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Na okładce czarno – białe zdjęcie. Na nim dwaj mężczyźni, razem, ale jednak osobno (może to 

nie jest jedno zdjęcie, a może jednak tak?!). Rysy twarzy wskazują na rodzinne podobieństwo, tytuł 

nie pozostawia wątpliwości: to panowie Beksińscy, ojciec i syn. To ich portret podwójny, portret 

Zdzisława i Tomasza skreśliła autorka Magdalena Grzebałkowska (a może powinno być: potrójny, 

bo przecież Zofia Beksińska też odegrała w ich życiu swoją, śmiem twierdzić, niemałą rolę?!).  

Z całą pewnością ta książka nie jest jedyną książką poświęconą Zdzisławowi Beksińskiemu i 

jego rodzinie. Pisze o tym sama Grzebałkowska. Na ponad ośmiuset stronach swoje „Zmagania o 

Beksińskiego” opisze Piotr Dmochowski – paryski marszand malarza z Sanoka. Książka ta (którą 

autorka „Portretu…” określa jako bezwzględną) ukazuje się w Polsce, w grudniu 1995 roku. 

Żadnych porównań jednak nie będzie, bo być ich nie może: książkę Dmochowskiego 

Grzebałkowska cytuje niezwykle oszczędnie jedynie w niewielkich fragmentach. Zresztą wszelkie 

porównania i tak wypadłyby na Jej korzyść i na korzyść „Portretu…” 

Bo Magdalena Grzebałkowska w swoim portretowaniu panów Beksińskich przedstawi 

wspomnienia tych, którzy zechcą Jej o Beksińskich opowiedzieć. W książce znalazło się tylko to co 

zostało zapisane, wydrukowane, opowiedziane, to co przechowano w ludzkiej pamięci. 

Gwałtownych emocji tam nie ma, są różnorodne sądy, opinie, zdania, ale one są złagodzone przez 

upływający czas. Nie jest rzeczą łatwą opisać czyjeś życie nawet jeżeli jest ono nietypowe, czy 

oryginalne, lepiej lub gorzej udokumentowane. Jeszcze trudniejszą opisać je w taki sposób, aby 

było ono ciekawe dla innych na tyle, że zechcą się nad nim pochylić i poznać jego historię do 

końca. Magdalenie Grzebałkowskiej udała się ta niełatwa sztuka (tym bardziej niełatwa, bo z jednej 

strony mamy malarza oryginała, wręcz dziwaka, z drugiej nie mniej oryginalnego syna – 

samotnika), udało Jej się po mistrzowsku wykorzystać materiał, który miała do dyspozycji, tak go 

powiązać, czy też przetworzyć (nasuwa mi się tutaj skojarzenie z misterną pracą rzeźbiarza i 

dodałbym: „kunsztownie wyrzeźbić”), by napisać historię barwną, arcyciekawą. Trzeba tu dodać, 

że nie tylko o życiu Zdzisława i Tomasza Beksińskich. To książka o tym, jak trudno jest czasami 

wyrazić miłość, przekazać ją drugiej osobie, to książka o samotności, która jest jak mur - nie do 

przebicia, wreszcie to książka także o śmierci. Na pewno warto do niej zajrzeć, ale uczciwie muszę 

przyznać, że choć jest to historia ciekawa i dobrze napisana to jednak momentami była dla mnie nie 

do przyjęcia, a wręcz szokująca (szokował mnie zwłaszcza młody Beksiński, choć i ojciec w 

niczym nie ustępował synowi, jeśli chodzi o dziwne, czy nawet dziwaczne zachowania).  



Zastanawiałem się, jak zakończyć, jak podsumować ten podwójny portret panów Beksińskich 

Magdaleny Grzebałkowskiej. Wymyśliłem, że przytoczę słowa, które już kiedyś cytowałem, przy 

okazji recenzji innej książki. Otóż, proszę Państwa „żyjemy nie tak, jak chcemy, lecz tak, jak 

potrafimy” – twierdził grecki filozof i podróżnik Demokryt z Abdery. Może to nie jest zbyt 

oryginalne, ale moim zdaniem pasuje, nie tylko do historii o Beksińskich. 

 Remigiusz Rybski 
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Korporacja to duże przedsiębiorstwo, często międzynarodowe, w którym ogromne znaczenie 

ma organizacja pracy, procedury, relacja podporządkowania. Dzisiejsze korporacje budzą skrajne 

emocje, dla jednych praca w nich jest niemal współczesną formą niewolnictwa, dla innych szansą 

na rozwój i szybką karierę. Praca w tego typu zakładzie kojarzy nam się z wysokimi zarobkami, ale 

jednocześnie z brakiem czasu wolnego i bezgranicznym poświęceniem. W Polsce powstaje coraz 

więcej dużych przedsiębiorstw. Gdy wyobrażamy sobie pracownika korporacji, który nie 

wytrzymuje natłoku obowiązków, mam przed oczami obraz osoby rzucającej papierami, pakującej 

swoje rzeczy do tekturowego kartonu i odchodzącej z pracy. Osoby, która tęskni za wolnością, 

wydaje  jej się, że jak odejdzie z korporacji świat będzie wspaniały, a ona będzie szczęśliwa.  

W takim właśnie miejscu pracuje bohater powieści „Korponinja”. Autorem książki jest 

szwedzki dziennikarz i dokumentalista Lars Brege. „Korponinja” to jego debiutancka powieść, 

która została przetłumaczona na kilka języków.  

Jens Jansen jest managerem w średnim przedsiębiorstwie o nazwie Helm Tech, w firmie 

zajmującej się produkcją kasków rowerowych. Jego zadaniem jest promocja marki, albo jej 

produktów. Wydawało by się, że niczego mu w życiu nie brakuje, ma mieszkanie, dobrą pracę, 

która pozwala mu żyć na przyzwoitym poziomie. Dziewczynę, która go kocha. Jednak Jens czuje 

się zupełnie wypalony, stracił zainteresowanie pracą, awansem, miłością. Ogarnia go apatia i 

brakuje mu inicjatywy. „Miał w nosie pieniądze. W pewnym momencie stracił całe zainteresowanie 

sprzętami RTV, wyposażeniem wnętrz, samochodami, modą, muzyką, piwem z mikrobrowarów i 

innymi produktami lajfstajlowymi, którymi wielkomiejski mężczyzna zgodnie z oczekiwaniami 

upiększał swoje życie. Władza nad innymi w ogóle go nie interesowała. Władza oznaczała 

odpowiedzialność. A dla Jensa Jensena nie było nic okropniejszego niż odpowiedzialność.” 



W końcu następuje dzień, w którym bohater postanawia zerwać ze swoim  dotychczasowym 

życiem, zrobić to, o czym marzył od dawna zniknąć raz na zawsze. Niestety, nie jest to takie łatwe, 

jak na początku sądził. Zastanawiał się co może zrobić? Wyjechać za granicę? Zaszyć się gdzieś w 

lesie? W opuszczonym domu? Może zmienić tożsamość i wyjechać do innego miasta? Wpada na 

pomysł, że doskonałą kryjówką będą z pewnością przestronne korytarze i opuszczone magazyny 

korporacji. Sądzi, że właśnie tam nikt nie będzie go szukał. „To stało się w mgnieniu oku. Jakie 

granice przekroczył w tym czasie? Czy teraz formalnie mógł być postrzegany jako szaleniec? Czy 

był to pierwszy krok do choroby psychicznej? Jens Jansen nie miał pojęcia.” Wiedział, że 

zamykając za sobą poluzowany kaseton na suficie, od tej pory znika. W gruncie rzeczy tylko o to 

mu wtedy chodziło. Na dalsze pytania przyszła pora, gdy ochłonął i zaczął zastanawiać się co dalej? 

W jaki sposób nasz bohater poradził sobie z samotnością? Czy faktycznie był sam w 

przepastnych magazynach korporacji? Co jadł, gdzie brał prysznic, jak zorganizował nocleg? Co 

robił w ciągu dnia? Wielkie korporacje, zatrudniają setki, a nawet tysiące ludzi i cały czas się 

rozrastają. Czy koledzy z pracy zauważyli, że ich współpracownik zaginął? Czy ktoś przejął się 

losem Jensa Jansena? Na te i wiele innych pytań odpowiada nam autor zaskakując niejednokrotnie 

rozwiązaniem. Czy Jens Jansen postanowił w końcu wyjść z ukrycia i wrócić do rzeczywistości. 

Przekonajcie się sami zagłębiając się w lekturę powieści. Zakończenie książki mnie osobiści 

zaskoczyło, nie spodziewałam się takiej decyzji Jensa. Nie do końca byłam nią 

usatysfakcjonowana. Zdecydowanie wybrałabym inne zakończenie. Jak nasz bohater poradził sobie 

z odizolowaniem,  dowiecie się czytając powieść Larsa Brege. 

 Anna Chudzińska 
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Chciałabym zwrócić uwagę na książkę Witolda Szabłowskiego „Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi 

z Wołynia”. Jest to reportaż na temat wydarzeń wołyńskich 1943 roku. Autor podejmuje temat 

historyczny, dotyczący trudnego momentu w polskich dziejach. Publikacja książki tego rodzaju, 

zawsze jest dość ryzykownym przedsięwzięciem, ponieważ może spotkać się z brakiem 

zainteresowania szerszej publiczności. Tym razem rzecz wygląda całkiem inaczej, bo rok 2016 

okazał się szczególny dla tematu Zbrodni Wołyńskiej. Przede wszystkim z powodu pojawienia się 

w kinach filmu „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego, reżysera cenionego, wybitnego, który 

przyciąga odbiorców. Ponadto miało miejsce kilka premier ważnych książek: „Kres. Wołyń, historie 



dzieci ocalonych z pogromu” Konrada Piskały, Leona Popka i Tomasza Potkaja (wspomnienia 

zabużańskich dzieci, które trafiły do sierocińca w Pieskowej Skale pod Krakowem), „Wołyń'43" 

historyka Grzegorza Motyki, także popularnonaukowe opracowanie „Wołyń. Siła traumy" Marii 

Fredro-Bonieckiej, czy wreszcie książka znanego muzyka Krzesimira Dębskiego „Nic nie jest w 

porządku. Wołyń moja rodzinna historia” (jego matka i ojciec uciekli z pogromu, dziadek i babcia 

zostali zabici, po latach poszukiwań autor spotkał ich mordercę).  

Książka Witolda Szabłowskiego „Sprawiedliwi zdrajcy" wyróżnia się wśród wymienionych 

tym, że opisuje Ukraińców, którzy w tamtym czasie ratowali Polaków. Autor wspaniale to opisuje. 

Dotarł do świadków, rozmawiał z nimi, w ten sposób udokumentował ich wspomnienia i 

opowieści. Książka Witolda Szabłowskiego uzupełnia wszystko to, co dotychczas napisano o 

Wołyniu. Poznajemy np. relacje osadników czeskich, żydowskich, mieszkujących przed wojną na 

tych terenach. Niesamowicie interesujące są np. ich opinie dotyczące tego jak Polacy odbierani byli 

przez osoby pochodzące z innych narodów.  

„Nieprzyjemni byli też osadnicy, którzy dostali tu ziemię za różne zasługi dla państwa, 

najczęściej żołnierze. Wynosili się, wywyższali, a Ukraińców lubili poniżać. Mówili mi starsi ludzie, 

że kiedyś, w XIX wieku, polscy panowie ukraińskim chłopom obcinali za różne przewinienia uszy. 

Starsi ludzie z Kupiszowa jeszcze takie rzeczy widywali. 

(.)Ale nie trzeba było długo czekać, żeby się ta pycha na Polakach zemściła. 1 września 1939 

roku Niemcy napadli na Polskę. Mroczna noc zapadła nad całą Europą. Szalony malarz pokojowy 

wywołał wielką wojnę. 

Nikt nie życzył Polakom źle, ale wielu Czechów mówiło wtedy między sobą: Mają Polacy to, o 

co sami prosili. Powiem coś całkiem szczerze… Mieszkałem w Polsce, jadłem chleb z polskiej ziemi, 

ale uważałem, że Polacy mają , na co sobie zapracowali. 

Jest napisane w Biblii: odpłatą za grzech jest śmierć.” 

Szabłowski pisał swoją książkę kilkanaście lat. W wywiadach mówi, że jedną z pierwszych 

rzeczy, która zainspirowała go, była „Kresowa księga sprawiedliwych” Romualda Niedzielki, w 

której zebrane zostały wspomnienia Wołyniaków uratowanych przez ukraińskich sąsiadów. 

Właśnie w tej księdze sprawiedliwych znalazł różne historie.  

„…że jeden brat jest w UPA, a drugi pomaga. Albo mąż i żona, on Ukrainiec, ona Polka. Ich 

syn ma 20 lat, wstępuje do UPA, w UPA dostaje rozkaz, żeby zabić matkę. Przychodzi do domu z 

karabinem i ojciec go zabija siekierą. I ten ojciec jest Sprawiedliwym Ukraińcem, bo uratował 

Polkę. Albo matka, która ratuje swojego 6-letniego syna, Polaka. (.) Masz miłość i nienawiść, masz 

niesamowite historie. (.) Wszystko opowiedziane nie z perspektywy zbrodniarzy, nie z perspektywy 

sukinsynów, którzy biegali z bronią, z narzędziami gospodarczymi, i zabijali niewinnych ludzi, tylko 

z perspektywy tych najlepszych, tych którzy w najtrudniejszej sytuacji, jaką sobie można wyobrazić, 

ryzykowali życiem, żeby kogoś uratować. ” 

W 2013 roku w 70. Rocznicę Zbrodni Wołyńskiej w Słupcy odsłonięty  został  obelisk 

upamiętniający jej ofiary. Odbyła się sesja popularnonaukowa, była Ewa  Siemaszko, badaczka  

losów  ludności  polskiej na Kresach Południowo-Wschodnich, która razem z ojcem Władysławem 

Siemaszko opracowała dwutomową monografię zatytułowaną „Ludobójstwo dokonane przez 

nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945”. Na to spotkanie 

przygotowywałam prezentację zdjęć i nagrania relacji świadków zbrodni… Teraz nastąpił ciąg 

dalszy za sprawą książki Witolda Szabłowskiego „Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia" i filmu 

„Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego. 

Hanka Kasperska-Stróżyk 
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„Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie 

inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a 

potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć, i słuchać ich, gdy mówią ci coś o tobie samym, 

choćby i najgorszego… albo i najlepszego, to się zdarza, i ufać im, co jest najtrudniejsze ze 

wszystkiego. Ale też i najlepsze.” 

Sięgając po tę książkę, liczyłam na lekką lekturę. Przyjemnie się pomyliłam. Dostałam piękne, 

głębokie i poruszające dzieło wyróżnianej amerykańskiej pisarki, opowiadającej barwne losy 

czwórki przyjaciół, którzy już jako absolwenci cenionych uniwersytetów przenoszą się do Nowego 

Jorku, by tam realizować swoje marzenia i aspiracje. Brzmi znajomo? Chęć osiągnięcia sukcesu 

przez bohaterów oczywiście stanowi ważny aspekt ich historii, lecz ustępuje miejsca ich 

zmaganiom z samym sobą, własnymi słabościami, duchami przeszłości, nieumiejętnością 

poradzenia sobie z rzeczywistością. Opowieść ta pokazuje jak wiele sprzyjających okoliczności 

możemy przegapić, w jaki sposób często nasza nieświadomość bądź ignorancja sprawiają, że nasze 

życie, nie jest bardziej wartościowe czy szczęśliwe, ale zdecydowanie utrudnione. Otwieramy oczy 

oczywiście, gdy jest już za późno albo zbyt późno… 

„Małe życie” opisuje losy czterech bohaterów: Malcolma, JB, Willema i Jude’a. Każdy stanowi 

odrębną, wyrazistą i intrygującą osobowość. Początkujący architekt, malarz, aktor i prawnik. Nie 

mam zamiaru zdradzać, który przykuwa największą uwagę czytelnika. Warto jednak docenić styl 

wprowadzania przez autorkę poszczególnych wątków, ich swoiste przeplatanie się, umożliwiające 

poznanie jednocześnie odmiennych punktów widzenia w danej sytuacji, nadanie poszczególnym 

scenom obiektywizmu i co ciekawe ten zabieg pisarki pokazuje jak pewne zdarzenia mogą być 

zupełnie inaczej interpretowane w zależności od odbiorcy. Udowadnia także, jak mimo wieloletniej 

przyjaźni życiowi towarzysze, bratnie dusze, mogą mieć o sobie zupełnie mylne pojęcie. Każdy 

mniej lub bardziej świadomie kreuje swój obraz dla świata, który bywa zupełnie inny od tego 

skrywanego głęboko, wewnętrznego „ja”.  

W książce Yanagihary odnalazłam mnóstwo głębokich przemyśleń, których większość można 

odnieść do życia każdego z nas, ale pierwszoplanowo podejmuje ona temat przyjaźni. Jej 

powstawania, rozwoju, załamania, procesu budowania zaufania, jego utraty i mozolnego 

odbudowywania. „Małe życie” to niezwykle ważna historia, której nie da się zapomnieć. 

Wstrząsająca, ale zarazem bardzo podbudowująca. W wielu momentach pragnie się odłożyć tę 

książkę, stwierdzając, że to zbyt koszmarne, ale jednak autorka sprawia, że czujesz się jak baczny 

obserwator i niemal uczestnik tej historii. Nie możesz się odwrócić i opuścić towarzyszy.  

Innym ważnym aspektem, którego nie można pominąć, pisząc o tej książce jest trauma. 

Yanagihara stworzyła swoisty case study, który pozwala dogłębnie poznać jak konkretne 

traumatyczne przeżycia okazują się diametralnie zmieniać osobowość człowieka. Jak jeden błąd, 



zła decyzja, niektórzy powiedzą los albo też po prostu okoliczności, w których się znaleźliśmy 

niezależnie od nas, stawiają człowieka w położeniu, od którego nie ma odwrotu, warunkując niemal 

całe jego przyszłe życie. Nie brzmi to zbyt optymistycznie, jednak czy życie jawi się jako 

optymistyczne – jest po prostu naszą jedyną rzeczywistością.  

„Małe życie” Hanyi Yanagihary to obraz niemal całego dorosłego życia czwórki przyjaciół, 

który dostarcza ogromu przeżyć, wzruszeń, rozczarowań i podziwu. Piękne jest zestawienie 

najbrutalniejszego zła z bezinteresowną empatią, w którą aż trudno uwierzyć, a której 

zdecydowanie ta książka naucza. Jednym słowem – niezapomniana lektura! 

Agata Klementyna Stróżyk 
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To było leniwe, niedzielne popołudnie. Przeszukiwałem telewizyjne kanały w poszukiwaniu 

czegoś ciekawego, co mogłoby przyciągnąć moją uwagę… Stop, stop chyba coś mam, to Anja 

Orthodox z zespołu Closterkeller, dawno jej nie słyszałem, posłucham, co mówi… Mówiła 

ciekawie, ale zaciekawił mnie również jej rozmówca – Łukasz Orbitowski. To również dzięki 

niemu wywiad nie był sztywną wymianą zdań, a stał się sympatyczną pogawędką, której słuchało 

się z przyjemnością. Potem pomyślałem, że może warto byłoby przeczytać jakąś książkę tego 

Orbitowskiego i sprawdzić, jakie ma pióro. Udało się: przeczytałem „Inną duszę” i sprawdziłem – 

ma świetne pióro! 

Nie mogłem się oderwać od tej opowieści pełnej szczegółów (za „Inną duszę” Łukasz 

Orbitowski otrzymał w ubiegłym roku Paszport POLITYKI), opowieści o życiu, które „…bywa 

trudniejsze, niż wydaje się nastolatkom.” Dlaczego akurat im? Dlatego, że to właśnie troje 

nastolatków: Krzysiek, Jędrek i Darek są głównymi bohaterami tej opowieści, która nie jest historią 

o szczęśliwym, ale o trudnym dzieciństwie i o życiu, które da w kość wszystkim,  które będzie 

miało w zanadrzu tylko najgorsze karty i ani jednego asa, ani jednego szczęśliwego zakończenia… 

Jest druga połowa lat dziewięćdziesiątych, Bydgoszcz. Trwa zwyczajne, miejskie życie: szare, 

przygnębiające, przeplatane marzeniami młodych o lepszym bytowaniu w innym miejscu, trochę 

chaotyczne, zabiegane albo przeciekające przez palce (jak Tatce Krzyśka). I nagle zdarza się coś, co 

sprawi, że życie zwolni swój bieg, zgubi rytm, coś, co wstrząśnie miastem i zszokuje jego 

mieszkańców: popełnione zostają zbrodnie, najpierw jedna, potem druga, a potem nic już nie będzie 

takie samo… 



Zawsze w takich sytuacjach ludzie pytają: „kto?” a potem „dlaczego?” Bo przecież on był taki 

miły i grzeczny, i zawsze mówił „dzień dobry…” Nie inaczej jest u Orbitowskiego. Ale jest coś 

jeszcze: to niewidzialny twór, nowa para oczu, czy też raczej ślepi (dałbym głowę, że całych 

czarnych, jak ślepia zwierzęcia…) obserwujących wszystko z góry. To tytułowa inna dusza łaknąca 

zła, tak jak zwierzę (jak dzikie zwierzę – tak podczas tej lektury wyobraziłem sobie zło) może 

łaknąć świeżego mięsa i krwi. Biada temu, w kim obudzi się myśl, owo nieprzeparte pragnienie, 

aby zabić – wobec innej duszy będzie bezsilny! Jeżeli zdoła się jej oprzeć to tylko na chwilę, ona  

przyczai się i poczeka na dogodny moment, nie wypuści z łap swojej ofiary…  

Inna dusza zawładnie jednym z bohaterów – Jędrkiem i sprawi, że stanie się on dwukrotnym 

mordercą. Jędrek jest wobec innej duszy bezsilny. Ale czy można go w ten sposób 

usprawiedliwiać? Raczej nie, przynajmniej ja chyba nie potrafiłbym… Choć, z drugiej strony, jest 

to jakieś wytłumaczenie zbrodni, której nie tylko nie jesteśmy w stanie usprawiedliwić, ale czasami 

nawet wytłumaczyć! Bo nigdy nie wiemy (i obyśmy nigdy się nie dowiedzieli!) dlaczego człowiek 

czasami decyduje się na taki krok… Ale zbrodnie się zdarzają, więc może rację ma Łukasz 

Orbitowski i coś takiego, jak „inna dusza” po prostu istnieje?! Może ma ją każdy z nas - swojego 

demona, swoją ciemną stronę? Tylko co toto budzi i jak tego uniknąć?!  

Remigiusz Rybski 
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Tym razem polecamy powieść na jeden wieczór autorki Elizabeth Strout „Mam na imię Lucy”. 

Poznajemy historię młodej kobiety Lucy, która udała się do szpitala na wycięcie wyrostka 

robaczkowego, jednak w wyniku pooperacyjnych powikłań musi pozostać w nim dłużej. Mąż zajęty 

prowadzeniem domu, opieką nad dziećmi i pracą nie ma zbyt wielu okazji, żeby odwiedzać żonę w 

szpitalu. Po trzech tygodniach pobytu, niespodziewanie przy łóżku Lucy pojawia się jej matka. 

Przyjazd kobiety był niemałym zaskoczeniem, gdyż matka nie utrzymywała kontaktów z córką –  

między obiema paniami panował raczej chłód i obojętność. Wizyta matki wywołuje lawinę 

wspomnień z dzieciństwa. Rozpoczynają się długie rozmowy o wydarzeniach z lat dziecięcych 

Lucy, często przerywane długim i krepującym milczeniem. Okazuje się, że przeszłość budzi 

niezwykle bolesne wspomnienia, doświadczenia bohaterki oraz jej rodzeństwa są koszmarem. Lucy 

dorastała w strasznej  biedzie.  



„Dopóki nie skończyłam jedenastu lat, gnieździliśmy się w garażu. Należał do mojego 

stryjecznego dziadka, który mieszkał w stojącym obok domu. W garażu ledwie ciurkała zimna woda 

do zamontowanego naprędce zlewu. Za przybitą do ścian izolacją upchnięto wypełnienie 

przypominające różową watę cukrową, ale to była wata szklana, która jak nas ostrzegano może 

pokaleczyć. Dziwiło minie to i często się w nią wpatrywałam, w ten śliczny róż, którego nie wolno 

mi było dotykać… Ja i moja siostra spałyśmy na płóciennych płachtach rozwieszonych jeden nad 

drugą na metalowych słupkach…” 

Doznawała wielu upokorzeń ze strony najbliższych. Wydaje się, że przyjazd matki ich 

rozmowy, pozwolą po wielu latach zbliżyć się. Jednak obie kobiety nie potrafią się przemóc i 

rozmawiają o wspólnych znajomych, sąsiadkach, krewnych. Plotkują o mało znaczących 

wydarzeniach, Lucy chciałaby nawiązać do nurtujących ją wspomnień. Pomimo upływu tylu lat 

nadal jednak nie ma odwagi. Bohaterka cały czas powraca wspomnieniami do tych dramatycznych  

momentów swojego życia, trwające rozmowy pozwalają czytelnikowi, poznawać, odkrywać 

przeszłość dziewczyny.  

„Kara spotykała nas zawsze za marnowanie jedzenia i kłamstwo. Poza tym czasami bez 

ostrzeżenia rodzice zwykle matka i zwykle w obecności ojca bili nas odruchowo i mocno, czego 

niektórzy mogli się domyślać, widząc nasze sińce i ponure miny.”  

Jak mówi autorka powieści Elizabeth Strout w rozmowie dla Gazet Wyborczej, jej bohaterka 

chciała, by matka zainteresowała się jej ówczesnym życiem. Zapytała jak żyje, jak mają się jej 

dzieci, czy wreszcie – by powiedziała po raz pierwszy w życiu, że ją kocha. Jednak to nie nastąpi. 

Mimo tego okazuje się, że wzajemne plotkowanie zbliża do siebie obie panie. Widzimy jak ważne 

jest mówić, choćby o rzeczach mało istotnych, słuchać i wyrażać gotowość słuchania. Jednym 

słowem być RAZEM. Im dalej zagłębiamy się w tę powieść, tym wyraźniej doceniamy, znaczenie 

kontaktu z najbliższymi. Lucy Barton nie osądza, nie potępia. Swoją opowieść kończy wyznaniem: 

"Wszelkie życie mnie zadziwia". 

Zachęcam do poznania dalszych losów Lucy Barton. Czy bohaterce udało się odmienić swoje 

życie? Jakie zdarzenia miały jeszcze miejsce w przeszłości? Na te i inne pytania znajdziemy 

odpowiedź czytając zaledwie dwustu stronicową powieść w jeden wieczór.  

Anna Chudzińska 
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„Starość się Panu Bogu nie udała…” – znacie Państwo to powiedzenie? Zakładam, że tak. 

Przywołujemy je wtedy, kiedy stykamy się ze starością: biedną, samotną, często niedołężną… 

Dokładnie to samo pomyślałem, kiedy zacząłem czytać książkę Imre Kertésza pt. „Ostatnia 

gospoda” (w trakcie lektury utwierdzałem się tylko w przekonaniu, że to powiedzenie jest 

prawdziwe, jak rzadko które...). W podtytule widnieje słowo: „zapiski” i słusznie, bo nie jest to ani 

historia, ani opowieść tylko dziennik – zresztą bardzo nietypowy, bo usunięto z niego, to co w 

dzienniku chyba jest najważniejsze czyli daty (występują one bardzo sporadycznie). To zapiski 

poczynione w szczególnym momencie życia, a mianowicie wtedy, kiedy zbliża się jego kres, 

wtedy, kiedy przeczucie tegoż kresu staje się pewnością, a śmierć wydaje się już być bardzo blisko. 

Sam Kertész przyznaje, że „Ostatnia gospoda” to dziennik śmierci, a formę diariusza ma tylko 

dlatego, że zabrakło mu fantazji, aby historię przekształcić w fikcję, czyli w powieść. A ta historia 

to własne życie autora, bo jak mówi on sam: „Nigdy nie miałem innego materiału niż własne życie, 

ale ono przynajmniej było interesujące.”  

No właśnie – było, a jak jest teraz? Teraz pozostało tworzenie na granicy nocy i dnia  

i zmaganie się z własnymi słabościami oraz ograniczeniami, które narzucał pisarzowi jego własny, 

coraz bardziej odmawiający posłuszeństwa, organizm.  

Ale „Ostatnia gospoda” nie jest, wbrew pozorom, tylko zapisem trudnej rzeczywistości 

naznaczonej chorobami (Kertész cierpi na chorobę Parkinsona, stąd m.in. ta bezsenność i pisanie o 

nietypowych porach, chora na nowotwór jest również Magdi, druga żona pisarza), wręcz 

przeciwnie: na kartach dziennika przewija się  wiele różnych wątków. Znajdziemy w nim m.in. 

notatki z podróży, echa „katastrofy noblowskiej”, obserwacje dnia codziennego, notatki z lektur, 

refleksje o muzyce, a także o świecie współczesnym, któremu autor stawia polityczne diagnozy 

(polecam refleksje na temat Europy i islamu…). Na kartach dziennika Kertész zapisał także swoją 

pamięć o Auschwitz, czy (zaskakującą dla mnie) niechęć do Węgier, nie zabrakło także rozważań 

dotyczących Żydów.  

Przyznaję, miejscami książka jest trudna, a nawet niezrozumiała, może to dlatego, że sam autor 

lubi mylić tropy wymagając od czytelnika uważnego obcowania z tekstem, tylko wtedy zdradzi mu 

to, co najważniejsze, czyli swoje sekrety. Ta wielość i plątanina może przywodzić na myśl ocean, a 

tytułowa ostatnia gospoda może być miejscem, gdzie snuje się (w tym wypadku już po raz ostatni) 

własne sagi o przeszłości. Jednak to nie owe „Ostatnie gospody” w dwóch podejściach zrobiły na 

mnie wrażenie, a ta część dziennika, do której autor nie przywiązywał szczególnej wagi, a nawet 

chyba jej szczególnie nie cenił, a mianowicie „Ogród trywiałów”. Ta część dziennika traktująca o 

zwykłym codziennym życiu (czyli o tym, czego byłem ciekaw najbardziej…) pozwoliła mi spojrzeć 

na całość z innej perspektywy, uczyniła tę książkę bardziej zrozumiałą, przystępną, a nawet bliską, 

bo prawdziwą, mówiącą o tym, co nieuchronne: o starości i śmierci.  

Z „Ogrodu trywiałów” dowiedziałem się też, jak powstawała „Ostatnia gospoda” i jakie 

uczucia, refleksje temu procesowi towarzyszyły. Książka Imre Kertésza jest jedyna w swoim 

rodzaju: jest pożegnaniem. Według mnie to pożegnanie godne pisarza, godne człowieka, który 

chciał pisać, tworzyć do końca.  

Remigiusz Rybski 
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Głód. To uczucie pustki w żołądku, następnie ssania, finalnie burczenia i odgłosów 

przelewających się soków żołądkowych. Nagle pojawia się niemożność skupienia na wykonywanej 

aktualnie czynności, towarzyszą temu  zaburzenia koncentracji i procesów myślowych. W 

konsekwencji naturalnym odruchem jest chęć dostarczenia organizmowi jak najszybciej łatwo 

przyswajalnej energii w wyniku pobudzenia ośrodka głodu w podwzgórzu. Automatycznie sięgamy 

po najbliżej leżącą przekąskę, bądź biegniemy do kuchni, by przygotować sobie posiłek, czy też 

zaczerpnąć coś z bogactwa „chłodzącej spiżarki”. Po napełnieniu żołądka pokarmem i 

podwyższenia stężenia glukozy we krwi, odczuwamy błogą sytość, a nawet przekraczamy ten próg, 

jedząc ponad pierwsze uczucie zaspokojenia głodu, by zmierzyć się z nadchodzącą i zakradającą się 

sennością związaną z rozpoczęciem procesów trawiennych umożlwiających rozłożenie spożytego 

pokarmu na drobne elementy – składniki odżywcze – stanowiące niezbędne ogniwo do zapewnienia 

optymalnego funkcjonowania organizmu. I tak aż do następnego obniżenia stężenia glukozy we 

krwi… Cykl się zamyka, ale… Gdyby z jakichś przyczyn ta automatyczna reakcja dostarczenia 

organizmowi pożywienia okazała się niemożliwa. Ten stan pustki i ssania trwał przez dłużące się 

dni, tygodnie, lata, całe życie, całe pokolenia. Powodował uczucie zmęczenia, osłabienia, utraty 

masy ciała, zwiększonej podatności na infekcje, obniżenia masy mięśniowej, niezdolności do 

wykonywania nawet prostych czynności, nudności i wymiotów, także biegunek. Poczucia 

rezygnacji i braku nadziei. Nieistnienia żadnych perspektyw ani szans na zmianę. A wszędzie 

wokół obecna była śmierć. Nieznajomych, sąsiadów, dalekich krewnych, własnych dzieci.  

Brzmi strasznie i niewyobrażalnie, a jednak jest to codzienność, zwyczajność, rutyna w krajach 

Tego Innego Świata. Niger, Kenia, Etiopia, Indie, Bangladesz, Madagaskar, Argentyna oraz 

niedawno organizująca olimpiadę Brazylia. Wszystkie te kraje łączy głód, w najgorszej swojej 

postaci. Niespowodowany klęskami żywiołowymi, nieróbstwem i niemożnością adaptacji, celową 

rezygnacją z dóbr materialnych czy wojną. Nie, ten głód po prostu istnieje, jest wszechobecny i 

więzi swych mieszkańców. Jednocześnie ludziom tym towarzyszy poczucie bezradności wobec 

systemu, władz, uwarunkowań politycznych i gospodarczych, pokłosia kolonializmu, istniejących 

zadłużeń wobec państw wysoko rozwiniętych i w związku z tym ich ingerencji w politykę krajów 

rozwijających się, prowadzącej do ich dalszego wzbogacania się kosztem tych, co nie mają prawie 

nic, by mieli jeszcze mniej. Żądza, która nie ma punktu szczytowego i plasuje się ponad wszelką 

moralnością. Bowiem, tak naprawdę, kogo oni obchodzą, ci maluczcy, niewykształceni, najczęściej 

bez ziemi, nie mający nic do zaoferowania cywilizowanemu światu… prócz wyłącznie siebie. 

Niektórzy twierdzą, że to oni właśnie stanowią problem – przeludnienie, siedlisko chorób 

zakaźnych, panujący głód i bieda mogące eksplodować buntem wobec ludzi normalnie pracujących 

i zarabiających, stanowiących doskonałe koła zębate panującego układu. A może oni sami są sobie 

winni? Przecież każdy, nawet najbardziej bezradny, może odmienić swój los… 



Caparrós, jest argentyńskim dziennikarzem i pisarzem, więc ma dokładną świadomość 

problemu jaki podjął się omówić. Paradoksem jest, że 5% ludności posiada tyle, co pozostałe 95%. 

Jak to możliwe, że w krajach cywilizowanych największy problem XXI wieku, oficjalnie chorobę 

cywilizacyjną stanowi otyłość, kiedy tam niemowlęta umierają na rękach swoich matek, ponieważ 

ryż to jedyne, co mogą im zaoferować, wyobrażając sobie tę optymistyczną sytuację. Nierówna 

dystrybucja dóbr jest nowotworem współczesnego świata. Realna władza skupiona w rękach 

niewielu i bariery dla większości wydające się nie do pokonania przestały stanowić w naszych 

umysłach science-fiction. Jednak wciąż pozostaje jeszcze jedna kwestia, całkowicie otwarta: w tym 

brutalnym, niemoralnym i skorumpowanym, ale jednocześnie pełnym nieodkrytego piękna i 

człowieczego bogactwa obfitującego w osobowości pełne pasji, nadziei, żarliwości, miłości, 

empatii, zrozumienia, tolerancji, bezinteresowności, chęci działania i zmiany, kim ja mogę się stać? 

Kim chcę być w krainie bezcelowości i braku sensu istnienia? Poddać się, czy może stworzyć 

własną historię, która stanie się kiedyś dla kogoś inspiracją… Być elementem czyjejś układanki, 

czy jej twórcą… Pomóc im, czy ich zostawić… 

Polecając książkę Głód, wykroczeniem byłoby nie wspomnieć o, od niedawna wyświetlanym 

na ekranach polskich kin, filmie dokumentalnym „Człowiek”(Human) reżysera Yann Arthus-

Bertrand’a, który pokazuje prawdziwe serce tego świata. 

Agata Stróżyk 
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„Płatki śniegu tańczyły w świetle latarni jak kłębki waty. Nie obrały kierunku, nie wiedziały, 

czy lecą w dół, czy w górę, dawały się jedynie unosić piekielnemu lodowatemu wichrowi, 

nadciągającemu z wielkiej ciemności nad Oslo-fjorden. Kłębiły się razem, wiatr i śnieg, w mroku 

miedzy pozamykanymi na noc budynkami magazynowymi na nabrzeżu. Wiatrowi w końcu się to 

nudziło i porzucał swojego partnera do tańca przy samej ścianie. Tam suchy, przewiany śnieg 

wbijał się pod podeszwy butów mężczyzny, któremu właśnie strzeliłem w pierś i w szyję.”  

Tak zaczyna się ta opowieść. Pomyślałam cudny opis, taki mroźny, a raczej mrożący krew w 

żyłach, szczególnie ożywczy w czasie, kiedy u nas właśnie trwało „piekielne” lato.  W cyklu 

„Szukając książki…” polecam drugi kryminał, tym razem „Krew na śniegu” autorstwa króla 

norweskiego kryminału, jak czasem nazywa się Jo Nesbø – propozycja na literackie zwieńczenie 

wakacji.  



Bohaterem powieści jest Olav Johanssen płatny morderca. Dostaje zlecenie od swojego szefa 

Daniela Hoffmanna, ma zabić jego żonę za pięciokrotność zwykłego honorarium, potem rozpocznie 

niekończące się ferie świąteczne. Poznaje adres, wynajmuje pokój w  pensjonacie naprzeciwko ich 

mieszkania i obserwuje kobietę. Odkrywa, że Corina Hoffmann ma kochanka, który stosuje wobec 

niej przemoc fizyczną. Podgląda ją, uświadamia sobie, że ma do niej pewną słabość, współczuje 

Corinnie, podoba mu się. Pod wpływem impulsu zmienia wcześniejszy plan. Zabija kogoś innego 

zamiast żony swojego szefa. Od tego momentu sytuacja komplikuje się. Scena jak u Alfreda 

Hitchcocka. 

Bohater stworzony przez Jo Nesbø jest dość szczególny. To człowiek oczytany, ale to akurat 

nie jest dziwne, zgodnie ze stereotypem wszyscy Skandynawowie są miłośnikami literatury. Olav, 

jako chłopiec, czytał książki o wikingach tyle razy, że biblioteka w końcu odmówiła mu dalszych 

wypożyczeń (marzę o takich czytelnikach i nie odmówiłabym im dalszych wypożyczeń). Kiedyś 

jego matka poszła do biblioteki i wypożyczyła dla niego „Nędzników” Wiktora Hugo. Jego 

przemyślenia na temat przeczytanej lektury są zaskakujące – nie wierzył, że Wiktor Hugo 

opowiedział jak było naprawdę.  

„Nie wierzyłem, że Jean Valjean ukradł chleb i dlatego poszedł siedzieć. Podejrzewałem, że 

Wiktor Hugo nie chciał ryzykować, a uważał, że czytelnicy przestaną kibicować bohaterowi, jeśli 

opowie prawdę. A prawda była taka, że Jean Valjean kogoś zabił. Że był mordercą. Ale Jean 

Valjean to dobry człowiek, więc ten, kogo zabił, z całą pewnością na to zasłużył. Tak właśnie tak 

musiało być. Jean Valjean zabił kogoś, kto popełnił błąd i musiał za to zapłacić. Cała ta kradzież 

chleba tylko mnie irytowała. Ułożyłem więc tę historię od nowa. O wiele lepiej.”  

Nic dodać, nic ująć, w końcu opowiada to morderca na zlecenie.  

Całą historię poznajemy jako relację bohatera. Finał opowieści rozegra się 23 grudnia w latach 

siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy były jeszcze „zimy stulecia”. „Samochody poruszały się 

po śladach na śniegu, ludzie okrążali zaspy na chodnikach uśmiechnięci, bo nikomu się nie 

spieszyło, była Wigilia, czas pokoju i refleksji.” 

Powieść czyta się świetnie, ale nie jest to typowy kryminał. Ja odebrałam tę historię jako satyrę 

na kryminał. 

Jo Nesbø przyjechał w tym roku do Wrocławia na zaproszenie Wydawnictwa Dolnośląskiego. 

Jego wizyta uświetniła szczególną okazję przyznania temu miastu na rok tytułu Światowej Stolicy 

Książki UNESCO (w uznaniu – za przygotowanie wybitnego programu związanego z promocją 

czytelnictwa dla szerszej publiczności realizowanego przez cały rok). Sympatycy jego książek 

czekali w długiej kolejce, żeby otrzymać autograf i skorzystać z okazji zobaczenia Nesbø na żywo. 

Jego powieści cieszą się dużą popularnością na świecie, przetłumaczono je na ponad 40 języków, 

otrzymał wiele nagród.  Nesbø opublikował 14 tytułów, wszystkie ukazały się także w Polsce, gdzie 

sprzedano ponad milion egzemplarzy jego książek. Wpływ na to miała zapewne bardzo dobra 

promocja tej literatury. Nawet jeśli ktoś nie interesuje się  kryminałem, nazwisko Nesbø zna z 

plakatów reklamujących jego nowe książki, także w formie audiobooków, czy e-booków jak 

„Karaluchy”, „Pierwszy śnieg”, „Syn”. Thriller „Łowcy głów” został zekranizowany w 2012 roku. 

Hanka Kasperska-Stróżyk 
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Nigdy nie uważałem kryminału za „gorszy” gatunek literacki ani taki, który można czytać 

wyłącznie na urlopie, choć muszę przyznać: niejednokrotnie zdarzyło mi się je czytać właśnie 

wtedy i zawsze uważałem, że to był doskonały wybór (a najczęściej wybierałem nie byle kogo, bo  

królową kryminału – Agathę Christie). Miałem też szczęście trafiać na powieści kryminalne dobrze 

napisane, to nic, że były z poprzedniej epoki, z funkcjonariuszami MO (czyli Milicji Obywatelskiej) 

w roli głównej, czy wręcz klasyczne np. Arthura Conan Doyle’a i jego Sherlocka Holmesa albo 

oryginalne, jak choćby prześmieszne kryminały Joanny Chmielewskiej… 

Sądziłem, że po kryminałach Joanny Chmielewskiej nic mnie już nie zaskoczy, a jednak 

okazało się, że byłem w błędzie. Bo Jakub Szamałek swoim „Czytaniem z kości” sprawił, że mocno 

otworzyłem oczy ze zdziwienia. Po pierwsze, dlatego, że pierwszy raz czytałem powieść 

kryminalną, która jest osadzona w tak odległej przeszłości. Po drugie, dlatego, że umieścił akcję 

powieści w mieście Veii zwracając tym samym uwagę czytelników na lud, który został przez 

Rzymian zepchnięty z areny dziejowej, na lud, o którym mało się mówi nawet na lekcjach historii – 

na Etrusków, na ich kulturę, życie religijne, czy codzienne. Nie zabraknie także elementów kultury 

greckiej, nic dziwnego – wszak główny bohater Leochares jest Grekiem. Sam autor przyznaje w 

posłowiu, że kultura, życie codzienne i duchowość fikcyjnych postaci były rekonstruowane na 

podstawie odkryć archeologicznych i źródeł pisanych. Trzeba przyznać: ta rekonstrukcja udała się 

Jakubowi Szamałkowi (moim zdaniem) znakomicie!  

Akcja powieści toczy się na dwóch planach czasowych. Jak pisze autor, mamy „dwie zbrodnie, 

dwa śledztwa. Pierwsze toczy się w starożytności, drugie – w dzisiejszych Włoszech. Zabójca jest 

jeden. I tylko czytelnik może go zdemaskować.” To ciekawe, bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że oba 

„śledztwa … dzieli dwa i pół tysiąca lat ” to siłą rzeczy musimy zapytać samych siebie: „jak on to 

zrobił, w jaki sposób połączył rzeczy tak odległe? ” Można to zrobić, proszę Państwa, ale nie 

zaspokoję Waszej ciekawości i nie odpowiem na to pytanie, jak autor to zrobił, tak jak nie zdradzę, 

kto zabił, kto jest mordercą. Mogę tylko napisać, że jedynie czytelnicy poznają całą prawdę. Tak to 

zostało ułożone przez autora (wg mnie zupełnie genialnie), że nie wiadomo, czy bohaterowie 

„części starożytnej” czyli mieszkańcy etruskiego miasta Veii dowiedzieli się, kto zabił ich króla, 

natomiast bohaterowie „części współczesnej” nie wiedzą, jaki był kontekst zbrodni, z braku 

jakichkolwiek danych mogą jedynie snuć domysły… Tylko czytelnicy mogą złożyć te dwie części 

starożytnej układanki.  W tym miejscu mogę się przyznać, że nie udało mi się odgadnąć, kto jest 

mordercą. Cóż, nie każdemu jest dane być detektywem na miarę Sherlocka Holmesa…  

Książkę przeczytałem (prawie) jednym tchem. Szkoda tylko, że historię starożytnego 

detektywa – Ateńczyka Leocharesa zacząłem poznawać… od końca, a nie „od alfy aż po omegę”, 

tak jak opowiedział ją autor. Bywa i tak, ale nawet jeżeli nie przeczytacie całej historii od początku 

do końca, to samo „Czytanie z kości” też warto przeczytać, robi wrażenie. Polecam!  

Remigiusz Rybski 
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O naszych południowych sąsiadach wiedziałem raczej niewiele: ot, trochę wiadomości z lekcji 

geografii i historii, parę tytułów filmów i seriali, a z czasów dzieciństwa także dobranocek, kilka 

nazwisk aktorów i piosenkarzy. I tyle. O samych mieszkańcach Czech wiedziałem jeszcze mniej. 

Bardzo dawno temu, na któryś wakacjach, miałem okazję ich spotkać (było to tak dawno, że byli 

jeszcze z Czechosłowacji) i faktycznie nie pamiętam ich inaczej, jak tylko uśmiechniętych!  

A dlaczego napisałem, że „wiedziałem”, a nie że nadal „wiem”? Dlatego, że dziś wiem 

troszeczkę więcej. A to za sprawą reportaży Mariusza Szczygła, który jako zdeklarowany czechofil 

przybliża z upodobaniem nam, swoim rodakom, swój ulubiony kraj poprzez historie jego 

mieszkańców bardziej lub mniej znanych, a czasami zupełnie nieznanych, zwykłych ludzi.  

Czytając wcześniejszy „Gottland” dowiedziałem się całkiem sporo o tym, jak głębokie piętno 

odcisnęła na mieszkańcach Czech najnowsza historia, historia XX wieku. Książka „Zrób sobie raj” 

to zaproszenie do Czech XXI wieku, a więc w czasy jeszcze bardziej nam współczesne. W tej 

podróży refrenem, czy wspólnym mianownikiem będzie szeroko pojęta sfera sacrum, czeskiego 

sacrum. Dość specyficznego, bo wiara w Boga, religia, kościół są traktowane zupełnie inaczej niż u 

nas, ale co ciekawe - Mariusz Szczygieł pisze dlaczego tak jest, dlaczego np. kościół nie uzyskał w 

Czechach tak silnej pozycji, jak u nas (nawet samo słowo: kościół na oznaczenie instytucji pisze się 

tam małą literą!).  

I teraz mała dygresja: w kwietniu tego roku miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu 

autorskim z Mariuszem Szczygłem, które odbywało się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w 

pobliskim Zagórowie. Byłem (i jestem do dziś) pod ogromnym wrażeniem nie tylko pasji, z jaką 

opowiadał o swoim ulubionym kraju, ale także swobody bycia, pogody  ducha, radości życia, czy 

choćby uśmiechu. I chyba tego ostatniego szukam w reportażach Mariusza Szczygła: właśnie 

uśmiechu,  choćby na dalekim planie, choćby ukrytego, zakamuflowanego, choćby jego cienia, ale 

niech on, ten uśmiech, w tych reportażach będzie – po to, abym i ja mógł się uśmiechnąć! (to chyba 

po tym spotkaniu tak mi się „zakodowało”, że Mariusz Szczygieł = radość i uśmiech). Ale autor 

książki „Zrób sobie raj” potrafi mnie zaskoczyć, bo w swoich reportażach jest poważny, zmusza 

mnie do zastanowienia, a bywa, że i szokuje (jak choćby reportażem „Tu nikt nie lubi cierpieć” 

poruszającym kwestię podejścia do pogrzebów w Czechach, choć nie tylko). Ale zapewniam 

Państwa, że podczas lektury tej książki uśmiechnąłem się i to nie raz! Warto się nad tymi tekstami 

pochylić, choćby po to, by taką okazję do uśmiechu znaleźć, a może po to, by móc skonstatować ze 



zdziwieniem, że można i tak, a może dlatego, by  się dowiedzieć dlaczego czeski pisarz Pavel 

Kohout był wyrozumiały dla tych, którzy mu szkodzili donosząc (reportaż „Wyrozumiałość”). Jego 

odpowiedź chwyciła mnie za serce…  

Mariusz Szczygieł napisał w króciutkim słowie wstępnym o swojej książce, że „… jest to 

książka o sympatii przedstawiciela jednego kraju do innego kraju. Może jest jeszcze o czymś, ale to 

już zostawiam Państwu.” Dla mnie jest to książka o odwadze życia, życia po swojemu. Po prostu.  

Remigiusz Rybski 
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Ilu ludzi tyle prawd, tak należałoby zacząć analizę najnowszej książki Mariusza Szczygła – 

„Projekt: prawda”. Autor postawił sobie jako cel poznanie „prawd” spotkanych przy różnych 

okazjach ludzi. Nie szuka jednej, centralnej odpowiedzi, ale „prawdy” pojedynczych osób. 

Inspiracją do tak postawionego pytania, była przeczytana przez Mariusza Szczygła powieść 

nieznanego (bez wątpienia dla mnie), może zapomnianego Stanisława Stanucha. Bohater jego 

powieści „Portret z pamięci” wyznaje: „Przyszło mi do głowy, że każdy rozsądny człowiek powinien 

dążyć do prawdy, starać się odkryć w swoim życiu jedną, bodaj najmniejszą prawdę. W przeciwnym 

razie życie jego wydawać się może zmarnowane”.  

W wywiadzie dla „Newsweek Polska” na pytanie Aleksandry Gumowskiej Po co ci te prawdy? 

Mariusz Szczygieł dopowiada: „Wzięły się z tego, że w sylwestra 2014/2015 przeżyłem najgorszy 

dzień mojego życia. Nie chcę o nim mówić, każdy, kto przeczyta książkę, może podłożyć sobie pod to 

swoje nieszczęście. Kiedy to się stało, przez trzy miesiące trwałem w bezczasie. Pisałem teksty o 

tym, jak leżę na kanapie i słucham muzyki. To jest pierwsza część tej książki. Bezczas to jest taki 

stan – jeśli ktoś to zna ze swojego życia – kiedy godzina trwa tydzień, a tydzień potrafi trwać 

minutę. W tym stanie nie bardzo wiedziałem, jak sobie narzucić pewien rygor, porządek życia. Żeby 

z tej kanapy wstać i zacząć coś robić… Dla mnie ta książka (S. Stanucha) to było koło ratunkowe 

mojego bezczasu… Uznałem, że muszę sprawdzić, czy ludzie mają tę prawdę. Ty miałeś? Miałem 

jedną jedyną: trzeba żyć tak, żeby miał cię kto trzymać za rękę, jak będziesz umierać…”.  

Wraz z panem Mariuszem Szczygłem poznajemy małe prawdy indywidualnych osób, 

poznajemy także prawdy życiowe ludzi znanych z życia publicznego oraz związane z nimi historie. 

Bywają one wynikiem rozmaitych życiowych doświadczeń, splotów okoliczności, przypadkowych 

zdarzeń, spotkań. Książka jest zbiorem krótkich felietonów, poznając kolejne z nich musimy się na 

chwilę zatrzymać, przy jednych dłużej, przy innych krócej, jednak potrzebny jest czas na 



zastanowienie się, na refleksję. Nie jest to jednak książka nostalgiczna, autor bardzo często 

przytaczając historie, sobie tylko znanym sposobem, błyskotliwym językiem, rozśmieszy nas do 

łez, tak jak w przypadku opowieści „Prawda wysnuta z ryżu”. Jest to książka, która z pewnością 

skłoni każdego czytelnika do poszukiwania własnej prawdy!  

Razem z „Projektem: prawda” została współwydana powieść Stanisława Stanucha z 1959 roku 

„Portret z pamięci”. To swego rodzaju eksperyment literacki, którego celem było przypomnienie 

tego autora, lub umożliwienie odkrycia go przez czytelników. Czy ten eksperyment jest udany? Na 

to pytanie, każdy niewątpliwie odpowie sobie sam. „Projekt: prawda” możemy czytać pomijając 

książkę Stanucha, ale możemy też przyjąć propozycję autora i przeczytać całość.  

Anna Chudzińska 
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Książka Kathryn Harrison zaczyna się … opowieścią. I nic dziwnego: opowieści w tej historii 

odgrywają niepoślednią rolę. Będą ucieczką od nieciekawej rzeczywistości, okazją do zabawy, 

wreszcie swoistym „pomostem” do snucia wspomnień.  

Opowiadać będzie przede wszystkim główna bohaterka: Matriona Grigorijewna Rasputina czyli 

po prostu Masza. Tak, nie mylą się Państwo: jesteśmy w Rosji, bolszewicy właśnie dochodzą do 

władzy, tragiczny los ostatnich przedstawicieli dynastii Romanowów za chwilę się dopełni, a Masza 

jest córką właśnie tego Rasputina.  

Niespełna osiemnastoletnia Masza mieszkająca dotychczas w Sankt Petersburgu trafi (wraz 

z siostrą Warią) do pałacu w Carskim Siole niedługo po tym, jak w pierwszy dzień Nowego 1917 

Roku z lodowatych wód Newy wyciągnięto ciało zamordowanego Grigorija Rasputina. Tam 

spodziewano się po niej, że (tak jak jej ojciec) zaopiekuje się chorym na hemofilię carewiczem 

Aloszą. Niestety, Masza nie odziedziczyła po ojcu uzdrowicielskich zdolności, nie umiała, tak jak 

Rasputin, zatrzymać krwotoku. Za to umiała opowiadać i opowiadała carewiczowi o wszystkim: 

choćby o tym, jak wyglądało życie na Syberii, we wsi Pokrowskoje, z której pochodziła, jak toczy 

się życie w mieście, wreszcie opowiadała bajki, czy wymyślała swoje własne opowieści. Wszystkie 

te historie stworzą piękny, magiczny mikroświat, w którym zakiełkuje pierwsza miłość Aloszy i 

Maszy. Ale szczęśliwego zakończenia nie będzie: tych dwoje będzie musiało się rozstać, jak się 

okaże, na zawsze. Aloszę i jego rodzinę spotka tragiczny koniec, a co stanie się z Maszą, jak 

przebiegać będą jej dalsze losy? Tego dowiecie się Państwo z książki  Kathryn Harrison.  



Wydaje mi się, że historia, którą opowiada Kathryn Harrison jest dość solidnie osadzona 

w realiach przedrewolucyjnej Rosji, a „kostium historyczny” – dobrze „skrojony” (autorka 

w swoich podziękowaniach zamieszczonych na końcu książki pisze o źródłach, z których czerpała i 

o swoich  inspiracjach, co prawda, czyni to w sposób dość oględny, jak na podziękowania 

przystało, ale jednak mamy prawo przypuszczać, że temat jest autorce znany), reszty dopełniła z 

całą pewnością bogata wyobraźnia. Tym, co zwróciło moją uwagę jest piękny, plastyczny język, 

dzięki któremu obrazy z kart książki przemawiają do wyobraźni czytelnika (polecam choćby opisy: 

nocnej podróży saniami cara Mikołaja i jego małżonki, czy choćby ten szczególnie urokliwy – opis 

carskich jajek wielkanocnych, a nie są to jedyne fragmenty, na  które zwróciłem uwagę!).  Jedynie 

tytuł wydaje się nie odpowiadać temu, co znalazło się pomiędzy okładkami: „Uroki”, cóż to 

znaczy? Może autorka zatytułowała tak swoją historię, bo wszystkie historie miały swój urok i 

potrafiły oderwać bohaterów od coraz gorszej rzeczywistości? Bo tamten świat nie wróci już nigdy 

i nic już nie będzie takie samo…  

Historia, którą opowiedziała nam Kathryn Harrison jest piękna, choć też i tragiczna. Dobra 

lektura na wakacje!  

Remigiusz Rybski 
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Długa opowieść o losach dwóch przyjaciółek z Neapolu  Eleny Greco i Liny Cerullo 

pochłonęła mnie od samego początku. Wydana jako cykl czterech książek – łącznie ponad dwa 

tysiące stron, ukazała się w wydawnictwie Sonia Draga: początek „Genialna przyjaciółka” (2016), 

potem „Historia nowego nazwiska” (2015), „Historia ucieczki” (2016) oraz „Historia zaginionej 

dziewczynki” (maj 2016). Czekałam na każdy kolejny tom i chciałam, żeby opowieść nie miała 

końca. Rozpoczęłam od „Genialnej przyjaciółki”. Kolejność stworzona przez autorkę wskazuje jak 

powinno czytać się ten cykl, który stanowi jedną, spójną opowieść. Zachowanie logicznego 

porządku, pozwoli czytelnikowi w pełni zrozumieć opisane sytuacje i wszystkie związki 

przyczynowo-skutkowe. Kiedy patrzy się na okładki zaprojektowane przez Mariusza Banachowicza 

można odnieść mylne wrażenie, że książki pochodzą z półki „Powieści dla Kobiet”. Tymczasem 

neapolitańska tetralogia Eleny Ferrante to współczesna literatura z nurtu prozy realistycznej. 

Włoska autorka odniosła międzynarodowy sukces, jej powieści zostały docenione, przetłumaczone i 

wydane w 39 krajach.  

Wokół Eleny Ferrante stworzona została aura tajemniczości związana z tym, że pisarka nie 

ujawnia swojej tożsamości i posługuje się pseudonimem. Odmawia uczestnictwa w promocji 

swoich książek – udziału w spotkaniach autorskich, festiwalach, nie udziela wywiadów radiowych, 

telewizyjnych, ponieważ chce pozostać anonimowa. Chroniona prywatność Ferrante wywołuje 

ciekawość, spekulacje, plotki związane z pytaniem – kim jest ów autor? W konsekwencji ten brak 

informacji przełożył się na wzbudzenie zainteresowania jej twórczością i okazało się, że to całkiem 

skuteczny marketing.     

Główna bohaterka powieści Elena Greco została pisarką, w swoich książkach przedstawia 

wszystko o czym czytamy w powieści Ferrante i można odnieść wrażenie, że to opowieść nieco 

autobiograficzna. „Te książki są owocem klimatu w jakim się wychowałam, tego co mnie  

ukształtowało, myśli, które na mnie wpłynęły. Krok za krokiem śledziłam moją epokę, wymyślałam 

historie, rozważałam. Wytykałam zło, opisywałam je. Sama nie wiem ile razy przepowiadałam 

zbawcze przemiany, które jednak nigdy nie nadeszły. Posługiwałam się językiem dnia 

powszedniego, bo przedstawiałam codzienne sprawy. Wiele razy powracałam do takich tematów jak 

praca, konflikt klasowy, feminizm, wykluczenie społeczne”.  

Wszystko co najważniejsze dla bohaterów powieści dzieje się w Neapolu w robotniczej 

dzielnicy miasta – początek przypada na lata 50, akcja przebiega aż do lat 90 XX wieku. 

Przyjaciółki i inne dzieci z podwórka marzą o lepszym życiu, ale nie jest łatwo wyrwać się z biedy, 

pokonać ograniczenia i zdobyć wykształcenie, odmienić swoją sytuację, uciec od rzeczywistości, w 

której doświadczają przemocy, zniewalania przez kamorystów czy faszystów.  

Opowieść o życiu Eleny Greco i Liny Cerullo jest przedstawiona w specyficzny sposób, 

czytałam i czułam się tak jakbym słuchała zwierzeń, poznawałam szczegóły zdarzeń, o których 

ludzie przeważnie nie mówią, ukrywają je, ponieważ są wstydliwe, odsłaniają ich słabości. W ten 

sposób powstawała niesamowita wprost przestrzeń do przenikania osobowości bohaterów.   

Na blogu Booklips napisali, że „odkąd na świecie zaczęły zyskiwać na popularności powieści 

neapolitańskie Eleny Ferrante, turyści coraz chętniej odwiedzają to miasto. Księgarnie i restauracje 

prześcigają się w oferowaniu produktów nawiązujących do książek autorki, a urlopowicze o wiele 

bardziej niż tradycyjne atrakcje, jak zabytkowe pałace i kościoły, wolą zwiedzać ulice biednych 

robotniczych dzielnic, gdzie dzieje się akcja powieści”.  

Propozycja czytelnicza, może również turystyczna na lato 2016. 

Hanka Kasperska-Stróżyk 
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Siddhartha Mukherjee, jest amerykańskim onkologiem, hinduskiego pochodzenia. Koncepcja 

stworzenia historii choroby, która stanowi największe wyzwanie dla współczesnej medycyny, 

narodził się w trakcie jego specjalizacji z onkologii w Dana-Farber Institute, kiedy postanowił 

prowadzić dziennik obejmujący aktualne doniesienia dotyczące innowacji w leczeniu nowotworów 

i postępu walki z rakiem. Jednak ten skromny notatnik początkującego onkologa  przerodził się w 

dzieło, które zabiera czytelnika nie tylko w świat oddziałów hematologicznych ogarniętych ciągłą 

walką z tą paskudną, acz inteligentną chorobą, ale także z dokładnością godną naukowca, pokazuje 

nam historię, i tym samym proces ewolucji badań klinicznych.   

Wbrew pozorom nie jest to lektura tylko dla przedstawicieli świata medycznego. Nagrodzona 

prestiżowym Pulitzerem w 2011 roku, jest napisana w sposób przystępny dla każdego laika. Autor 

postarał się, by czytelnik dokładnie zrozumiał, czym jest choroba nowotworowa i proces 

nowotworowy, dlaczego jest on tak zażartym przeciwnikiem – niemal dorównującym człowiekowi 

w swojej przebiegłości i nieugiętości, w pełni zasługującym na nadany mu przez pisarza tytułowy 

przydomek. Historia raka to opowieść o walce, niekończącej się potyczce, zarówno z punktu 

widzenia lekarzy, onkologów, hematologów, badaczy, farmaceutów, ale przede wszystkim 

pacjentów, o których ciężkich przeżyciach często się zapomina. O tym, co utracili, o ich gasnącej 

nadziei, o zupełnej zmianie życiowej perspektywy, o ich świadomości nagłego braku przyszłości, 

tego czego nie zdołali osiągnąć, zobaczyć, przeżyć, doznać, bo kilka przypadkowych badań 

diagnostycznych i parę zdań wypowiedzianych przez onkologa postawiło ich w sytuacji, gdzie 

zamiast 40 lat życia, czekają ich 1, 2, w sprzyjających warunkach 3 – lata zmagania się z chorobą, 

uciążliwą terapią, współczuciem, rozpaczą bliskich i godzeniem się z końcem. Pogodzeniem się z 

tym, co ich ominie, czego już nie przyjdzie im dostrzec. Mukherjee przytacza nam obraz oddziału 

hematologii dziecięcej, pełnego radośnie bawiących się, zmęczonych pociech, pozbawionych 

włosów, cierpiących na biegunki i opatrzonych pełnym zestawem rurek, dostarczających mocne 

dawki tajemniczych eksperymentalnych leków. Oddział, który powoli pustoszeje, tak jak nowotwór 

pustoszy wszystko w tych maleńkich organizmach.  

To, co wydawałoby się wymaga pełnej uwagi i zaangażowania, okazuje się być jak zwykle 

naznaczone piętnem dehumanizacji i rosnącym znaczeniem opłacalności. Mukherjee opowiada, z 

czym zmagają się naukowcy, którzy potrzebują niemałego dofinansowania badań, próbujących 

znaleźć skuteczną broń w tej ciągle przegrywanej walce. Ciekawym aspektem książki są właśnie 

wątki polityczne i ich wpływ na świat badawczy, tym samym na pacjenta, będącego ostatnim 

ogniwem (zobrazowana również słynna historia konfliktu świata medycznego i dziennikarzy z 

lobby tytoniowym). Niezwykle budująca jest zażartość i pasja opisanych onkologów i badaczy oraz 

wszystkich lekarzy, których trud i pracowitość, ta sama nieugiętość, przyczyniły się do ogromnego 

rozwoju medycyny przez zaledwie ostatnie sto lat. Poznajemy historię nie tylko raka, ale i 



medycyny, początki chirurgii, które dla współczesnego czytelnika mogą okazać się zatrważające. 

Podobnie zresztą jak i pierwsze terapie oparte na chemioterapii, przed odkryciem leków 

przeciwwymiotnych. Opisy wprowadzanych przez kolejne lata metod leczenia przypominają raczej 

nie do końca przewidywalne, ryzykowne eksperymenty. Pytanie brzmi, czy warto? Skazywać na 

dodatkowe cierpienie pacjenta, kiedy lek ma wątpliwą szansę powodzenia i walczyć o jedynie 1 rok 

więcej.  Jednak odpowiedź powinna być jednoznaczna – zawsze warto zrobić wszystko, by walczyć 

o każdą minutę ludzkiego życia. Dla tych pacjentów pełnych nadziei, gotowych spróbować 

wszystkiego, by spędzić jeszcze jedną chwilę ze swoimi bliskimi. Być może w ciągu tego roku, ktoś 

odkryje skuteczny lek, co w historii raka nie raz się zdarzało.  

Książka Mukherjee pokazuje, poza oczywistą kroniką nowotworów, jak ważna jest ludzka 

współpraca, istotność komunikacji przedstawicieli różnych profesji, by uzyskać pełniejszy, 

rzetelniejszy obraz. Odkrywa w jaki sposób porażka jednego badacza, może okazać się dla 

kolejnego inspiracją i przyczynić się do faktycznego odkrycia nowej metody terapii. Każdy 

człowiek stanowi tylko małą gwiazdę we wszechświecie, natomiast wszelkie działania, dokonania, 

pozostałości naszego istnienia mogą stanowić element większego łańcucha i mogą stać się 

zaczątkiem czegoś wielkiego, dlatego warto działać… zawsze… 

Agata Stróżyk 
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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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„Krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi” David Foster Wallace 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


