługi-
wanie się nim z umiarem”. 

 
2. „Granice mojego języka wyznaczają granice mo-
jego świata”. 

B. 1. Fizjologiczną (ale i filozoficzną) opowieść  
o Gargantui i Pantagruelu napisał medyk  
François Rabelais. A przydatność lekarskiej 
profesji w opisaniu żarłocznej pasji bohate-
rów potwierdza fakt, że również polski tłumacz, 
.......... [nazwisko] był z wykształcenia lekarzem. 
 
2. W końcowej księdze Rabelais`go pieprzne, lu-
bieżne i żarłoczne perypetie Panurga (przyjaciela 
Pantagruela) prowadzą go do wyroczni przepowia-
dającej mu żałosną przyszłość. Wyrocznią tą jest:

a) Szpikulec Tęgospusta;

b) Białogłowa Tryndyrynda;

c) Boska Flasza;

d) Kopiasta Micha.

C. 1. Czy choroby mogą być atrakcyjne literacko? Jeśli 
tak, to gruźlica ma szczególne przywileje i pojawia 
się w literaturze nader często. Cierpi na nią m.in. 
Staś, bohater Brzeziny Iwaszkiewicza, który ostat-
nie miesiące życia spędza w leśniczówce w towarzy-
stwie brata Bolesława i jego gosposi, Maliny. Przyjeż-
dża tam z sanatorium w Davos. Tego samego Davos,  
w którym leczy się z „gruźlicy” cała Europa, nie omi-
jając młodego Niemca, amatora cygar Maria Mancini. 
Ale to już opowieść innego autora: .......... [nazwisko] 

Quiz 7.
(…à propos…)

Pytania ułożyła Renata Borowiak

 
2. Brzezina została przeniesiona na ekran przez 
Andrzeja Wajdę (1970), stając się filmem zawiera-
jącym wyjątkowo piękne i liczne cytaty malarskie. 
Najintensywniej obecna jest w nim twórczość:

a) Józefa Mehoffera

b) Vincenta van Gogha

c) Leona Wyczółkowskiego

d) Jacka Malczewskiego

D. 1. Bohater jednego z trzech (wydanych przez  
Egmont) komiksów Christophe`a Chabouté jest po-
równywany do seryjnego mordercy grasującego po 
londyńskich zakamarkach – Kuby Rozpruwacza, 
uwiecznionego (m.in.) w komiksie Alana Moore`a, 
From Hell.  Jak nazywa się ów francuski czarny 
charakter?

2. Do czego służy i czym jest piadina:

a) do jedzenia; to włoskie podpłomyki (zwane per 
analogiam „włoską tortillą”), cieniutkie placusz-
ki z farszem;

b) do oglądania i słuchania; to rodzaj etiudy filmo-
wej, ilustrującej w jednym ujęciu atmosferę mu-
zyki, odtwarzaną przez pantomimiczne scenki;

c) do czytania; to rodzaj powieści łotrzykowskiej, 
romans awanturniczy opowiadający losy spryt-
nego włóczęgi (wariacja Sowizdrzała) na tle sa-
tyrycznie ukazanej epoki;

d) do noszenia; to peleryna (zazwyczaj złota, pod-
bita czerwienią), w którą stroi się pikador, gdy 
drażni się z bykiem.

E. 1. Rodzinny dom Rafała Wojaczka jest obecnie sie-
dzibą znanego z kulturotwórczej działalności Insty-
tutu .......... [nazwa]. Promuje on twórczość Wojacz-
ka, ale organizuje również ważne sesje naukowe  
i konferencje dotyczące kultury współczesnej, wy-
daje publikacje książkowe oraz „Arkadię. Pismo  
katastroficzne”. 

 
2.  Lech Majewski, reżyser filmu Wojaczek (1999), 
lubi sięgać do tematu artysty, szuka inspiracji  
w dziełach malarskich. Jego najnowszy film Młyn  
i krzyż (2011) oddaje hołd malarstwu Petera Brue-
gla. Wśród aktorów, którym reżyser powierzył ode-
granie ról postaci z Drogi krzyżowej znajduje się kil-
koro bardzo znanych. Postać Maryi odtwarza:
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a) Monica Bellucci

b) Charlotte Rampling

c) Helen Mirren

d) Helena Bonham Carter

F. 1. Opinia Rushdiego, że najlepsi współcześni pisa-
rze indyjscy piszą w języku dawnego kolonialisty, 
ma siłę przekonywania. To siła takich nazwisk jak: 
Arundhati Roy, Aravind Adiga,  Kiran Desai czy – last 
but not least – Salman Rushdie. Wszyscy wymie-
nieni są zdobywcami Nagrody Bookera – w latach: 
1981, 2000, 2006 i 2008. Który tytuł nagrodzono 
najwcześniej?

2. Kto jest autorem powieści An Atlas of Impossible 
Longing  (Atlas niemożliwej tęsknoty), przedstawia-
jącej losy trzech pokoleń bengalskiej rodziny na tle 
indyjskiej rzeczywistości z pierwszej połowy XX 
wieku?

a) Jhumpa Lahiri

b) Arundhati Roy

c) Kiran Desai

d) Anuradha Roy

G. 1. Bezpruderyjność dawnej literatury japońskiej nie 
wzbraniała opisywania miłości fizycznej – od ry-
tuałów kultury dworskiej po uciechy zapewniane 
przez niższej rangi kurtyzany. Cenionym dziełem 
tego typu jest pochodząca z XVII wieku księga wy-
znań stworzona przez  Saikaku Iharę: .......... [tytuł] 

2. Bohaterkami opowieści Yasunariego Kawabaty 
pt. Śpiące piękności są:

a) gejsze wyspecjalizowane w przywoływaniu roz-
mową upragnionych snów;

b) młodziutkie dziewczyny, usypiane tabletką, obok 
których kładą się starcy, doświadczając tajemnicy 
przemijania;

c) aktorki japońskiego teatru kabuki;

d) prowadzące arystokratycznie leniwe życie córki 
feudalnego bogacza.

Odpowiedzi Quizu 6 z numeru 6 Archipelagu:

A. 1.Czeczenia; 2b.

B. 1.Hallgrímur Helgason; 2d.

C. 1.Horst Bienek; 2c.

D. 1.Cyrano de Bergerac/Milan Kundera; 2a.

E. 1. Dziecko Rosemary; 2d.

F. 1. Angola; 2a.

G. 1. Obwód głowy; 2c.

H. 1. Tomas Venclova; 2b.

I. 1. Kurtz; 2c.

Nagrody książkowe wysłane zostały do  
Adriana Weicherta i Justyny Szwedy-Sekuły.

ZABAWY W BIBLIOTECE

Rozwiązanie quizu prosimy nadsyłać na adres kon-
kursy@archipelag-magazyn.pl do 10 marca. Jako 
temat e-maila prosimy wpisać: „QUIZ 7”. Wśród 
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 
dwa egzemplarze powieści Andreï Makine’a pt. 
Ludzka miłość ufundowane przez wydawnictwo 
Akcent.
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