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Umberto Eco zmarł w swoim domu w Mediolanie 19 lutego 2016 roku. Miał 84 lata. 

 

 
 

Wszyscy zapewne zauważamy znaczący wpływ informacji zamieszczanych w środkach 

masowego przekazu na kształtowanie się naszej wiedzy, wyobrażeń i sympatii w każdej możliwej 

sprawie. Przekłada się to także na nasze poglądy i postrzeganie otaczającej rzeczywistości. Dlatego 

uważam, że osoba, która czyta prasę codzienną, czy informacje publikowane w Internecie, ogląda 

wiadomości w telewizji, powinna przeczytać ostatnią wydaną powieść Umberto Eco „Temat na 

pierwszą stronę”.  

Główny bohater książki Colonna ma być obserwatorem powstawania fikcyjnej gazety „Jutro”. 

Dziennik ten jest narzędziem w rękach bardzo wpływowej osoby. Redakcję pisma tworzy grupa 

przypadkowo wybranych dziennikarzy. Zespół ma za zadanie pracę nad dwunastoma numerami 

gazety, która nigdy nie zostanie opublikowana, jednak wie o tym tylko wspomniany już Coloona. 

Ze swoich obserwacji dziennikarz ma napisać powieść – bestseller jak gazeta powstawała. Istotnym 

wątkiem w tej całej sprawie są rozmowy redakcyjnych kolegów. Debatują, rozważają, proponują i 

dyskutują o tematach jakie mogłyby znaleźć się w czasopiśmie. W trakcie tych rozmów, redaktor 

naczelny niejaki Simei, który zaproponował pracę Colonnie, szkoli dziennikarzy według swoich 

norm. Określa dziennikarstwo jako środek manipulacji. Pokazuje im jak z informacji nieistotnych 

zrobić sensację, a niewygodny news przekształcić w mało znaczącą historię. Słuchając dyskusji 

dziennikarzy uświadamiamy sobie jak redakcja pisma, „stwarza” na nowo otaczającą nas 

rzeczywistość. Dowiadujemy się w jaki sposób powinna być podana wiadomość, żeby została 

odpowiednio odebrana przez potencjalnego czytelnika. Umberto Eco zwraca uwagę, że media 

zatraciły swoją istotną rolę, zamiast informować, mówią nam, co mamy myśleć…  

"To nie wiadomości czynią gazetę, to gazeta czyni wiadomości. Składając umiejętnie cztery 

różne wiadomości, proponuje się czytelnikowi wiadomość piątą” ; „Gazety uczą ludzi, jak mają 

myśleć. (…) Ludzie początkowo nie wiedzą, jakie mają poglądy, potem my im mówimy, a oni 

dostrzegają, że je mieli.”  

"Temat na pierwszą stronę" to powieść nie tylko o dziennikarstwie i kulisach powstawania 

fikcyjnego czasopisma, ale również liczne odwołania do politycznych faktów i ważnych 

historycznych wydarzeń dotyczących Włoch. Oprócz głównego bohatera wybijającą się postacią 

jest jego redakcyjny kolega Romano Braggadocio, który snuje swoją opowieść o śmierci Benita 



Mussoliniego. Udowadnia, że jego śmierć nigdy nie miała miejsca, a zabito w istocie sobowtóra 

Duce. Braggadocio jest zdolnym dziennikarzem śledczym, jednak czasami jego teorie  spiskowe 

mogą zadziwiać, bo każdy fakt, każde świadectwo interpretuje, jako dowód na prawdziwość swoich 

twierdzeń. W książce nie zabrakło również wątku miłosnego, który rozgrywa się między Colonną a 

inteligentną trzydziestoletnią dziennikarką Maią Fresią.  

Jak potoczyły się losy dziennika „Jutro”? Czy dziennikarze dowiedzieli się, że tworzą fikcyjne 

czasopismo, a  Braggadocio udowodni swoją tezę? Czy Colonna napisze powieść? Na te pytania 

pozwoli odpowiedzieć lektura powieści "Temat na pierwszą stronę".  

Anna Chudzińska 
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No i stało się: spełniły się moje obawy, że kiedyś trafię na książkę naprawdę dla mnie trudną. 

Trafiłem, jak ta przysłowiowa kosa na kamień, na „Krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi” Davida 

Fostera Wallace’a.  Bo książki są jak ludzie: potrafią zaskakiwać, czasami bywają trudne, czy 

nawet nie spełniają naszych oczekiwań, bo… właśnie takie są, czasem są wbrew i nic na to nie 

można poradzić.  

Dziwny, ba, nawet więcej – dziwaczny jest ten świat wykreowany (a może tylko opisany?) 

przez Wallace’a. A właściwie nie tyle świat, ile portret zbiorowy, portret Amerykanów przełomu 

XX i XXI wieku. Są zagubieni, emocjonalnie płytcy, zapatrzeni w media, skłonni do ciągłego 

psychologizowania i doszukiwania się traum, które mają korzenie w dzieciństwie, czy w trudnych 

relacjach z rodzicami (bądź z jednym z rodziców). I choć rozbudzeni seksualnie to niezdolni do 

stworzenia trwałej i zdrowej relacji z drugim człowiekiem, egocentrycy – tacy są mieszkańcy 

Ameryki przełomu wieków…  

Czułem się trochę przytłoczony tymi „ludzkimi światami” w 23 odsłonach, opisanymi nieraz w 

sposób tak drobiazgowy, że niemal rozbitymi na atomy, zawsze skrzywionymi, tak jakby były 

odbite w krzywych lustrach – pamiętacie Państwo takie gabinety z krzywymi lustrami w wesołych 

miasteczkach?! Jednak zniekształcenia u Wallace’a wcale nie pobudzają do śmiechu, wręcz 

przeciwnie! Ja czułem się w tym zniekształconym świecie nie najlepiej, żeby nie powiedzieć źle. W 

większości ten świat był dla mnie niezrozumiały, choć muszę przyznać, że Wallace potrafił też 



przykuć i skupić moją uwagę na całkiem sporych fragmentach swojej prozy na tyle, że uznałem je 

za ciekawe lub nawet warte tego, by się nad nimi zastanowić.   

Książka zaskoczyła mnie nie tylko treścią, ale i formą: ekscentrycznym sposobem opisu, 

dialogami, które wyglądają jak monologi (brakuje interlokutora, choć wiemy, że on tam jest bo 

niemo zadaje pytania), a także przypisami czasami bardzo rozbudowanymi, które u Wallace’a  są 

środkiem literackim, są dopowiedzeniem, uzupełnieniem głównego toku opowieści. Specyficzny 

jest również język, którym posługuje się Wallace, bywa tak samo dziwny, jak ów przedstawiony 

świat, który przecież wyraża. Nie brakuje też języka, jakim mógłby posłużyć się nauczyciel 

akademicki (na pewno Wallace się nim posługiwał bo nie tylko wywodził się ze środowiska 

akademickiego – rodzice byli wykładowcami – ale on sam także wykładał) objaśniający studentom, 

co bardziej zawiłe kwestie.  

Muszę przyznać, że podczas lektury nurtowało mnie jedno pytanie: „a jeżeli Wallace napisał 

książkę uniwersalną i  nie dotyczy ona tylko Amerykanów?”. Czy powinniśmy zacząć się bać 

również o nasz świat?! Niech on sobie będzie dziwny, ale niech nie dziwaczeje aż tak!!! 

 Remigiusz Rybski 
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Nie tak dawno minęła kolejna rocznica zakończenia II wojny światowej. Przez współczesnych 

ludzi 9 maja kojarzony jest z paradą wojskową na moskiewskim Placu Czerwonym. W roku 

ubiegłym, kiedy miała miejsce szczególna, okrągła 70. rocznica zakończenia II wojny światowej 

ukazała się na polskim rynku wydawniczym książka „1945. Wojna i pokój” Magdaleny 

Grzebałkowskiej, reporterki „Gazety Wyborczej”. Wówczas umknęła mi ta publikacja, 

zainteresowałam się nią dopiero, kiedy usłyszałam, że Magdalena Grzebałkowska została uznana za 

autorkę najlepszej książki 2015 roku – zdaniem słuchaczy Radiowej Trójki, która jak wiadomo 

promuje znakomitą literaturę nadając jej Trójkowy Znak Jakości.   

Książka powstała jako zamówienie wydawnictwa „Agora” na reportaże o czasie końca wojny. 

Grzebałkowska napisała opowieść o roku 1945 w dwunastu rozdziałach, które odpowiadają 

kolejnym miesiącom. Zajęło jej to rok, każdy rozdział powstawał w ciągu miesiąca. Rozdziały 

rozpoczynają się cytowanymi ówczesnymi ogłoszeniami z gazet "Życia Warszawy", "Dziennika 



Bałtyckiego" i "Dziennika Polskiego". Każdy miesiąc to inna historia, sporo czarno białych zdjęć, 

staranna kompozycja, wszystko ma znaczenie. O tym jak wyglądało życie na ziemiach polskich, 

tych które traciliśmy i tych tak zwanych odzyskanych, dowiadujemy się czegoś zaskakującego, 

dalekiego od utrwalonych w pamięci obrazków ludzi obejmujących się radośnie, ludzi tańczących 

na ulicach.  

Grzebałkowska opisała wybrane historie – nie chciała, żeby były wspomnieniami, tak 

relacjonuje podczas spotkań autorskich. To opowieści o zwykłych ludziach o Polakach, Niemcach, 

Rosjanach, Żydach, wplątanych w tę okropną wojnę. Wiele zdarzeń podanych w książce nie było 

znanych powszechnie, nawet autorce z wykształcenia historykowi. Odkrywała je i płakała, ale 

odbiorcy podała relację pozbawioną emocji. Kiedy czytałam „1945. Wojna i pokój”, zaczynało 

zmieniać się moje myślenie o faktach, obejmowałam rozmiar rozpaczy, która wówczas dotknęła tak 

wielu bezbronnych i wartościowych ludzi.  

Grzebałkowska nie ocenia tego, co się wtedy działo, nie oskarża, tylko relacjonuje. 

Rozmawiała ze świadkami zdarzeń sprzed 70 lat, dzisiaj to starzy ludzie i opowiadają o roku 1945 z 

perspektywy dziecka, ponieważ wówczas byli dziećmi. Nie interesowali się kwestiami dotyczącymi 

władzy, polityki. Żyli codziennymi sprawami i zapamiętali chaos (brak jedzenia, poszukiwanie 

najbliższych osób, przemieszczanie się ludzi), strach, przerażenie, beznadzieję – byli ofiarami 

wojny, obciążonymi wojenną traumą. Autorka przedstawia temat w taki sposób, żeby z wielkiej 

historii wyciągnąć opowieści, nad którymi trzeba trochę pomyśleć. Jej wyobrażenie o roku 1945 

zmienia się w konfrontacji z opowieściami ludzi i rzetelnym przestudiowaniem tematu, jak mówi w 

wywiadach promujących tę książkę. 

„1945. Wojna i pokój” czyta się szybko, reportaże są przejmujące, pozwalają odkryć nowe 

fakty, zastanowić się nad zdarzeniami i losem ludzi, którzy jeszcze żyją i ciągle noszą w sobie 

doświadczenia tego czasu. „To jest książka ostatniej szansy” jak mówi Magdalena Grzebałkowska, 

niedługo o tych czasach będziemy opowiadać jak o rzeczywistości odległej niczym powstanie 

styczniowe, rzeczywistości niemożliwej do poznania i opisania w taki sposób, żeby uniknąć 

interpretacji. 

Hanka Kasperska-Stróżyk 
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Czy wiecie Państwo, co to jest buza? To „tradycyjny azjatycki napój przyrządzany ze 

sfermentowanego prosa, o gęstej konsystencji, przyjemnym zapachu, ciemnożółtej barwie i niskiej 

zawartości alkoholu.” Właśnie buzą (a także jogurtem) handluje na ulicach Stambułu Mevlut 

Karataş – bohater powieści Orhana Pamuka „Dziwna myśl w mej głowie”.  

Pewnego dnia Mevlut na ślubie kuzyna zobaczy dziewczynę, w której się zakocha (ściślej rzecz 

biorąc zakocha się w jej oczach, to one go urzekną). Będzie pisać do niej listy miłosne, wreszcie 

zdecyduje się ją porwać z rodzinnej wioski. Tak zaczyna się ta opowieść. Mevlut będzie szczęśliwy 

z dziewczyną, którą porwał, choć (jak się szybko okaże) nie była ona tą dziewczyną o pięknych 

oczach, do  której pisał listy…   

Ale nie jest to tylko opowieść o miłości i życiu głównych bohaterów: Mevluta i Rayihy. Jest to 

również opowieść o życiu ich rodzin i przyjaciół, którzy będą uzupełniać ich historię życia i miłości 

spoglądając na nią ze swojej własnej perspektywy. Książka trochę przypomina sagę,  opowieść o 

dziejach rodziny, która jest opowiadana osobie z zewnątrz, najprawdopodobniej samemu autorowi, 

który na samym początku zapewnia nas, że opowieść oparta jest na faktach, a on sam jest po to, aby 

te wszystkie dziwne wydarzenia uszeregować i pomóc nam zrozumieć. Autor zadbał też o to, 

abyśmy nie pogubili się w (zazwyczaj zawiłych) kwestiach pokrewieństwa i rozrysował dla nas 

drzewo genealogiczne rodu.  

Książka jest napisana z epickim rozmachem, niemalże z kronikarską dokładnością ukazuje 

życie w Stambule (i sam Stambuł) w latach 1969-2012. Pamuk wspomina np. trzęsienie ziemi, 

które miało miejsce w Turcji 17 sierpnia 1999 roku. Takich realnych wydarzeń w książce jest 

więcej, ponadto wszystkie fakty, również te powieściowe, zostały zebrane w kalendarium.  

Bo miasto jest ważną częścią  tej opowieści, można rzec, jest osobnym bytem mającym wpływ 

na życie naszych bohaterów i to zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. U Pamuka ludzie i miasto 

są ze sobą ściśle powiązani, nie mogą żyć obok siebie. Jeżeli w miarę upływu czasu miasto się 

zmienia, to życie jego mieszkańców zmienia się również. W mieście trzeba walczyć o byt, często 

szukać nowych rozwiązań wyjścia z sytuacji, jakie stawia samo życie. Wędrówki po nim mogą być 

bodźcem do rozmowy z samym sobą, mogą skłaniać do spojrzenia w głąb siebie, do zadawania 

pytań, czy wyjaśniania wątpliwości, słowem kształtują życie wewnętrzne. Tak właśnie czyni 

Mevlut – sprzedawca jogurtu i buzy: wędrując po ulicach Stambułu zastanawia się nad sobą i 

swoim życiem.  Jednak jego przykład przekonuje nas również, że życie w mieście nie jest takie 

proste, ani łatwe: nie wszystkie marzenia się spełniają, nie zawsze też można się w takim mieście 

jak Stambuł odnaleźć, czy do końca się z nim zintegrować, czasami można nawet poczuć się 

samotnym i to w tłumie ludzi. O tym też jest ta powieść. 

„Dziwna myśl w mej głowie” to moje pierwsze zetknięcie się z prozą Orhana Pamuka, który w 

2006 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Czytając tę powieść pomyślałem sobie, 

że jest to lektura dla cierpliwych nie tylko z powodu jej objętości (ponad 600 stron tekstu, nie 

przeczytałem jej jednym tchem!), ale także specyficznego sposobu opowiadania (z punktu widzenia 

wielu osób, opisy nieraz bardzo szczegółowe), ale proszę się tym nie zrażać – opowieść Orhana 

Pamuka ma w sobie to „coś”, co przyciąga naszą uwagę i sprawia, że chcemy wiedzieć, co dalej i 

jak to się wszystko skończy.  

Remigiusz Rybski 

 

 

 


