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„Dwa lata, osiem miesięcy i dwadzieścia osiem nocy” Salman Rushdie 

 

 
  

"Szatańskie wersety” są najsłynniejszą powieścią autora, którego dzisiaj chcę polecić. Książka 

ta przyniosła mu sławę i wywołała niemałe zamieszanie. Salmana Rushdiego nikomu nie trzeba 

przedstawiać. W naszym cyklu prezentuję jego najnowszą baśniową powieść „Dwa lata, osiem 

miesięcy i dwadzieścia osiem nocy”, w której  autor znów porusza problem miejsca religii we 

współczesnym świecie. 

Wszechobecna i modna w literaturze tematyka  science fiction zawitała również do książki 

Rushdiego. Autor opowiada nam o dziewczynie Duni, która jest żeńskim odpowiednikiem dżina – 

dżinniją. Dunia na Ziemi wiąże się z filozofem Ibn Ruszdą. Para posiada liczne potomstwo. Dzieci 

nie mają małżowiny usznej, co możemy uznać za znak rozpoznawczy. Posiadają nadprzyrodzone 

moce. Potrafią zamieniać drzewo w złoto, czy miotać błyskawicami. Nieświadomi swoich 

zdolności rozsiani po całym świecie potomkowie Duni, zostają wezwani do walki, o 

przezwyciężenie sił ciemności. Spór toczy się pomiędzy dwoma filozofami, jednym z nich jest 

zagorzały zwolennik religii. Rozpoczynając batalię o swoje przekonania, zaprasza do walki armię 

dżinów, którzy chcą przejąć władzę nad Ziemią.  

W książce znajdziemy wiele odniesień do religii i filozofii. Czytając „Dwa lata, osiem 

miesięcy i dwadzieścia osiem nocy”, mamy wrażenie, że źródłem konfliktów jest religia. Autor w 

mityczny, baśniowy sposób, momentami z poczuciem humoru nawiązuje do sytuacji, które 

obserwujemy w obecnych czasach. Możemy zauważyć, że powieść jest wyrazem filozofii autora, 

którą dostrzegamy w innych jego dziełach, stanowi pochwałę racjonalnego myślenia, występuje 

przeciwko fanatyzmowi i ignorancji. 

Przystępując do lektury musimy być bardzo uważni, niespodziewanie przenosimy się w świat 

dżinów, to znów jesteśmy we współczesności, wydarzenia te mogą wprowadzać pewien zamęt, 

jednak autor zwiększa w ten sposób baśniowy klimat powieści.    

Bardzo ciekawym wątkiem jest postać lewitującego ogrodnika Mr Geronimo, który każdego 

dnia unosi się coraz wyżej i nie ma kontaktu z podłożem, nie rozumie co się z nim dzieje. 

Postanawia jednak, tak zagospodarować swój dzień by normalnie żyć. Z dnia na dzień staje się 

supermanem i pomaga Dunii w pokonaniu magicznych przeciwników. Jak czytamy w wywiadzie z 

Salmanem Rushdiem, to właśnie ogrodnik Geronimo był pierwszą stworzoną przez autora postacią 

”potomek dżina, który swoją lewitacją łamie podstawowe prawa...”. 



Czy dżinom uda się zawładnąć Ziemią? Toczy się walka dobra ze złem, czy tak jak cytuje w 

motcie Rushdie „Gdy rozum śpi, budzą się Demony”, przekonajcie się sami czytając najnowszą 

powieść „Dwa lata, osiem miesięcy i dwadzieścia osiem nocy”. Zapraszam do lektury! 

Anna Chudzińska 
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„To będzie chłopiec, czy dziewczynka? To nieważne, najważniejsze, aby było zdrowe”. 

Najczęściej właśnie tak zaczynamy rozmowę o dziecku, które ma się narodzić. Od jego płci 

ważniejsze jest jego zdrowie. Jednak nie zawsze i nie wszędzie tak jest. Są kraje, gdzie płeć jest tym 

czynnikiem, który determinuje całe życie człowieka. Słusznie się Państwo domyślacie – są to kraje, 

gdzie życie społeczne regulują bardzo surowe normy religijne, kulturowe, czy obyczajowe. Do 

jednego z takich krajów, do Afganistanu, zabierze nas Jenny Nordberg  autorka książki, którą dziś 

chcę Państwu polecić: „Chłopczyce z Kabulu. Za kulisami buntu obyczajowego w Afganistanie”. 

Kim są te tytułowe chłopczyce, owe bacza pusz – bo tak właśnie nazywa się je w Afganistanie? 

Najprościej rzecz ujmując: są to córki, które udają synów. Przyczyny, dla których zostały takim 

>niby synem< są rozmaite. Swoją obecnością bacza pusz może ratować honor ojca, dbając tym 

samym o dobre imię swojej rodziny i zapewniając lepsze jej traktowanie przez społeczność (cóż to 

za rodzina bez jedynego choćby syna?!). Może też niejako „zaczarować” rzeczywistość i sprawić, 

że w rodzinie urodzi się długo oczekiwany syn (funkcja magiczna). Taki „syn” może zadbać o 

rodzinne finanse i podjąć pracę zarobkową niedozwoloną kobietom. To jest też dobry sposób na to, 

by owe chłopczyce mogły zakosztować lepszego, bo bardziej uprzywilejowanego życia, które mogą 

wieść tylko chłopcy i mężczyźni. Bycie bacza pusz może być także ciekawym doświadczeniem 

życiowym, kształtującym charakter i dodającym pewności siebie. Nie może ono jednak trwać zbyt 

długo, tzn. tuż przed osiągnięciem dojrzałości płciowej dziewczynka znów musi „stać się sobą”, 

aby spełnić to, do czego (według afgańskiej tradycji) predestynuje ją jej własna, biologiczna płeć tj. 

zostać żoną i matką. Ciekawe, że posiadanie takiego „syna” nie jest ani powodem do wstydu, ani 

nie jest tematem tabu: jest to sprawa rodzinna i jako taka społecznie akceptowana. 

Opowieść o chłopczycach z Kabulu rozpoczyna się właśnie tam, w Kabulu, w domu Azity, 

kobiety nie tak całkiem zwyczajnej, bo wykształconej, która jako posłanka reprezentująca swoją 



rodzinną prowincję Badghis (tam kończy się opowieść Jenny Nordberg), zasiada w afgańskim 

parlamencie. Jej najmłodsza córka Manusz jest teraz chłopcem i wołają na nią Mehran. Ale to nie 

jedyna bacza pusz, jaką poznamy. Oprócz Mehrana (a także samej Azity, bo i ona kiedyś była 

chłopcem!) poznamy ich jeszcze kilka, wśród nich te, dla których bycie bacza pusz oznaczać będzie 

mniejsze lub większe komplikacje życiowe: Zahrę, Szukrię i wyjątkową w tym (i tak przecież 

niezwykłym) gronie – Nadir. Jak zapewnia nas autorka większość opisanych w książce wydarzeń 

rozegrała się w 2010 i 2011 roku. Wszystkie historie zostały ukazane w szerszej perspektywie, tzn. 

w książce nie brakuje odniesień do historii (także tej najnowszej), kultury, religii, polityki, po trosze 

antropologii, czy zagadnień związanych z płcią. Jak zakończą się historie poszczególnych bacza 

pusz, i jak zakończy się ta książka? Możecie to sprawdzić sami. Naprawdę warto! Warto wejść do 

tego chyba nawet okrutnego, a dla nas niezrozumiałego świata, choćby po to, żeby sobie 

uświadomić, jak wiele szczęścia mamy my wszyscy (żyjący w trochę inaczej urządzonym świecie), 

że możemy się cieszyć wolnością. Bo kiedy u nas dziewczynka odkryje, że „w spodniach można 

szybciej biegać i wyżej się wspinać” to zawsze i bez przeszkód może to zrobić, zawsze może 

założyć spodnie, by biegać i wspinać się – i zawsze pozostanie sobą… I to (też) jest wolność. 

Remigiusz Rybski 
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Zawarte w tytule „TAK” i „Wyjadacze” odnoszą się do dwóch opowiadań, z jakimi mierzymy 

się, sięgając po najnowsze dzieło Thomasa Bernharda, wybitnego austriackiego prozaika i 

dramaturga. Sam autor jest uznawany za geniusza  i jednego z największych pisarzy powojennych. 

Wydane pośmiertnie opowiadania Bernharda zostały napisane w odstępstwie czasowym, „TAK” w 

1978 roku, natomiast „Wyjadacze” dwa lata później, jednak ze względu na podobieństwo 

podejmowanych kwestii, mogły zostać opublikowane w formie jednego dzieła.  

Na czym polega wyjątkowość Bernharda? Już od pierwszej strony ujmuje nas 

charakterystyczny styl autora. Zdania podrzędnie złożone wydają się nie mieć końca… Autor 

pozwala nam się zagłębić w psychikę bohatera, umożliwiając niemal wniknięcie w jego sytuację, 

ułatwiając zrozumienie jego toku rozumowania, a w konsekwencji i działań, które dzięki tym 

zabiegom stają się logiczne, mimo pozornej absurdalności.  



W obu opowiadaniach, głównym bohaterem jest człowiek nauki, człowiek „myśli”, który jest w 

trakcie tworzenia dzieła będącego naznaczoną przez niego misją życiową. Tak naprawdę, oba 

opowiadania dążą do zasiania w nas niepewności co do wszelkiej sensowności ludzkiego istnienia. 

Autor poddaje w wątpliwość celowość dążenia do doskonałości, tytularności, pozycji społecznej i 

zawodowej, obrazując nieuchronność klęski i pustki. Klęska bohatera jest skutkiem izolacji i 

samotności, która jest nieodłącznym elementem tej drogi – całkowitego poświęcenia tworzeniu 

dzieła naukowego. W pierwszym opowiadaniu bohater budzi się z tą świadomością, jednocześnie 

zdając sobie sprawę z „beznadziejności i bezwyjściowości” tej sytuacji – jest już za późno, by się 

cofnąć, ale też by naprawić utracone, zlekceważone relacje międzyludzkie. Izolacja, która 

początkowo pozwalała mu rozwijać swoje dzieło, po pewnym czasie stała się hamulcem, 

powodującym, że nawet dzieło, któremu podporządkował życie, nie mogło się rozwijać, a jego 

życie stało się tym samym „bezcelowe” i destrukcyjne. Z tego stanu wyciąga go poznanie Persjanki, 

bynajmniej nie romantyczne.  

Drugie opowiadanie to historia podobnego bohatera, Kollera, który tworzy dzieło o fizjonomice. 

Jego z patosu sytuacji uratowało spotkanie czterech Wyjadaczy, którym zresztą poświęcił 4 

rozdziały swojego dzieła. Koller to intrygująca postać, całkowicie poświęcona idei myśli. Jako 

człowiek ducha był zmuszony, począwszy od dzieciństwa, walczyć ze wszystkimi, by jego duch nie 

został stłamszony i podporządkowany, koniec końców unicestwiony, a stał się „wolny”. Pozornie, 

ponieważ jednocześnie całkowicie poświęcony tworzeniu swojego dzieła o fizjonomice, które 

całkowicie go pochłania.  Bohater unaocznia swoją wyższość duchową nad większością 

otaczających go ludzi, którzy poddali się, zamiast tak jak on walczyć o zachowanie ducha. Gardzi 

ludzkością w swojej słabości, bezczynności i „bezmyślności”, co dodatkowo potęguje jego 

samotność. Jednocześnie jego duch nie pozwala mu się poddać bezmyślnej zbiorowości, czuje się 

wyjątkowy i jest niezłomny w walce z brakiem ducha.  

Jest to ważna książka, nie powinna zostać pominięta w życiu żadnego z nas.     

 Agata Stróżyk 
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Dwa miesiące temu ukazała się wspaniale napisana biografia o Zofii Stryjeńskiej, nazywanej 

„księżniczką malarstwa polskiego”. W okresie międzywojennym Zofia Stryjeńska była jedną z 

najbardziej oryginalnych artystek w Europie, niezwykle popularna w Polsce, stworzyła własny styl, 

dzięki któremu jej prace są łatwo rozpoznawalne. Współtworzyła polski narodowy nurt w sztuce. 

Wielokrotnie nagradzana na wystawach międzynarodowych. W 1925 r., na Wystawie Sztuki 

Dekoracyjnej w Paryżu odniosła wielki sukces, uzyskując cztery Grand Prix w dziedzinie dekoracji 

architektonicznej, plakatu, tkaniny i ilustracji książkowej oraz zaszczytne wyróżnienie w dziale 

zabawkarskim.  

W jednej z rozmów związanych z promocją książki autorka Angelika Kuźniak powiedziała, że 

zainteresowała się Zofią Stryjeńską po obejrzeniu jej prac na wystawie w Muzeum Narodowym w 

Krakowie (2008 r.), pierwszej po wojnie największej wystawie prac malarki. Urzekło ją bogactwo 

barw, motywów ludowych i religijnych. Stryjeńska fascynowała się etnografią, poznawała 

mitologię słowiańską, w efekcie stworzyła dwie teki wybitnych obrazów przedstawiających „Bożki 

słowiańskie”. 

W 2009 r. Angelika Kuźniak rozpoczęła zbieranie dokumentacji do książki o Zofii Stryjeńskiej. 

Praca nad powieścią biograficzną jest dość żmudna, ponieważ wymaga solidnych badań nad 

materiałami źródłowymi, wielogodzinnych rozmów, poszperania w listach, pamiętnikach. To 

wszystko autorka robiła systematycznie i rzetelnie. Dodatkowo w tym okresie stworzyła profil na 

Facebooku „Zofia Stryjeńska”, na którym zaczęła umieszczać reprodukcje jej obrazów, zdjęcia, a 

także cytaty z dziennika. Pojawiało się coraz więcej like’ów i komentarzy. To tak, jakby Zofia 

Stryjeńska otrzymała drugie życie. 

Opowieść o  Zofii Stryjeńskiej zaczyna się w Krakowie w 1907 roku. Zosia, z domu Lubańska, 

spaceruje ze swoim ojcem po rynku i obserwuje ówczesne miasto. Chłonie jego klimat. 

Zapamiętuje różne ludzkie profile: krakowianki, krakowiaków, hrabiny, gospodynie, artystów, 

przekupki, wszyscy staną się później bohaterkami jej obrazów… Angelika Kuźniak najpierw 

pokazuje wspaniałą artystkę i jej dzieło, pobudza naszą wyobraźnię, fascynację jej twórczością, 

dopiero potem podaje więcej szczegółów dotyczących jej dramatycznego życia. Przez lata samotnie 

pokonywała biedę i nieustannie zmagała się z długami, zarazem przeżywała wiele rozczarowań 

osobistych. 

Różne zapiski Stryjeńskiej z jej pamiętników, listów, notatek stały się źródłem do opisania 

historii o jej rodzinie, mężczyznach, dzieciach, do opowiedzenia jaką była matką, jak organizowała 

swoje życie, wydatki… Mimo pozornej zwyczajnej codzienności działo się bardzo dużo. Pamiętnik 

Stryjeńskiej został wykorzystany przez autorkę w postaci licznych cytatów zamieszczonych w 

książce. Język Stryjeńskiej jest kapitalny, kwiecisty, odsłaniający jej niezwykłe poczucie humoru. 

Te wplatane cytaty tworzą niepowtarzalny, intymny klimat książki.   

„Stryjeńska. Diabli nadali” to opowieść o niesamowitej kobiecie, a jej historia jest nie z tej 

ziemi, dlatego wydaje się bliższa naszej współczesności niż czasom, w których żyła. Sięgnęłam po 

tę książkę głównie ze względu na autorkę.  Do tej pory przeczytałam wszystko, co napisała 

Angelika Kuźniak, „Papuszę”, „Czarnego Anioła” o Ewie Demarczyk, „Marlene” i już czekam na 

kolejną książkę.   

   Hanka Kasperska-Stróżyk 
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„Mężczyźni bez kobiet” tak zatytułowana jest najnowsza książka Haruki Murakamiego, na 

którą z pewnością czekali wszyscy sympatycy jego literatury. Tym razem autor prezentuje nam 

zbiór opowiadań. Głównym wątkiem każdego z nich jest historia mężczyzny wspominającego, 

poszukującego, lub tęskniącego za kobietą, a co za tym idzie, za miłością do ukochanej. Miłością 

jakże inną od tej, którą znamy. Miłością, która nam Europejczykom wychowanym w tradycjach 

rodzinnych, często wydaje się niezrozumiała, czasami nietyczna, czy po prostu dziwna. Ta 

odmienność zwyczajów ma odbicie w literaturze przez co staje się ona bardziej interesująca. 

Murakami poprzez swoją prozę ukazuje nam kulturę japońską. Czytając jego literaturę 

uświadamiamy sobie jak wiele różni nas od Japończyków. Autor pomaga chociaż w minimalnym 

stopniu poznać tamten jakże odległy świat.  

„Drive My Car” w opowiadaniu rozpoczynającym zbiór, poznajemy aktora Kafuku, któremu 

zmarła żona, a on nie może zapomnieć o niej, o łączącym ich uczuciu. Ma również wiele pytań  i 

wątpliwości dotyczących ich związku. Szereg pytań, na które próbuje znaleźć odpowiedź, 

jednocześnie zrozumieć co powodowało pewne zachowania jego ukochanej.  

„Kafuku kochał żonę. Pokochał ją od pierwszego wejrzenia i kochał niezmiennie do jej 

śmierci… Kafuku nie mógł zrozumieć, dlaczego żona sypiała z innymi mężczyznami. Nadal nie 

rozumiał. Od ślubu byli dobrymi partnerami życiowymi i dobrym małżeństwem. Kiedy mieli czas, 

szczerze i z zapałem rozmawiali na różne tematy i starali się wzajemnie sobie ufać. Wydawało mu 

się, że pasują do siebie pod względem psychicznym i seksualnym. Otoczenie uważało ich za zgraną, 

wręcz idealną parę. Skoro tak, to dlaczego sypiała z innymi?…” zastanawia się bohater?  

W opowieści tej Murakami łączy tęsknotę z zazdrością i smutkiem wywołanymi świadomością, że 

osoba, którą tak bardzo kochał Kafuku, miała sekrety.  

Wszystkie siedem opowiadań łączy miłość w różnych kontekstach, miłość na którą czekamy, 

miłość niezrealizowana, miłość utracona i to właśnie ona powoduje różne życiowe wybory. Często 

staje się źródłem tęsknoty czasami samotności. W opowiadaniach „Mężczyźni bez kobiet”  

Murakamiego znajdziemy nieoczekiwane zwroty akcji, co jest tak charakterystyczne dla autora, 

które jak zwykle zaskakują. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć zakończenia historii. Fantazja 

miesza się z rzeczywistością, każdy kto czytał choć jedną powieść Murakamiego wie, że kiedy 

spodziewamy się puenty, opowiadanie nagle się urywa lub przybiera zupełnie nieoczekiwany obrót. 

Zmusza czytelnika do zastanowienia się nad postacią. Autor swoje historie opowiada z 

charakterystyczną dla siebie lekkością, często zabawnie. Kolejna książka autora warta polecenia, 

czytelnik na pewno będzie usatysfakcjonowany. Ja już czekam na kolejne opowiadania lub 

powieść. Polecam.  

Anna Chudzińska 
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Laureat Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS 2015. 

 

Z pewnością znacie Państwo to przysłowie, które mówi, że nie należy oceniać książki po 

okładce. Jest w tym powiedzeniu sporo racji, jakieś ziarnko prawdy, ale jeżeli potraktujemy je 

dosłownie to okaże się, że nie do końca. Bo na co zwracamy uwagę biorąc książkę do ręki? 

Oczywiście, na okładki: najpierw na pierwszą, gdzie jest tytuł i nazwisko autora, a potem na 

ostatnią, gdzie zazwyczaj zamieszczony jest krótkie streszczenie, fragmenty recenzji prasowych, 

czy rekomendacje znanych osób. To właśnie ta notka decyduje o pierwszym wrażeniu i naszym 

zainteresowaniu danym tytułem. Owa notka na okładce książki Serhija Żadana „Mezopotamia” 

okazała się być interesującym dwugłosem zapowiadającym książkę o miłości. Byłem jej ciekaw, 

choć (przyznaję) przebiegła mi przez głowę myśl, że przecież o miłości napisano już tak wiele… 

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej Żadan zabiera nas w podróż, niedaleko, na 

Ukrainę, do Charkowa. To tam mieszkają (lub mieszkali) wszyscy bohaterowie tej opowieści. To 

tam, w  mieście nad rzeką (rzeka lub też woda są ważne w tej opowieści, między rzekami wszystko 

się znajduje i wszystko się zaczyna ciągle od początku) toczy się zwyczajne życie, to tam, wśród 

ludzkich spraw, dzieje się miłość. Jest ona obecna w każdej z 9 przedstawionych historii. Co  

ciekawe, żadna z nich nie kończy się tak, jakbyśmy tego chcieli, żadna historia nie opowiada o 

miłości szczęśliwej, czy też spełnionej. Bo ludzie, choć bardzo emocjonalni są pełni wad i słabości i 

nie zawsze potrafią tę miłość udźwignąć, czy doprowadzić do szczęśliwego końca. Ale to nic, to nie 

szkodzi, spełniona, czy nie miłość będzie trwać zawsze i starczy jej dla każdego.  

Opowieść Serhija Żadana czyta się nieźle dlatego, że traktuje on swoich bohaterów (a także 

miasto) z pewną wyrozumiałością, czy nawet czułością. Jego opowieść przypomina mi opowieści 

Andrzeja Stasiuka. Oboje potrafią zatrzymać się i skupić nad szczegółami, które zebrane razem 

tworzą całość. U Żadana emocjonalną i barwną (również w sensie dosłownym, proszę zwrócić 

uwagę na to, ile kolorów jest w „Mezopotamii”). Bohaterowie mówią prostym, soczystym 

językiem, w którym nie brakuje przekleństw, ale w tej opowieści znajdziemy też niebanalne 

porównania, czy zwroty (np. taki: „stać po drugiej stronie rozmowy”).  



Nie brak też szczególnie urokliwych fragmentów, jak choćby te o świętych nad miastem, czy o 

celnikach miłości. Owymi „celnikami miłości” autor najbardziej mnie zaskoczył. Pomyślałem 

sobie, że chyba jednak temat miłości nie jest jeszcze wyczerpany, a na pewno nie jest banalny ani 

tym bardziej nudny! Serhij Żadan spojrzał na miłość, tak jak chyba nikt przed nim. Nie pamiętam 

też, aby ktoś przed Żadanem połączył prozę z poezją w jednym tomie. A tak jest w „Mezopotamii”, 

druga część książki to właśnie wiersze (bo autor „Mezopotamii” jest też poetą). I choć nie można 

im niczego zarzucić bo mają one swój klimat to jednak wydaje mi się, że obie części nie bardzo ze 

sobą współgrają. Może proza i poezja powinny żyć każda własnym, odrębnym  życiem?! Może 

tylko temat mogłyby mieć wspólny – jaki? Miłość, rzecz jasna! 

Remigiusz Rybski 

 

 
 

Szukając książki… 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca  

„Światło, którego nie widać” Anthony’ego Doerra 

 

 
 

Czy zastanawialiście się Państwo kiedyś nad tym, który zmysł jest dla nas najbardziej ważny, a 

jego utrata byłaby najbardziej trudna do zniesienia, do zaakceptowania, najbardziej bolesna w 

codziennym życiu? Myślę, że większość z nas odpowie, że jest to wzrok. Zapytałem nie bez 

powodu: główna bohaterka powieści Anthony’ego Doerra „Światło, którego nie widać” Marie-

Laure LeBlanc w wieku 6 lat traci wzrok. Będzie to dla niej trudny moment, ale jej ojciec, Daniel 

LeBlanc – główny ślusarz Paryskiego Muzeum Przyrodniczego, będzie ją wspierał i zrobi 

wszystko, aby córka dobrze orientowała się w przestrzeni i dobrze radziła sobie w codziennym 

życiu  (z budową modeli najbliższej okolicy włącznie!). Zanim Marie-Laure na dobre straci wzrok 

usłyszy piękną baśń o brylancie nazywanym Morzem Ognia, który jest przechowywany w muzeum. 

Już wkrótce okaże się, że ten drogocenny kamień (ponoć przeklęty) odegra ważną rolę w tej 

opowieści. Ale najpierw wybuchnie wojna, która skomplikuje (i tak już trudne) życie Marie-Laure i 

jej ojca. 

Drugim bohaterem tej opowieści jest Werner Pfennig. Chłopiec jest sierotą, wraz z siostrą 

Juttą, wychowują się w sierocińcu, w miasteczku górniczym Zollverein położonym w pobliżu Essen 

w Niemczech. Pewnego dnia rodzeństwo odkryje w śmieciach zepsute radio. Chłopiec uruchomi 

nie tylko ten odbiornik – radio stanie się jego pasją, pasją, która sprawi, że chłopiec, który nie 



chciał być górnikiem, trafi do Narodowo-Politycznego Zakładu Wychowawczego w Schulpforcie. 

A stamtąd na front. Wojna pogmatwa jego (i tak już niełatwe) życie. 

To wojna sprawi, że tych dwoje znajdzie się w jednym miejscu: w miasteczku Saint-Malo, na 

wybrzeżu Bretanii. Tam się spotkają. Nic więcej Państwu nie opowiem, zachęcam do sięgnięcia po 

książkę Anthony’ego Doerra „Światło, którego nie widać”. Czytając powieść dowiecie się nie tylko 

tego, jak skończyła się historia Marie-Laure i Wernera, swój finał znajdą także historie pozostałych 

bohaterów: Jutty, Fredericka, czy Volkheimera. Dowiecie się też, co stało się z Morzem Ognia. A 

skoro już mowa o kamieniach szlachetnych: czytając powieść natrafiłem na bardzo ciekawe 

porównanie, otóż historie, diamenty i inne kryształy powstają w ten sam sposób: poprzez przyrost 

warstw, jedna na drugiej, powoli… 

Historia opowiedziana przez Anthony’ego Doerra jest właśnie tak zbudowana – warstwowo! Te 

warstwy, to króciutkie rozdziały, które sprawiają, że tę obszerną powieść czyta się łatwo i szybko. 

Zapewniam, że nie poczujecie znużenia – warstwy ułożone są naprzemiennie, dlatego też nie brak 

zwrotów akcji, a ciekawa fabuła sprawia, że jesteśmy trzymani w napięciu i wciąż czekamy na to 

„co dalej?!”.  Myślę, że to już nie jest minerał, to kryształ,  a nawet diament. Dlaczego? Dlatego, 

drodzy Państwo, że ta książka jest w jakiś sposób piękna, pomimo tego, że jest to opowieść okrutna, 

opowieść o wojnie i jej skutkach (autor nie pozwala nam o tym zapomnieć!). Pomimo tego, jest to 

piękna powieść. Moim zdaniem, to nagromadzenie szczegółów, porównania, niekiedy piękne, a 

niekiedy zaskakujące nadają tej powieści szczególny koloryt. Byłem zaskoczony, że o wojnie 

można pisać również tak.  

Remigiusz Rybski 

 

 
 

Szukając książki… 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca  

„Tajemnice haremów” Jerzego S. Łątki 

 

 
 

Nigdy nie byłem fanem telenowel, tych serialowych tasiemców ciągnących się w 

nieskończoność. I nadal nim nie jestem, nadal szkoda mi na nie czasu, ale ponoć zawsze zdarzają 

się wyjątki. Tak było i tym razem. Któregoś dnia zacząłem oglądać turecki serial kostiumowy 

„Wspaniałe stulecie” i zupełnie niespodziewanie zafascynowałem się historią sułtana Sulejmana 

Wspaniałego i niewolnicy Aleksandry, branki z Rohatyna. Zakochany sułtan nazwał ją Hürrem. 

Niewolnica została  matką jego dzieci, sułtanką i doprowadziła do tego, że sułtan uczynił ją swoją 



żoną i wolną kobietą (co wcale nie było takie proste, ani oczywiste!). W tym filmowym haremie 

cały czas toczy się walka o miłość i o władzę. Muszę przyznać, że filmowa historia pięknej Rusinki, 

która osiągnęła tak wiele zaciekawiła mnie na tyle, że kiedy tylko nadarzyła się okazja bez wahania 

sięgnąłem po książkę Jerzego S. Łątki „Tajemnice haremów. Prawdziwa historia haremu 

osmańskich władców”. I wyruszyłem w podróż do tego miejsca, które wywoływało najwięcej 

emocji:  do haremu padyszacha w pałacu Topkapy.  

Faktycznie, opowieść jest fascynująca. Składają się na nią relacje dawnych dziejopisarzy 

i podróżników, przewodnikami są też współcześni historycy. Z książki można się dowiedzieć m.in. 

skąd się wzięła instytucja haremu (to nie był tylko przywilej władcy, harem był w każdym 

muzułmańskim domu), poznamy jego strukturę, ściśle określoną, a także wiele szczegółów, wiele 

aspektów życia w haremie (życie rodzinne i erotyczne, rozrywki dnia codziennego, obchodzenie 

świąt, jedzenie, czy dbanie o urodę, którą podkreślano strojami i kosmetykami).  

Ale ta opowieść nie będzie przypominała tych z „Księgi Tysiąca i Jednej Nocy”. Bo choć 

króluje w nim bogactwo, ba, nawet przepych, to harem rządzi się swoimi prawami: surowymi i 

okrutnymi (w książce nie brakuje fragmentów drastycznych, no ale życie w haremie dalekie było od 

sielanki). W haremie trzeba walczyć, po to, aby przeżyć, aby zdobyć władzę. Harem jest złotą 

klatką, w której „śmierć była […]  częstszym gościem niż miłość”.  

A co z Hürrem Sułtan, uśmiechniętą sułtanką? O tej słowiańskiej ulubienicy sułtana Sulejmana 

Wspaniałego niewiele wiadomo na pewno. Roksolana  pochodziła ze wschodnich kresów 

ówczesnego Królestwa Polskiego. I tyle. Czy była Rusinką, córką popa z Rohatyna  (jak we 

„Wspaniałym stuleciu”) i jak się naprawdę nazywała, czy była  Aleksandrą bądź Anastazją 

Lisowską? – takie wiadomości należy opatrzyć słowami: „prawdopodobnie” lub „podobno”. Pewne 

jest też to, że Roksolana  miała bardzo duży wpływ na władcę Imperium Osmańskiego i potrafiła to 

wykorzystać. W „Tajemnicach haremów” znalazłem też kilka „polskich” wątków: dowiedziałem 

się za co Osmańczycy cenili Polaków, a za co Polki (w haremie padyszacha nie brakowało branek z 

ziem Rzeczypospolitej), a także dlaczego sułtan Selim III przetłumaczył polską Konstytucję 3 Maja. 

Nie zdradzę wiele, jeśli powiem, że stało się tak ponieważ świat zaczął się zmieniać, dotychczas 

słabi sąsiedzi zaczęli rosnąć w siłę (pierwszy rozbiór Polski też nie był tutaj bez znaczenia!) a 

Imperium Osmańskie potrzebowało reform. Mówiąc krótko: to historia zmieniła Imperium 

Osmańskie, miała też wpływ na klasyczne osmańskie haremy.  

Myślę, że warto przeczytać „Tajemnice haremów” Jerzego S. Łątki. Lektura nie będzie łatwa, 

bo życie w haremie bywało okrutne, na pewno nie było bajką, co zostało pokazane na kartach tej 

książki. Ale warto zajrzeć do tego świata, choć na chwilę, choćby po to, aby się czegoś dowiedzieć 

albo zaspokoić swoją ciekawość. Polecam ją zwłaszcza Paniom, a to dlatego, że „Tajemnice 

haremów” autor dedykował właśnie im. 

 Remigiusz Rybski 

 

 
 

Szukając książki… 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca  

„Uległość” Michel’a Houellebecq’a 

 



 
 

Czy wybory mogą zmienić nasze życie? Okazuje się, że tak. Postawienie krzyżyka w czystej 

dotąd kratce, przy mniej lub bardziej znanym nazwisku może zasadniczo zmienić rzeczywistość, w 

której żyliśmy dotychczas… To nie jest żart, to się naprawdę może zdarzyć, co więcej, to się już 

zdarzyło – w powieści Michela Houellebecqa „Uległość”. Jest rok 2022, Francja, wybory wygrywa 

Bractwo Muzułmańskie. Taki wybór oznaczać będzie zmiany, najszybciej nastąpią one w 

dziedzinie, która jest przedmiotem szczególnego zainteresowania prezydenta i partii rządzącej, czyli 

edukacji. To tu nastąpią największe zmiany – od nazw uczelni, przez weryfikację strojów uczennic i 

wyznań wykładowców, po ograniczenie tej edukacji dla dziewcząt. Na pierwszy rzut oka zmiany 

widoczne na ulicach Paryża były niewielkie, ot, zmieniła się moda, panie zaczęły się inaczej 

ubierać, zniknęły niektóre sklepy. Byłem ciekaw, jak w tym zmieniającym się Paryżu poradzi sobie 

główny bohater tej opowieści – François, interesujący się polityką, prowadzący raczej monotonne i 

samotne życie, wykładowca literatury na Sorbonie (uczelnia Paris III), specjalizujący się w 

twórczości dziewiętnastowiecznego prozaika Jorisa – Karla Huysmansa. W tej opowieści sztuka 

(przede wszystkim literatura) będzie się splatać z polityką i religią tworząc niezwykłe tło dla 

osobistego, jednostkowego losu François, który będzie musiał się w tej nowej rzeczywistości 

odnaleźć. I choć autor trzymał mnie w niepewności do ostatniego rozdziału, do końcowych stron 

książki, to byłem pewien, przeczuwałem, że François oswoi ten nowy, dla siebie, świat, poradzi 

sobie w jedyny, dostępny sposób. Tak jest, słusznie się Państwo domyślacie: François zechce 

przejść na islam.  

A tytuł, o co chodzi z tą „Uległością”?  Według Houellebecqa bezwzględna uległość jest 

szczytem ludzkiego szczęścia, chodzi oczywiście o uległość człowieka wobec Boga – stwórcy 

świata. Islam akceptuje ten świat w jego integralności, bo dzieło boże jest dziełem doskonałym. To 

chyba tłumaczy, dlaczego nasz bohater zdecydował się na zmianę wiary: być może jest skłonny 

zaakceptować świat w jego obecnym kształcie, a na pewno chce dać sobie szansę na nowe życie, 

które, być może, zyska nową jakość (wg Houellebecqa to religia ma być tą płaszczyzną, na której 

ludzie będą tworzyć relacje między sobą, oczywiście za pośrednictwem Boga). Książkę czyta się 

nieźle, choć nie jest to łatwa lektura, nie tylko ze względu na jej treść („Uległość” można 

potraktować w różny sposób, na przykład jako literacki zapis obawy, o to co może się wydarzyć w 

wielokulturowej i wielowyznaniowej Francji, próbę oswojenia islamu, który wcale nie musi być 

kojarzony negatywnie tzn. tylko z terroryzmem – warto tu dodać, że  premiera „Uległości” zbiegła 

się w czasie z zamachami na redakcję „Charlie Hebdo” w Paryżu, wreszcie jako fikcję literacką), 

poza tym książka niejako zmusza czytelnika do zastanowienia się nad kształtem współczesnego 

świata, który może się zmienić o 180 stopni w każdej chwili! Oprócz pytań, książka może rodzić 

też wątpliwości, ja zadałem sobie takie pytanie: religia jako jedyna płaszczyzna porozumienia, czy 



to jednak (mimo wszystko) nie za mało?! Przecież na tle religijnym też dochodziło do 

nieporozumień, napięć, wreszcie wojen. A co z tymi, których wiara nie jest tak silna, tak żarliwa, 

jak oni znajdą tę płaszczyznę porozumienia?! 

Powiem szczerze: po lekturze „Uległości” miałem mętlik w głowie i nieustannie cisnęło mi się 

na usta: „no nie, ten Houellebecq jest po prostu niemożliwy!”. Ale nie żałuję, że przeczytałem tę 

powieść, a jeżeli kiedyś krzyżyk postawiony w jakiejś kratce, aż tak bardzo zmieni moje życie, jak 

to miało miejsce w przypadku François, no cóż, to wtedy będę się martwić… 

Remigiusz Rybski 

 

 
 

Szukając książki… 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca  

„Judasza” Amosa Oza  

 

 
 

Amos Oz – izraelski pisarz o światowej renomie, urodził się w Jerozolimie, tam też studiował 

historię literatury i filozofię na Uniwersytecie Hebrajskim. W swoim kraju uważany jest za 

autorytet  moralny, wykłada literaturę na Uniwersytecie im. Ben-Guriona w Beer Szewie, jest 

współzałożycielem organizacji Szalom Achszaw (Pokój Teraz). Od kilku lat wymieniany jest jako 

jeden z głównych faworytów do otrzymania literackiej Nagrody Nobla,  w 2013 roku otrzymał 

doktorat honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.  

Spośród bogatego dorobku Oza chciałaby polecić najnowszą powieść autora zatytułowaną 

„Judasz”. Akcja powieści rozgrywa się zimą w Jerozolimie na przełomie 1959 i 1960 roku. Szmuel 

Asz (główny bohater) z powodów rodzinnych zostaje zmuszony do przerwania studiów. Nie wie, co 

dalej począć ze swoim życiem, szczęśliwie natrafia na ogłoszenie z bardzo specyficzną ofertą 

pracy. Zadaniem Asza będzie dotrzymywanie towarzystwa przez kilka godzin dziennie starszemu 

niepełnosprawnemu człowiekowi, w zamian za zakwaterowanie i skromne wynagrodzenie. Wraz z 

naszym bohaterem trafiamy zatem do starego domu Gerszoma Walda, emerytowanego nauczyciela. 

Wald uwielbia prowadzić długie rozmowy, w których bardzo często spiera się ze swoim rozmówcą 

przedstawiając swoje teorie na temat religii i polityki. Zadaniem Asza jest im sprostać. To właśnie 

rozmowy są motywem przewodnim powieści. Tematami rozmów między bohaterami najczęściej są 

bieżące sprawy polityczne, konflikt żydowsko-arabski oraz napięcia między Izraelem a Egiptem. W 

rozmowach pomiędzy młodzieńcem, a Gerszomem Waldem autor powieści powraca do powstania 

państwa Izraelskiego zastanawia się, czy historia państwa mogłaby potoczyć się inaczej, czy jest 



możliwe istnienie obok siebie dwóch narodów na jednej Ziemi? Oz prezentuje ideę państwa 

wielonarodowego, w którym Arabowie i Żydzi byliby równoprawnymi obywatelami. Śledząc 

dyskusje bohaterów mimowolnie zmuszeni jesteśmy do odpowiedzi na postawione pytania. Amos 

Oz naprawdę zmusza do myślenia, do dyskusji, do odkrywania nieznanych faktów. Bardzo częstym 

wątkiem rozmów bohaterów są rozważania nad tematem przerwanej przez Szmuela pracy 

magisterskiej zatytułowanej „Jezus w oczach Żydów”. Asz w swojej pracy pragnie udowodnić, że 

Judasz był najwierniejszym towarzyszem Jezusa, że bez niego nie byłoby chrześcijaństwa. Judasza 

nazywa „pierwszym chrześcijaninem”. I znów coś się w nas buntuje w myślach szukamy 

argumentów na odparcie tezy autora chyba, że nas przekona? Na pewno teza ta nie pozostanie dla 

nas obojętna. Takich kontrowersyjnych pytań w trakcie lektury „Judasza” będzie więcej. 

Zastanawiamy się kim jest kobieta mieszkająca i opiekująca się starszym mężczyzną? Czy pod 

namową rodziny Asz podejmie przerwane studia, wszak zapowiadał się na bardzo dobrego 

studenta? Ilość pytań w trakcie lektury będzie tylko rosła. Czy na wszystkie znajdziemy 

odpowiedź?  Zapraszam do lektury. 

W historii opisanej przez Oza każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli nie interesują nas sprawy 

polityczne, zapewne zaciekawi tajemniczy wątek miłości, romansu pomiędzy głównym bohaterem 

a opiekującą się Waldem kobietą. Czytając Oza nie pozostaniemy obojętni, autor prowokuje 

czytelników do znalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania i zajęcia własnego stanowiska.  

Anna Chudzińska 

 

 
 

Szukając książki… 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca  

„Narzeczona Schulza” Agaty Tuszyńska 

 

 
 

Na początek muszę się do czegoś przyznać: otóż Bruno Schulz nigdy nie należał i nie należy do 

moich ulubionych autorów, a jego „Sklepy cynamonowe” wypada mi dziś zaliczyć do tych 

trudniejszych lektur, po które sięga się drugi raz raczej niechętnie. Cóż, każda książka ma swój 

czas, a do niektórych trzeba po prostu dojrzeć! Ale nazwisko: „Schulz” nie działa na mnie jakoś 

szczególnie odpychająco, więc kiedy zobaczyłem je na okładce książki Agaty Tuszyńskiej, to 

byłem raczej ciekaw, co w niej znajdę, słusznie przeczuwając, że oto mam okazję dowiedzieć się 

czegoś nowego o autorze „Sklepów cynamonowych” i spojrzeć na niego z trochę innej, bardziej 

prywatnej, perspektywy. 



Opowieść zaczyna się od fotografii (świetny pomysł, przy zdjęciach najłatwiej przywołać 

wspomnienia…). A na niej ciemnowłosa dziewczyna o ogromnych oczach, w czarnej sukni na 

ramiączkach ozdobionej różą, na szyi niewielki naszyjnik z pereł. Dziewczyna siedzi na kanapie. 

To Ona – Józefina Szelińska, polonistka, nauczycielka literatury w żeńskiej szkole, w Drohobyczu. 

Na tej kanapie usadowił Ją do fotografii On – Bruno Schulz, który w męskim gimnazjum, w tymże 

miasteczku uczył rysunku i robót ręcznych, pisarz. Będzie nazywał Ją Juną. Juna zostanie Jego 

Muzą, na początek będzie Mu pozowała do portretu, potem będą się spotykać, rozmawiać nie tylko 

o literaturze, potem połączy ich miłość, która okaże się być trudniejsza, niżby oboje mogli 

przypuszczać. To uczucie nie będzie miało szans, przegra ze strachem, niemożnością, oddaleniem i 

bezlitosną historią. Wydawałoby się, przegra z kretesem, przegra nieodwołalnie: Bruno Schulz 

zostanie zastrzelony w Drohobyczu 19 listopada 1942 roku. Opowieść z tragicznym zakończeniem? 

Raczej z tragicznym zwrotem akcji, który sprawi, że opowieść będzie trwała dalej, ale nieco 

zmienionym kształcie: już nie będzie o miłości, a o pamiętaniu. Pamiętać będzie Juna, ale nie tylko. 

Słowa, rysunki, portrety, wspomnienia, słowem - wszystko to, co ocalało z wojennej zawieruchy 

będzie elementami układanymi już w nową, nieznaną całość. Nie będzie to ani szybki, ani łatwy 

proces, trudny będzie zwłaszcza dla Muzy Artysty (z różnych zresztą względów). Opowieść 

skończy się 11 lipca 1991 roku wraz ze śmiercią Juny. Bo Muzy umierają, proszę Państwa, 

zwłaszcza wtedy, gdy zabraknie Mistrza albo wtedy, gdy nie mają już sił… czekać.  Bo na co?! 

Po Brunonie Schulzu pozostała skromna część jego twórczości plastycznej, literackiej, 

pozostało to, co oparło się wojnie, co przetrwało. Po jego narzeczonej Józefinie Szelińskiej – Junie 

pozostanie fascynująca opowieść Agaty Tuszyńskiej ilustrowana rysunkami Bruno Schulza i 

zdjęciami. Tylko tyle i aż tyle. Co ciekawe, ta opowieść również wymagała wysiłku i pracy, 

również została skonstruowana z różnych elementów: dokumentów, archiwaliów, z ludzkich 

rozmów i pamięci, wreszcie (jak pisze w „Podziękowaniach” sama autorka) „… z przypuszczeń i 

podszeptów wyobraźni.”  Polecam nie tylko miłośnikom literatury! 

Remigiusz Rybski 

 

 
 

Szukając książki… 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca  

„Szczygieł” Donny Tartt 

 

 
 



Szukając wakacyjnej lektury trafiłam na niezwykłą książkę – „Szczygieł” Donny Tartt. Dzięki 

większej ilości wolnego czasu, nie przeraziła mnie pokaźna liczba stron. Pierwsze na co zwróciłam 

uwagę, to informacja na okładce – Nagroda Pulitzera 2014. Niezwykłość książki „Szczygieł” 

polega na tym, że  jest to opowieść wciągająca, po prostu chce się ją czytać. Najlepiej gdyby nie 

miała końca. Właśnie takich książek szukają wszyscy.  

Historia o Theo Deckerze rozpoczyna się w muzeum, w Nowym Jorku. Był tam ze swoją 

mamą. Uwagę dwunastoletniego chłopca zwrócił mały obraz Carela Fabritiusa przedstawiający 

szczygła. Mama wyjaśniła mu, że obraz ma historyczne znaczenie, ponieważ związany jest z 

katastrofą w Defcie, znanej tragedii w Niderlandach, gdzie w XVII wieku eksplodowała 

prochownia powodując zniszczenie miasta, zginął wówczas Fabritius jeden z najwybitniejszych 

malarzy swojej epoki, zniszczona została jego pracownia, z której ocalał tylko jeden obraz, właśnie 

ten, przedstawiający małego, żywego ptaszka, przywiązanego  łańcuchem za nóżkę do niebieskiego 

pojemnika. Fabritius był bardzo sławny ale zachowało się pięć może sześć jego obrazów. 

„Szczygieł” zdaniem mamy Theo był obrazem, który wyróżniał się z całej wystawy „Niezwykle 

tajemniczy, a taki prosty. Co za subtelność, zachęca, żeby podejść bliżej”, opowiadała chłopcu.  

Następnie sprawy przybrały zaskakujący obrót, w muzeum wybuchła bomba. Chłopcu udało się 

wyjść cało z tego zajścia, co więcej potajemnie wyniósł z muzeum obraz Fabritiusa. Życiowa 
sytuacja Theo skomplikowała się dopiero, kiedy dowiedział się, że podczas owego zamachu 

terrorystycznego zginęła jego matka.  

Amerykańska powieść ma wszystko co ważne, wartką fabułę, bohaterów z wyrazistymi 

charakterami, akcję, która ciekawi i chce się wiedzieć, co będzie dalej. Nie mogłam doczekać się 

kiedy znowu zacznę czytać. Wsłuchiwałam się w opowieść Theo Deckera o swoim życiu, 

doświadczaniu i dorastaniu, jego kłopotach, niepokojach… Jakie to było przyjemne. 

Książka jest komentowana w Polsce przez ludzi, którzy sami piszą książki np. Beatę 

Chomątowską, czy Jerzego Jarniewicza. „Ciekawie” dyskutują i krytykują, a przede wszystkim 

porusza naszych twórców fakt, że Donna Tartt otrzymała Nagrodę Pulitzera, za dzieło, którego nie 

chcieliby określić jako arcydzieło warte nagradzania. Dlatego może należałoby pozostawić te spory 

bez komentarza i docenić powieść „Szczygieł” za dobrą historię, zaskoczenia, emocje, to wszystko 

czego dostarcza podczas czytania. Warto dodać, że wydawca zadbał o skuteczną reklamę, dzięki 

czemu zdobywca Pulitzera utrzymuje się na wysokich miejscach rankingów największych 

bestsellerów literatury pięknej. 

Książka była w Ameryce oczekiwana, ponieważ ukazała się po dziesięciu latach od pierwszej 

powieści Donny Tartt pt. „Tajemna historia” (1992), która przyniosła jej rozgłos i zyskała rangę 

bestselleru, sprzedała się w kilkumilionowym nakładzie, została przetłumaczona na trzydzieści 

języków i jest dziś uznawana za jedną z najważniejszych powieści końca XX wieku.  

Hanka Kasperska-Stróżyk 

 

 

 

 

 

 


