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70. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego stała się okazją do wydania nowych publikacji 

książkowych, prezentacji nowych filmów jak „Powstanie Warszawskie” czy głośne „Miasto 44” w 
reżyserii Jana Komasy, którego premierowe pokazy można oglądać od piątku 19 września w kinie 
„Sokolnia”. 

W związku z obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego zainteresowałam się tym tematem i 
starałam się go  możliwie najbardziej zgłębić, dlatego zwróciłam uwagę na książkę „Dziewczyny z 
Powstania” Anny Herbich. Autorka jest dziennikarką, mieszkającą w Warszawie, która urodziła się 
w 1986 roku. To był pierwszy powód, dla którego sięgnęłam po tę książkę – młody wiek Anny 
Herbich. Ciekawi mnie punkt widzenia młodych twórców na zagadnienia dotyczące II wojny 
światowej, tzw. „świeże spojrzenie”.  

Wśród wielu książek poświęconych Powstaniu Warszawskiemu, ta według mnie jest wyjątkowa, 
głównie dlatego, że spisane zostały w niej opowieści kobiet. 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie 
było ich około pół miliona. Anna Herbich opisała w swojej książce 11 prawdziwych historii, 
miedzy innymi historię opowiadaną przez swoją babcię. Powstał zapis tego, co kobiety przeżyły w 
ciągu 63 dni Powstania. Dowiadujemy się, że myślały o całkiem przyziemnych sprawach. Ale to 
nie dziwi czytelnika, bo wie, że nie mogły się umyć, ani nie miały się w co ubrać, nie wspominając 
o braku jedzenia, czy byciu w stanie błogosławionym. Nie zapominajmy o życiu w ciągłym strachu 
przed śmiercią czy innymi aktami przemocy. W związku z tym pytanie, czy warto walczyć, w ogóle 
nie przychodziło im do głowy. Postawa młodych ludzi wynikała z ich wychowania patriotycznego, 
byli gotowi znieść wiele w imię poświęcenia dla swojego kraju. Jak mówi jedna z młodych kobiet 
Powstania „Byłam dzieckiem tego kraju i tej epoki. Wpojono mi wielką miłość do ojczyzny, dla 
której – w godzinie próby – należy być gotowym na największe poświęcenia”. 

Anna Herbich pisząc książkę, poznała swoje bohaterki, przez to niezwykłe doświadczenie stały 
się jej bliskie jak osoby z rodziny. Pochodziły one z różnych warstw społecznych. Opisane zostały 



losy arystokratki Anny Branickiej, ale także kobiety z robotniczej rodziny, która przeżyła rzeź 
Woli. Szczególnie poruszyła mnie historia Heleny, która urodziła dziecko w pierwszym dniu 
powstania.  

Anna Herbich pokazała jak początkowy entuzjazm, który poprowadził młodych Warszawiaków 
do walki z okupantem, przerodził się w negowanie Powstania. Pod koniec każdy dbał już tylko o 
siebie. Wszyscy chcieli żyć, a każdy kto przeżył odczytywał to, jakby zdarzył się cud. Książka 
„Dziewczyny z Powstania” to zbiór niezwykle ciekawych i dramatycznych opowieści. Kiedy już 
zaczęłam poznawać losy jednej z bohaterek, chciałam koniecznie dowiedzieć się jak ta historia się 
zakończy. Wszystkie historie są bardzo poruszające. 

Hanka Kasperska-Stróżyk 
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O ludzkiej pamięci mówimy, że jest zawodna i często taka bywa, ale ona czasem potrafi nas 

zaskoczyć wiernie przechowując wspomnienia o ludziach, którzy potrafili zaznaczyć swą obecność 
w naszym życiu. Książka Marioli Pryzwan, którą chciałbym Państwu polecić opowiada o takiej 
właśnie osobie: o „tańczącej Eurydyce”, o Annie German, takiej, jaka pozostała we wspomnieniach 
innych ludzi.  

„Tańcząca Eurydyka jest zbiorem wspomnień rodziny, przyjaciół i znajomych piosenkarki 
przeplatanym fragmentami pierwszej biografii Anny German pióra rosyjskiego dziennikarza, 
autora tekstów piosenek, tłumacza Aleksandra Żygariowa” – czytamy we wstępie Marioli Pryzwan. 
To zdanie jest tylko zapowiedzią mnogości emocji, mnogości wspomnień i mnogości ludzi, w życiu 
których Anna German mocno zaznaczyła swój ślad… . A wspominali Ją nie tylko najbliżsi: Matka, 
Mąż i Anna Kaczalina – „nie zwyczajna przyjaciółka, lecz prawie siostra, bliski człowiek” (jak o 
Niej napisze w swoim liście Anna German), także ludzie związani z muzyką, czy branżą muzyczną 
i artystyczną (choć nie tylko), m.in.: Irena Santor, Sława Przybylska, Danuta Rinn, Krzysztof 
Krawczyk, Hanna Bielicka, Jerzy Milian, Szymon Szurmiej, czy Leonid Teliga. Traumatyczne 
dzieciństwo, droga do muzycznej kariery, tragiczny wypadek, rehabilitacja i zmaganie się ze 
śmiertelną chorobą – we wspomnieniach można zobaczyć (niczym w lustrze), jak trudny 
„człowieczy los” stał się udziałem Anny German, o którym Ona potrafiła tak pięknie zaśpiewać…  



Nie zabrakło w nim też radosnych chwil, jak ślub, czy narodziny syna Zbigniewa. Całość została 
wzbogacona reprodukcjami ponad 300 zdjęć i dokumentów.  

Tej książki nie da się przeczytać jednym tchem. Można ją przeczytać od początku do końca 
śledząc koleje losu piosenkarki, ale można też zacząć czytanie w zupełnie innym miejscu  dowolnie 
przez nas wybranym – książce to nie zaszkodzi, każde wspomnienie jest swoistą całością, każde 
posiada swoją emocję i siłę wyrazu. Dlatego uważam, że po tę książkę śmiało mogą sięgać nawet ci 
czytelnicy, którzy nie mają zbyt dużo wolnego czasu.   

Książka „Tańcząca Eurydyka Anna German we wspomnieniach” Marioli Pryzwan jest nie 
tylko opowieścią o trudnym życiu piosenkarki. To opowieść o sile ludzkich wspomnień, których nie 
zatarł nawet upływający czas (przypomnę, że Anna German zmarła w 1982 roku, natomiast książka 
została wydana przez wydawnictwo Marginesy w roku 2013). Dobrze, że te wspomnienia zostały 
spisane i udostępnione czytelnikom. Polecam!  

Remigiusz Rybski 
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Powieści Haruki Murakamiego od lat dzielą czytelników, jedni je uwielbiają, inni nie widzą w 

nich nic ciekawego. Styl pisania Murakamiego jest... specyficzny. Autor opowiadając nam swoje 
historie z kolejnymi stronami potęguje zaciekawienie. W jego książkach występują wątki 
tajemnicze i niedokończone, powoli buduje nastrój, sprawia, że z każdą stroną powieści zaczynamy 
coraz bardziej wciągać się w opowiadane zdarzenia. Zwyczajne, niezbyt skomplikowane historie, 
które początkowo wydają się nie mieć związku, zaczynają łączyć się w całość, pojawiający się 
kolejni bohaterowie zaskakują i intrygują. I ta mistrzowska atmosfera towarzyszysz nam do 
ostatniej strony. To powoduje, że  na każdą nową książkę Murakamiego czekam z niecierpliwością, 
tak też było z najnowszą powieścią autora „Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa”. 
Jest to opowieść o młodym mężczyźnie, który wiedzie na pozór poukładane spokojne życie. Jest 
jednak pewna historia z przeszłości, która nie daje mu spokoju, która odbiła się dużym piętnem na 
życiu bohatera. Czworo bliskich przyjaciół bez żadnych wyjaśnień z dnia na dzień zrywa z nim 
wszelkie kontakty, a on nie ma pojęcia, dlaczego? Jest to tak traumatyczne wydarzenie w życiu 
młodego człowieka, że ma ono olbrzymi wpływ na dalsze losy bohatera i na relacje z innymi 



ludźmi. Tsukuru za namową przyjaciółki postanawia po latach odwiedzić całą czwórkę, by 
dowiedzieć się co spowodowało takie zachowanie…     

Atmosfera zaciekawienia, niepokoju, towarzyszy nam przez całą powieść. Do głównego 
bohatera czujemy od razu głęboką sympatię. Jest na świecie wiele osób, które tak jak „Bezbrawny” 
Tsukuru uważają, że niewiele znaczą. Nie potrafią zrozumieć, że ktoś może ich szczerze lubić i 
widzieć w nich coś wartościowego. Okazuje się, że spojrzenie innej osoby może niejednokrotnie 
zaskoczyć… Wiele nieporozumień często wynika ze strachu, nieśmiałości, braku pewności siebie, 
niedomówień. Podróż, którą odbywa główny bohater odsłania nam kolejne karty z przeszłości 
Tsukuru, co pozwala nam go zrozumieć, poznać i polubić jego przyjaciół. 

Autor powieści zmusza nas do zastanowienia się nad sobą, nad innymi ludźmi. Czytając ciągle 
myślimy czy jesteśmy „bezbarwni” jak Tsukuru, czy jak pozostali bohaterowie mamy określoną 
„barwę”? Książka zawiera wiele pytań, nad którymi każdy z nas mimowolnie się zastanawia, 
odnosząc do swojej osoby. 

Warto było czekać na kolejny utwór Murakamiego, jak większość powieści autora, zaprząta 
nasze myśli, na długo po odłożeniu lektury na półkę.  

Czekam na następną powieść. 
Anna Chudzińska  
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Andrzej Stasiuk już po raz kolejny zaprasza nas w podróż, tym razem na Wschód. Nad rzekę 

Bug, do krainy dzieciństwa spędzonego u dziadków i dalej – do Rosji, Chin i Mongolii. Bo jak sam 
przyznaje: „Zawsze miałem słabość do miejsc, z których można tylko wracać, do miejsc, które leżą 
na końcu. Zawsze. Instynktownie ich szukałem.” Ale ta podróż jest czymś więcej niż tylko okazją 
do snucia wspomnień, jest pretekstem do zastanowienia się nad światem, nad historią, która wpływa 
na ten świat i zmienia go nieodwołalnie… . Ma też wpływ na ludzi, których naznacza wędrówką i 
to zarówno wielką wędrówką ludów, jak i tą w nieco mniejszym wymiarze: ze wsi do miast, ze 
wschodu na zachód albo w każdym innym kierunku, często na miejsce opuszczone przez kogoś 
innego, kogoś, komu bezlitosna historia wyznaczyła zupełnie inne miejsce… . Bo Wschód nie jest 
tylko krainą dzieciństwa, potrafi zostawić swój ślad, znacząco wpłynąć na nasze życie, rzucić 
cień… . To tam można odkryć opowieść, która trwa od niepamiętnych czasów, pamięcią sięgnąć w 
przeszłość dosięgając teraźniejszości, po to, by spróbować zrozumieć jej sens… .   



Historia o Wschodzie, którą opowiada nam Andrzej Stasiuk nie jest szczególnie wymyślna, czy 
zawiła: opowiada o zwykłym codziennym życiu, o podróży, myślę, że ma nas skłonić do refleksji 
nad życiem w ogóle, ale… . No, właśnie, ale „diabeł tkwi w szczegółach” – mówi znane 
przysłowie. I chyba właśnie o szczegóły tu chodzi, powieści Stasiuka są ich pełne, zapisane na 
kartach niemalże z fotograficzną dokładnością czynią z tych codziennych historii, coś wyjątkowego 
– opowieści, które stają się niezwykłe, nabierając swoistej magii. Bo u Stasiuka opowiadana 
historia jest jak mozaika – składa się z mnóstwa szczegółów tak,  jak mozaika składa się z wielu 
kolorowych szkiełek, czy kamyków… . Tym samym autor wymaga od nas uwagi, namysłu, każe 
nam zwolnić, zatrzymać się, rozejrzeć i nieomal wyostrzyć zmysły, aby żaden drobiazg nie umknął 
naszej uwadze… .   

Wschód został dobrze zapamiętany, bo na Wschód się wraca, „by cokolwiek zrozumieć z 
własnego życia.” Może po to, by postawić ważne dla siebie samego pytania, czy po prostu 
zastanowić się nad sobą, swoim  życiem. Podróżnik wędruje tam, kierując się instynktem, sercem, 
może tęsknotą, może strachem za tym światem, którego za chwilę może już nie być?! Choć z 
drugiej strony, Andrzej Stasiuk zapewnia nas, że „[…] minione nie umiera. I że stanowi schronienie 
przed zagładą przyszłości.” To chyba my musimy, to minione przechować i zachować, ale 
przestrzeń umyka, a mamy do dyspozycji tylko pamięć (w przypadku Andrzeja Stasiuka dodałbym 
do pamięci bogatą wyobraźnię). Tylko, czy my potrafimy to zrobić?! Odnaleźć swoją krainę 
(gdziekolwiek ona się znajduje), znajome miejsca, szczegóły nawet, zapamiętać je, a potem 
wyobrazić je sobie i to tak, aby nie zaginęły?! Andrzej Stasiuk to potrafi. Na pewno. Możecie to 
Państwo sprawdzić sami.  

Remigiusz Rybski 
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„W 2020 roku przybędzie  Gazie kolejne pół miliona mieszkańców. Gęstość zaludnienia 

wzrośnie do prawie sześciu tysięcy osób na kilometr kwadratowy, co sprawi, że w Strefie będzie 
niewyobrażalnie tłoczno. 

W dalszym ciągu będzie to jedno z najmłodszych społeczeństw globu, coraz bardziej 
sfrustrowane ciasnotą, brakiem mieszkań (..), pracy oraz obyczajową i polityczną opresją. 

Co najmniej dwie trzecie Palestyńczyków z Gazy posmakuje niedostatku a ich życie będzie 
zależało od pomocy humanitarnej. Poszerzy się sfera bezwzględnej nędzy. Zabraknie kilkuset 



budynków szkolnych, dlatego – być może – konieczna będzie nauka na trzy zmiany. By utrzymać 
dzisiejszy i tak już kiepski poziom opieki zdrowotnej, trzeba przygotować około tysiąca nowych 
łóżek szpitalnych, wykształcić tyle samo lekarzy i dwa tysiące pielęgniarek. Raczej nie ma na to 
szans. Zapewne jeszcze przez jakiś czas będzie przybywać nowych hoteli, nadmorskich restauracji, 
centrów handlowych dla miejscowej elity. Urosną kolejne meczety. Może ktoś ośmieli się i 
wybuduje nowy akwapark. 

Ale i to zdechnie, a raczej uschnie, gdyż już w 2016 roku podziemne zasoby wody słodkiej 
zostaną całkowicie zatrute i zasolone, a cztery lata później katastrofa stanie się nieodwracalna. W 
Gazie po prostu nie będzie wody do picia. No i Strefa utonie we własnych ściekach. (..) 

Wszystko to wiadomo na sto procent. Za kilkanaście lat Gaza stanie się jednym z 
najstraszniejszych miejsc świata. Chyba, że coś się zmieni. Czyli – że zmieni się wszystko.” 

 
Ten reportaż o Palestyńczykach i Żydach z Bliskiego Wschodu jest przygnębiający, smutny i 

pesymistyczny. Mimo tego zachęcam do przeczytania książki Pawła Smoleńskiego „Oczy zasypane 
piaskiem”, w której opisuje on współczesną historię Ziemi Świętej, gdzie żyją dwa skonfliktowane 
ze sobą narody. Decyzją ONZ po II wojnie światowej podzielono Palestynę na część żydowską i 
arabską. Powstał Izrael, który zaczął zbroić się, powoli stając się zagrożeniem dla państw arabskich. 
W 1967 r. Żydzi zajęli część Palestyny, w efekcie powstała Autonomia Palestyńska, a jej terytorium  
jest wciąż okupowane przez Izrael.  

Paweł Smoleński reporter z Polski, zaangażowany dziennikarz, poznaje i opisuje losy ludzi 
uwikłanych w ten niezwykle skomplikowany konflikt. Jest to jego kolejna książka poświęcona 
problemowi Palestyny. Pokazuje dramat ludzi  żyjących od lat w sporze, który wydaje się 
niemożliwy do  rozwiązania. Czytam i zaczynam zastanawiać się nad sytuacją Palestyńczyków z 
większą wrażliwością. Z pewnością wygodniej jest być tylko turystą w Izraelu i mieć „oczy 
zasypane piaskiem”. Tytuł brzmi poetycko ale oznacza ślepotę, jakąś przeszkodę, niechęć do 
poznawania faktów, może też nie do końca rzetelne informacje płynące z mediów, które pokazują 
to, co będzie politycznie poprawne, czy korzystniejsze na arenie międzynarodowej dla zachowania 
odpowiednich stosunków dyplomatycznych. By zobaczyć i uświadomić sobie, jak naprawdę 
wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie należy zwrócić się ku filmom dokumentalnym, czy 
właśnie takim reportażom napisanym rzetelnie przez obserwatorów niezamieszanych w konflikt.   

Słyszałam jak ktoś opowiadał, że z  pobytu w Palestynie zapamiętał niezwykły zapach gajów 
pomarańczowych. Ja pamiętam relację telewizyjną sprzed dziesięciu lat z pogrzebu przywódcy 
Autonomii Palestyńskiej Jasera Arafata. Obraz tłumów Palestyńczyków na dużym placu i trumna z 
ciałem zmarłego wyrywana z rąk do rąk krążąca w tym tłumie. Wydawało mi się to dziwaczne i  
fanatyczne. Padały strzały, wiele osób poturbowano, można było zaobserwować silne emocje 
towarzyszące ludziom tam wówczas obecnym, napięcie, chaos.  

Dzięki książce Pawła Smoleńskiego udało mi się przyjrzeć sprawom Bliskiego Wschodu z 
perspektywy nie turystycznej. Jego opowieść  przybliża rzeczywistość, której nie będę miała 
możliwości poznać. Dostarcza szczegółowych informacji na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie. 
Poznaję poprzez jego reportaże ludzi Palestyńczyków i Żydów, którzy są szlachetni, prawi. Czuję, 
że właśnie opowieści o czynach zwyczajnych ludzi są najważniejsze. Oczywiste jest, że nikt z nas 
nie ma wpływu na sytuację w Izraelu, ale ta książka to uświadomienie, w jak ciężkich warunkach 
muszą żyć inni ludzi na Ziemi. Tacy sami, którzy chcą żyć ze swoimi rodzinami na ziemi ich 
przodków, uprawiać swoją ziemię, która jest im odbierana, zapewnić swoim dzieciom przyszłość i 
normalne życie bez ciągłego strachu o miejsce do spania, pożywienie i mozolnej walki o 
przetrwanie.  

Hanka Kasperska-Stróżyk 
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Przyznam szczerze, że tytuł książki Janusza Rudnickiego „Życiorysta” wydał mi się na 

pierwszy rzut oka nieco dziwny. Zastanawiałem się, skąd to słowo może brać swój początek: czy od 
życiorysu, a może (w szerszym znaczeniu) od życia?! Pytanie powracało natrętnie, ale ciekawość 
zwyciężyła i postanowiłem najpierw zajrzeć do tego domu wariatów, czemu tego nie zrobić, skoro 
sam autor uchyla mi drzwi?! Zobaczymy, co się tam będzie działo – pomyślałem i zabrałem się do 
czytania. Im bardziej zagłębiałem się w lekturę, tym mocniej utwierdzałem się w przekonaniu, że 
jesteśmy tym, co przeżyjemy, co zobaczymy, czego doświadczymy i co przeczytamy… . Bo byłem 
i jestem przekonany, że słowo pisane, słowo przeczytane może dostarczyć nam równie wielu 
przeżyć, jak świat zewnętrzny – Janusz Rudnicki swoim „Życiorystą” tylko to potwierdza.   
Biografie, w których Rudnicki poszukuje dnia powszedniego (czy nawet jego okruchów) 
odbrązawiając trochę (?!) swoich bohaterów, recenzje książek, które przeczytał, i które wywarły na 
nim mniejsze lub większe wrażenie, miejsca, w których był – wszystko to jest początkiem, daje 
pretekst do snucia własnych opowieści opowiedzenia historii prostych, swojskich, dowcipnych, a 
nawet zabawnych, w niektórych puentach przejmujących, niekiedy skłaniających do przemyśleń 
(„Nie marudź Polaku!” i „Palę lektury!”). Wszystko to jest opowiedziane językiem potocznym, 
trochę dosadnie, z odrobiną słów niezbyt cenzuralnych (tylko, czy taka odrobina może w 
dzisiejszych czasach jeszcze kogoś zaszokować?!).  

To właśnie język jest tym, co przyciąga uwagę czytelnika: potoczny, pełen cytatów, barwny, bo 
swoją prawdę trzeba wyrażać swoimi słowami, najlepiej prostymi, bo prawda lubi prostotę. Myśląc 
o języku „Życiorysty” nieodparcie nasuwało mi się takie oto porównanie: jest on jak garnitur, ale 
ten szyty na miarę, nie żadna sklepowa konfekcja spod sztancy… . I taki jest ten język 
Rudnickiego: dopasowany, pierwszy przyciąga wzrok, zwraca uwagę… . Uwagę na to, co nie 
zostało zapomniane, zostało zapisane. 

A co z moim pytaniem, które postawiłem wcześniej? A czy muszę na nie odpowiadać?! 
Życiorys, czy życie? Oceńcie to Państwo sami. Warto! „Życiorysta? Jest takie słowo? A tam, co za 
różnica, jak nie ma, to będzie.” (to już nie ja, to autor… ).   

Remigiusz Rybski 
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Tym razem moją uwagę przykuła książka, która otrzymała Nagrodę Angelusa, jest to Literacka 

Nagroda Europy Środkowej ANGELUS – najważniejsza nagroda w dziedzinie twórczości 
prozatorskiej tłumaczonej na język polski, przyznawana corocznie za najlepszą książkę 
opublikowaną w języku polskim w roku poprzednim. Wręczana jest w październiku podczas 
uroczystej gali we Wrocławiu. Wrocław, ze względu na swoją historię i położenie, zawsze stanowił 
miejsce ścierania się najrozmaitszych narodowości, kultur i prądów umysłowych. Otrzymują ją 
twórcy pochodzący z Europy Środkowej, którzy podejmują w swoich dziełach tematy 
najistotniejsze dla współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych 
kultur. W tym roku tę nagrodę otrzymał słowacki pisarz Pavol Rankov za książkę „Zdarzyło się 
pierwszego września (albo kiedy indziej)”. Książkę Rankova nagrodzili także, czytelnicy głosując 
na nią w Internecie i tym samym przyznając jej po raz pierwszy w historii Angelusa Nagrodę im. 
Natalii Gorbaniewskiej, jest to honorowe wyróżnienie dla jednej z siedmiu książek finałowych, 
którą wskaże publiczność. 

„Zdarzyło się pierwszego września (albo kiedy indziej)”. opowiada o rywalizacji między 
trzema kolegami, Czechem Janem, Węgrem Peterem i Żydem Gabrielem. Przyjaciele organizują 
pływackie zawody. Kto wygra, zdobędzie prawo do ubiegania się o względy pięknej rówieśniczki, 
Słowaczki Marii. Zawody nie dochodzą do skutku, co więcej – przyjaciele co roku 1 września  
postanawiają je powtórzyć, splot różnych zdarzeń powoduje, że staje się to niemożliwe – zawody  
nie zostają rozstrzygnięte przez kolejne 30 lat. Motyw ten nadaje bieg powieści i łączy ją w całość. 
Trwająca przez trzydzieści lat (1938-1968) rywalizacja przyjaciół, pozwala nam śledzić, jak z 
młodzieńców chłopcy stają się mężczyznami. Wszystko to na tle zmieniającą się rzeczywistości 
Europy Środkowej. Przeszłość naszego regionu jest w powieści kluczowa. Cztery postaci, wydają 
się być symboliczne, a ich przyjaźń jest jedynie pretekstem do ukazania skomplikowanej historii tej 
części Europy. W powieści Rankova niezwykle istotna jest przewrotna historia granicznego miasta 
Levice, gdzie mieszkają nasi bohaterowie, raz są w Czechosłowacji, innym razem miejscowość 
przynależy do Węgier. Wątek ten przybliża nam sytuację przemian geopolitycznych byłego bloku 
państw socjalistycznych. Mamy również rzut oka na powstający Izrael i życie na emigracji w 
Stanach Zjednoczonych.  



Równie pokręcone, jak historia, są losy przyjaźni trzech bohaterów, którzy tworząc 
wielonarodowy trójkąt zostają wrzuceni w wir historii. Autor pokazuje nam ludzi pragnących 
jedynie normalnie żyć, a zostają wciągnięci w bezwzględne tryby polityki. To właśnie wydarzenia 
polityczne  powodują, że ich życie i miłość do Marii są trudne. Każdy z nich dźwiga inny bagaż 
doświadczeń, ma inne przekonania polityczne i poglądy na temat aktualnej władzy. 

„Zdarzyło się pierwszego września (albo kiedy indziej)” to pozycja, którą warto przeczytać. 
Ukazuje ciężkie czasy – wojenne i powojenne – z perspektywy innego narodu, a jakże podobne do 
wydarzeń w naszym kraju. Opowiadane losy głównych bohaterów przeplatają wątki 
humorystyczne, które czynią opowieść lekką i czyta się ją z przyjemnością.  

Anna Chudzińska  
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Kiedy dostałem do ręki „Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk to moje pierwsze skojarzenie było 
takie: „stara księga, na której kartach zapisano jeszcze starszą historię (kto wie, może przed 
zapisaniem przekazywano ją sobie z ust do ust, z pokolenia na pokolenie?!)”. Skojarzenie jest o tyle 
słuszne, że najnowsza książka Olgi Tokarczuk rzeczywiście przypomina księgę, grubą, opasłą 
ozdobioną starymi rycinami żydowską księgę… . Nie tylko dlatego żydowską, że są to księgi 
Jakubowe, ale również dlatego, że czytamy „po żydowsku”, czyli odwrotnie: zaczynamy od strony, 
która jest stroną ostatnią, w miarę czytania numeracja stron nie rośnie, a maleje! Ciekawy zabieg 
edytorski, ale nie tylko on decyduje o wyjątkowości tej książki. 

Potem, już w trakcie czytania pomyślałem sobie, że autorka jest bardzo słowną i pracowitą 
osobą. Tak jak obiecała, zabrała mnie w podróż „przez siedem granic, pięć języków i trzy duże 
religie, nie licząc tych małych.” Podróżowałem po świecie, którego już nie ma: głównie po terenach 
dawnej Rzeczpospolitej wielokulturowej, wielonarodowościowej i wieloreligijnej (a zatem często 
niespokojnej…), ale nie tylko. Podróż rozpoczyna się w XVIII-wiecznej Polsce, na Podolu. Właśnie 
tam, ze świata przywędruje człowiek, który sprawi, że to miejsce stanie się jeszcze bardziej 
niespokojne, wzburzone: Jankiel Lejbowicz, bardziej znany jako Jakub Frank… . Zacznie on głosić 
idee, które wstrząsną, tak poukładanym wydawałoby się, żydowskim światem i podzielą żydowską 
społeczność. Muszę jednak uprzedzić wszystkich tych, którzy zechcą się w tą podróż wybrać: nie 
da się jej odbyć szybko, co koń wyskoczy, nie dostaniecie też do dyspozycji karety, ani nawet 



najskromniejszej choćby kolaski, czy fury, czeka Was długa wędrówka, będziecie iść piechotą 
uważnie przyglądając się wszystkiemu i wszystkim – zatem zarezerwujcie sobie dużo czasu! 

Bo inaczej, niż powoli i z namysłem, tej książki czytać się nie da. Ale to właśnie ta ilość, ta 
masa szczegółów, sposób ich przedstawienia, wręcz odmalowania w opowieści, która na dodatek 
została opowiedziana w specyficzny sposób: wielowątkowo i trochę rozwlekle (może tak właśnie 
opowiedziałby ją żydowski kupiec pilnujący swoich interesów, wędrując po świecie, kto wie?!) 
decyduje, moim zdaniem, o wyjątkowości tej książki. Powiedzieć o niej, że „ma klimat” to trochę 
mało, ona jest momentami wzruszająca i zaskakująca, działa na wyobraźnię (na moją na pewno!) 
czyli imaginację, a to jest właśnie to, co według Olgi Tokarczuk „jest największym naturalnym 
darem człowieka”. Wyobrażam sobie, że autorka musiała wykonać iście mrówczą pracę, zanim 
„Księgi Jakubowe” powstały… . Jej efekt jest, moim zdaniem, bardzo ciekawy i warto go poznać! 

Chcesz odbyć tę niezwykłą podróż i sprawdzić, jak zakończyła się ta niezwykła historia? 
Odważysz się? Spróbuj – zachęcam! A może wolisz zostać w domu?     

Remigiusz Rybski 
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Éric-Emmanuel Schmitt w 2014 r. otrzymał tytuł „Ambasadora Czytelnictwa”,  

nagrodę przyznawaną przez Instytut Książki za szerzenie czytelnictwa w Polsce. 
 
Jest on znany przede wszystkim jako mistrz krótkiej formy, na przykład doskonałego zbioru 

opowiadań „Trucicielka”. Jednak w listopadzie zeszłego roku zaskoczył wszystkich fanów swoją 
ponad siedemset stronnicową powieścią. Mimo swojej objętości najnowsze dzieło Schmitta „Papugi 
z placu d’Arezzo” to książka, po którą zdecydowanie warto sięgnąć. 

Nie jest to tkliwe „romansidło”, powieść podejmuje temat miłosny w złożony i niezwykle 
ciekawy sposób. Uczucia są głównym tematem książki, jednak autor rozwija też wiele innych 
wątków, takich jak szczęście, sens istnienia, obraz małżeństwa, związków i kontaktów 
międzyludzkich. Umożliwia nam podejrzenie życia mieszkańców brukselskiego placu d’Arezzo, 
nie tylko z punktu widzenia obserwatora ale i samego bohatera historii, co czyni obraz pełniejszym. 
W jednym z wywiadów autor powiedział, że chciał uniknąć osądzania jakichkolwiek zachowań 
postaci z powieści, wprowadzając dozę obiektywizmu. Mimo mnogości pojawiających się 



bohaterów, są oni opisani i przedstawiani tak charakterystycznie, nie dając się pomylić. Nie warto 
zdradzać tu szczegółów fabuły, bo każdy dodatkowy opis zepsułby rozkosz, jaką jest poznawanie 
kolejnych poczynań mieszkańców placu d’Arezzo. Chciałabym jedynie wspomnieć, że istotnym jej 
elementem jest ludzka seksualność, w szczególności jej odmienność. Podczas czytania można się 
zastanawiać, czy rzeczywiście istnieje jakiś kanon zachowania w tej dziedzinie, będący względnie 
poprawnym w społeczeństwie, a wszelkie odstępstwa traktuje się wtedy jako dewiacje, czy może 
tak naprawdę te normy są stworzone przez społeczeństwo dla zachowania „pozornego” ładu, a 
ludzie męczą się stosując do zasad i nie poddając się pokusom, albo ukrywają się robiąc to na co 
mają ochotę, co wiąże się później z poczuciem wstydu, który wynika nie tyle z własnego 
rozumienia błędu, ile z presji społecznej. 

Książka mimo tego, że jest pełna rozważań nad życiem, nie jest trudna w odbiorze, jej czytanie 
to po prostu czysta przyjemność. Współczesność opisywanych zdarzeń i aktualność problemów 
mieszkańców placu d’Arezzo czyni ją jeszcze bardziej interesującą i intrygującą. Zresztą dla 
czytelników poprzednich dzieł Schmitta każda jego  nowo wydana książka to kolejna lektura 
obowiązkowa, dla niewtajemniczonych ryzyko poświęcenia czasu, które  zapewne się opłaci. 

 
Agata Stróżyk 
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Sięgając po książki Érica-Emmanuela Schmitta wiem jedno: na kartach jego opowieści znajdę to 
coś, co jest tak ulotne, nieuchwytne, że nieomal niewidoczne, coś, co stanowi o urodzie i magii 
życia… . Bo Éric-Emmanuel Schmitt potrafi dostrzec, uchwycić i przelać na papier to, co ja mogę 
zwyczajnie przegapić – tego nauczyli mnie Oskar i pani Róża. Ale nie zatrzymamy się u nich w 
szpitalu, tylko we współczesnym Tokio, gdzie „…na rogu ulicy Szkarłatnej, pod biurowcem z 
różowych cegieł, w którym wydawano najgłupsze komiksy zdjęciowe w Japonii, w strategicznym 
miejscu pomiędzy wyjściem z metra a dworcem autobusowym” poznamy piętnastoletniego chłopca 
o imieniu Jun. 

Na początek wiemy o nim tylko tyle, ile zechce nam opowiedzieć, a zatem niewiele ponad to, że 
walcząc o przetrwanie na rogu ulicy Szkarłatnej handlował towarami z przemytu, które były tak 
marnej jakości, że sam sprzedawca wstydziłby się je kupować. Na pytania o adres, rodziców, 
rodzinę nie odpowiadał. Wiemy też to, że w tamtym czasie Jun cierpiał na (jak sam to określił) 



alergię ogólną czyli „nietolerancję na cały świat. W tym na siebie samego.” Próbował odcinać się 
od przeszłości i przyszłości, o przyjemnościach tylko śnił (bo ciężko zapanować nad snami…). 
Pewnego dnia Jun usłyszał dziwne zdanie: „Widzę w tobie grubego gościa.” Zdanie,  które na 
początku będzie go irytować, potem gniewać, a nawet budzić agresję, to jednak zaintryguje i stanie 
się wstępem do rozmowy. Wypowiedział je (i to niejednokrotnie) stary Shomintsu, który prowadzi 
szkołę sumo. Od niego Jun dostanie bilet na walkę, w której zmierzą się wielcy mistrzowie tej 
dyscypliny. Ale choć Shomintsu zrobi wiele, aby niechętny tej propozycji chłopak przyszedł na 
zawody (nawet mu za to zapłaci!) Jun z tej propozycji nie skorzysta i podrze bilet. Ale Shomintsu 
nie zrezygnuje… . 

Co będzie dalej, jak zakończy się ta historia – tego nie zdradzę, dodam tylko, że jest to historia z 
happy endem. Życie Juna ulegnie całkowitej zmianie – na lepsze. On sam tego dokona. Bo słowa 
mają wielką moc, mogą nas zainspirować do pracy nad sobą i być początkiem zmian na lepsze. Pod 
warunkiem, że usłyszymy je w odpowiednim dla nas czasie tzn. wtedy, gdy będziemy na nie 
gotowi, by je przyjąć i zastosować w swoim życiu. Wtedy jest szansa, że spełnią swoje zadanie. 
Zachęcam Państwa do przeczytania opowieści Érica-Emmanuela Schmitta „Zapasy z życiem”. 

 
Remigiusz Rybski 
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Pierwsze wydanie książki w języku polskim. 

 
Nazwisko laureata Literackiej Nagrody Nobla w 2014 roku, Patricka Modiano było mi zupełnie 

nieznane, dlatego po ogłoszeniu werdyktu postanowiłam sięgnąć po książkę tego autora. Szwedzka 
Akademia tak uzasadniła swój wybór "Za sztukę pamięci i dzieła, w których uchwycił najbardziej 
niepojęte ludzkie losy i odkrywał świat czasu okupacji".  

Na język polski dotychczas przetłumaczonych zostało kilka jego powieści „Nawroty nocy”, 
„Przyjechał cyrk”, „Ulica ciemnych sklepików” oraz dla dzieci „Katarzynka”. Patrick Modiano jest 
także autorem scenariuszy filmowych.  

Z książek laureata wybrałam powieść zatytułowaną „Perełka”. Bohaterką jest kobieta o imieniu 
Therese. Mieszka samotnie w Paryżu. Pewnego dnia na stacji metra, dziewczyna dostrzega kobietę 



w żółtym płaszczu. Zaczyna mieć wrażenie, że widzi swoją matkę. Nie ma odwagi do niej podejść. 
Od tego mementu śledzi nieznajomą. Podczas wędrówki za nieznaną kobietą, rozpoczyna się 
podróż naszej bohaterki do wspomnień z dzieciństwa.  
Czytając o twórczości noblisty dowiadujemy się, że uchodzi on za mistrza prozy nastroju. W tym 
przypadku, autor wprowadza nas w nostalgiczny nastrój. Nastrój ten towarzyszy nam podczas 
czytania całej powieści. Wspomnienia i samotność tytułowej bohaterki przytłaczają i zmuszają do 
refleksji nad rolą matki, rolą rodziców w procesie wychowania. Jak ważne są dobre, pełne miłości 
relacje w rodzinie i jak ogromny wpływ mają one na dalsze życie dziecka. Wspomnienia u Theresy 
wywołuje niemal wszystko, co spotka na swej drodze. To pozwala nam poznawać szczegóły z 
zżycia dziewczyny, coraz bardziej zgłębiać się w tajemnice dzieciństwa. Śledząc losy Therese 
poznajemy jej dom. Dziewczyna, będąc dzieckiem, wiele czasu spędzała z obcymi, przez matkę jest 
traktowana jak osoba zbędna i niepotrzebna. Przywoływane strzępki wspomnień, kołatające obrazy, 
sama bohaterka próbuje posplatać w całość. Za każdym razem dowiadujemy się czegoś nowego, 
choć zazwyczaj są to jedynie małe fragmenty całości. Żadna historia nie zostaje opowiedziana do 
końca, to nam jako czytelnikom pozostaje dopowiedzenie sobie zapoczątkowanej historii. To my 
jeśli zechcemy pochylić się nad kolejami życia Theresy, możemy wyobrazić sobie los małej 
zagubionej dziewczynki, pozbawianej opieki i miłości matki. Podążając za tytułową „Perełką” 
poznajemy dramat odtrąconego przez matkę dziecka. Co przekłada się na dorosłe życie „Perełki”, w 
którym  nie potrafi się odnaleźć jest osamotniona i zagubiona. 

To nostalgiczna, nastrojowa proza, która pozostaje w nas na dłużej…  
Anna Chudzińska 
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To miała być zupełnie inna powieść, z codziennym, tradycyjnym, w swoim funkcjonowaniu 
nie zmienionym od średniowiecza, życiem miasta Fez w tle. Miała być, ale zyskała zupełnie inny 
kształt. To historia pokrzyżowała plany autorowi – była szybsza albo autor się spóźnił (co zresztą 
na jedno wychodzi…). Zamiast powieści o codziennym życiu powstała powieść o jego rozpadzie: 
pewien okres w życiu miasta, okres francuskiego w nim panowania, dobiegał już końca i Fez, taki 
jaki był, miał już nigdy nie powrócić, na zawsze odmieniony.  

A wszystko zaczęło się od nieodpowiedzialnego (i jak się okazało brzemiennego w skutki)  
kroku Francuzów, którzy usunęli sułtana, aby wynieść na tron swojego poplecznika. To była ta 



iskra, która stała się zarzewiem pożaru: społeczne niepokoje zaczęły przeradzać się w coraz 
bardziej radykalną i coraz bardziej brutalną fazę marokańskiej walki o niepodległość.  

W tym trudnym momencie poznamy głównych bohaterów: amerykańskiego pisarza, byłego 
komunistę, który z niepokojem obserwuje nacjonalistyczny zryw przeciwko Francuzom, 
piętnastoletniego arabskiego chłopca wychowanego w duchu ortodoksyjnego islamu i amerykańską 
rozwódkę wyznającą liberalne zasady. Ich poglądy i postawy zostaną poddane próbie czasu 
historycznego przełomu, czasu pełnego nie tylko napięcia, ale i grozy. Bo ten przełom to nie tylko 
ofiary, krew i śmierć, to także codzienność, która jest zniekształcana przez nacjonalizm, terroryzm, 
czy destrukcyjny wpływ kolonializmu, to ciężka atmosfera, w której człowiek do człowieka, 
muzułmanin do muzułmanina traci zaufanie, stając się dla niego zagrożeniem. 

Co ciekawe, autor ma do swoich bohaterów dystans, zachowuje chłodny, niemal naukowy ton, 
nie obdarza nikogo swoją sympatią, nikt nie budzi jego antypatii, nie opowiada się po żadnej ze 
stron. Wszyscy przedstawieni są raczej w złym świetle, wszyscy są zdolni do barbarzyństwa i 
popełnienia zbrodni. Autor nie tylko nie pozostawia wątpliwości, nie daje nam nawet cienia nadziei 
na to, że  ktokolwiek jest w stanie zakończyć tę wojnę i ułożyć codzienność Fezu na nowo: nie 
dokonają tego ani Francuzi (ich czas dobiegł końca), ani nacjonaliści, ani nawet ortodoksyjni 
muzułmanie. „Dom pająka” Paula Bowlesa to książka, którą czyta się nieźle, choć nie jest 
najłatwiejsza w odbiorze. To nie baśń z tysiąca i jednej nocy, to powieść o życiu z polityką w tle. Z 
polityką, która (czy tego chcemy, czy nie) istnieje nie tylko na papierze i ma ogromny wpływ na 
wszystkie aspekty naszego życia. Zaangażowanie w politykę niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw 
i pułapek. Są to: dogmatyzm, nietolerancja, przekonanie o swojej niewinności i własnej racji, a 
także niechętne uświadamianie  sobie tej prostej prawdy, że życie ludzi, nawet obcych nam 
kulturowo, wcale nie różni się aż tak bardzo od naszego życia. A takie momenty, jak ten w Fezie 
mogą pokazać nam, że historia, czy polityka czasami mogą być dla nas trudną próbą, próbą dla 
charakterów, czy postaw. Nie zawsze zwycięską. Bo wszyscy (niezależnie od rasy, wyznania, czy 
kultury) potrafimy działać z niskich pobudek, ukazując swoją gorszą stronę. Moim zdaniem - o tym 
też jest ta książka.  

Remigiusz Rybski 
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Powieść „Szum” Magdaleny Tulli niejednokrotnie wymieniana jest jako jedna z najważniejszych 
książek roku 2014, dlatego chociażby zasługuje na odkrycie. Warto wiedzieć, że autorka 
zadebiutowała w 1995 roku, uhonorowana została ważnymi nagrodami, jej powieści 
przetłumaczono na wiele języków. Polska literatura współczesna w jej wydaniu zasługuje na 
czytanie, przemyślenie i  przeżycie, bo jej książki są po prostu mądre, napisane pięknym językiem.    

Wydarzenia opisane w powieści Magdaleny Tulli „Szum” mają miejsce w powojennej Polsce. 
Poznajemy rodzinę: małą dziewczynkę, która nie radzi sobie w szkole, jej matkę – wykonującą 
konieczne obowiązki, a poza nimi skupioną na sobie i na powracających przeżyciach z okresu 
wojny, czasu pobytu w obozie niemieckim, oraz  prawie nieobecnego ojca z pochodzenia Włocha. 

Mamy możliwość przyglądania się każdemu z nich niesamowicie intymnie, bo wszystko co 
skrywane, wstydliwe, upokarzające, niesprawiedliwe zostało przed nami, jako czytelnikami 
obnażone. Cicho współczuję szczególnie dziewczynce, źle taktowanej przez nauczycieli i 
wyśmiewanej przez rówieśników. Matka nie pomagała jej, ani nikt inny tego nie robił. Odrzucona, 
niechciana, straszliwie samotna, była ofiarą złego traktowania w szkole, przez to niepewna siebie, 
bała się ludzi i kontaktów z nimi. Przeżycia dziewczynki, jej rany są tak trafnie nazwane i opisane, 
że aż bolą.  

 Matkę często wzywano do szkoły „wiedziała, czego szkoła od niej chce, żeby wzięła na siebie 
ciężar moich porażek”. Dziewczynka była dla niej kłopotem, a ona nie mogła zastanowić się nad 
rozwiązaniem bieżących problemów, ponieważ energię odbierały jej wspomnienia, od których nie 
umiała się uwolnić. 

 W miarę jak opowieść rozwijała się mogłam zaobserwować dokonującą się zmianę. 
Dziewczynka dorastała i stopniowo nabywała umiejętności radzenia sobie, z jednej strony z 
destrukcyjną i krzywdząca szkołą, z drugiej strony z  rodziną. Magdalena Tulli pokazała, jak jej 
bohaterka wyrasta z nieszczęść przeszłości i wreszcie przestaje być ofiarą.  

„Próbowała zrozumieć czym różni się od innych, dlaczego była opuszczona przez ludzi. Doszła 
do wniosku, że zrozumienie jest poza zasięgiem możliwości człowieka.”  

Tytułowy „Szum” – to życie, najogólniej pojmowane. 
 
Pewnego razu dostała książkę do kolorowania od rodziny z Mediolanu. Nie było w niej liter, 
dlatego dziewczynka lubiła ją oglądać. Na jednym obrazku siedział lis. Miał wesołe spojrzenie i 
wzbudzał zaufanie. Lis stał się jej przyjacielem. A nauki lisa przydawały się jej każdego dnia. 
Lis uważał, że nie warto się odgryzać ani walczyć. Uciekał przed leśniczym z dwururką – uciekając 
radził sobie lepiej niż gdyby walczył – od razu wygrywał. 
„Dobrze jest być leśnym zwierzęciem – nie musisz spełniać poleceń tylko biegasz po lesie w swoich 
sprawach – te sprawy są proste nie ma obawy, że porwiesz się na coś więcej.” 

 
Hanka Kasperska-Stróżyk 
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Sięgnęłam po tę książkę z jednej prostej przyczyny – niewiedzy. Codziennie media zasypują 

nas informacjami na temat ataków terrorystycznych związanych z działalnością Dżihadu. 7 stycznia 
bieżącego roku miał miejsce dramatyczny zamach na paryską redakcję Charlie Hebdo, a kilkanaście 
lat temu zamach na World Trade Center, również kojarzony ze światem islamskim. W związku z 
tym, przed wydawaniem wyroków, osądów i opinii, warto się zastanowić, co my tak naprawdę 
wiemy o muzułmanach, o ich religii, kulturze i narodach, które tworzą. A czy przeciętny 
Europejczyk, Amerykanin zgadza się z tym czy nie – islam jest jedną z najbardziej 
rozpowszechnionych religii na świecie. Co więcej rozszerza się, dlatego błędem jest ignorowanie 
tego tematu.  

Reza Aslan jest muzułmaninem, dawniej był chrześcijaninem, pochodzi z Iranu, po ukończeniu 
Harvardu został  profesorem religioznawstwa na Uniwersytecie California. Ze względu na dorobek 
i predyspozycje autora, nie należy oczekiwać lektury lekkiej, przyjemnej i szybko zapadającej w 
pamięć. Profesor Aslan zabiera nas „laików” w świat islamu. Pokazuje jego początki, czasy gdy 
narodził się prorok Mahomet, czasy w których żył, a także przedstawia jego niezwykle ciekawą 
historię. Fascynujące jest poznawanie procesu tworzenia się i kształtowania religii.  

Jak daleko w swoich zasadach, może oddalić się od pierwowzoru? Tak naprawdę można to 
odnieść do każdej uniwersalistycznej religii, która stawała się coraz bardziej usystematyzowana 
regułami tworzonymi przez duchownych. Sam Mahomet był otwarty, czerpał wiedzę z nauk, 
chrześcijaństwa i judaizmu. 

Autor unika jakichkolwiek ocen, natomiast niejednokrotnie pokazuje, jak pewne zasady 
społeczne czy religijne wprowadzone wiele wieków temu w kulturze islamskiej, skutkują 
problemami, z którymi zmagamy się w XXI wieku – włączając wymienione wcześniej wydarzenia. 
Poza historią i podstawami islamu, książka wprowadza nas w muzułmański świat, otwiera na jego 
inność, tradycję, których nie można kojarzyć wyłącznie z terroryzmem, lecz przede wszystkim z 
wiarą w Boga, otwarciem na drugiego człowieka i na jego biedę.  

W jednym z ostatnich wywiadów, Reza Aslan powiedział, że mimo przekonania o 
wielokulturowej i wielonarodowościowej tolerancji, brak nam zrozumienia, że w pewnych religiach 
czy kulturach obowiązują ścisłe zasady i nie powinniśmy na siłę wymagać odstąpienia od nich jej 
wyznawcom w imię naszej tolerancyjności. Odnosił się konkretnie do Francuzów, którzy mają 
swoją specyficznie pojmowaną tolerancję. Imigrantom, w tym muzułmanom, zaczęli ją narzucać – 
„chcesz mieszkać w naszym kraju, w Europie, musisz zachowywać się na naszych zasadach”. Na 



przykład wprowadzono zakaz hidżabu – noszenia chust przez kobiety, co jak łatwo można było 
przewidzieć poskutkuje oporem ze strony muzułmanów.  

Czytając tę książkę, można też dowiedzieć się, skąd wziął się słynny hidżab, czy był pomysłem 
samego Mahometa, czy wprowadzono go wiele lat później, można poznać ciekawe pojęcia i różne 
aspekty życia związane z tajemniczym światem islamu. 

Agata Stróżyk 
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„O rany, w tej książce nie ma dużych liter, ciekawe, jak mi się to będzie czytało?” – taka była 

moja pierwsza myśl, kiedy wziąłem do ręki i przekartkowałem książkę Dominiki Słowik „Atlas: 
Doppelganger”. Moje obawy okazały się płonne: książkę czytało mi się bardzo dobrze, tak dobrze, 
że na swój własny użytek stworzyłem teorię, że to duże litery zatrzymują na dłużej nasz wzrok na 
stronicy książki (taki mały efekt uboczny zetknięcia się po raz pierwszy z nietypową formą). Tutaj 
nic mnie nie powstrzymywało i opowieść płynęła, płynęła jak woda, jak niepowstrzymany żywioł 
(bo przecież wodę trudno jest powstrzymać…).  

Na pierwszy rzut oka w powieści nie dzieje się nic nadzwyczajnego: są lata dziewięćdziesiąte,  
zwyczajni ludzie wiodą zwyczajne życie w pewnym blokowisku, na peryferiach pewnego 
miasteczka. Opowieść jest nasycona szczegółami charakterystycznymi dla tego czasu (takich, jak 
np.: obecne jeszcze wtedy klucze na dziecięcych szyjach, szklanki w drucianych koszyczkach, itp. 
itd.). Wszystko to jest opowiedziane prostym, szorstkim, emocjonalnym, często dosadnym, 
soczystym od przekleństw językiem prostych ludzi. Ale ta opowieść nie jest banalna, nie jest szara, 
ani smutna, nie jest też nudna – zresztą, kto powiedział, że życie w blokowisku musi właśnie takie 
być?! U Dominiki Słowik życie „na blokach” nie jest ani szare, ani smutne, ani nawet nie jest 
skrępowane małą powierzchnią tzw. przestrzeni życiowej, wręcz przeciwnie: życie tam jest 
fantastyczne, pełne emocji i swoistej magii, każdy ma do opowiedzenia jakąś historię, a cała 
opowieść nie jest pozbawiona humoru, uroku, a nawet pewnej poetyckości… . 

Bo u Dominiki Słowik życie jest nieustającą podróżą, a ona trwa do końca. Podróżować można 
na różne sposoby: w realnym świecie można przyjść na blokowisko, można wędrować po blokach, 
tak jak tajemniczy Sadowski w poszukiwaniu dokumentów. Można też snuć marynarskie opowieści 
o egzotycznych podróżach, miejscach, w których się bywało i ciekawych ludziach – tak jak nieco 



szalony dziadek anny (akurat tego proszę nie poprawiać, tak jest napisane w książce – te małe 
litery!), można ich też słuchać, samo słuchanie też może być bodźcem do podjęcia podróży: tak 
stało się w przypadku Anny, która „…któregoś dnia zniknęła całkiem, zupełnie przepadła w świecie 
i nigdy już nie wróciła na osiedle.” 

A ten tajemniczy doppelganger? Długo nie mogłem go znaleźć, choć po przeczytaniu obszernej 
definicji słownikowej zamieszczonej na początku książki, wiedziałem, czego/kogo mam szukać. 
Musiałem przeczytać książkę niemal do końca, aby zrozumieć, że tak naprawdę nie musiałem tego 
robić: doppelganger był ze mną od początku do końca… .  

Książka jest interesująca, warto do niej zajrzeć, choćby po to, żeby się przekonać, że można 
pisać również tak. Ja jestem ciekaw, co Dominika Słowik napisze w swojej następnej książce. 

 
Remigiusz Rybski 
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Na stronie internetowej „Newsweeka” natrafiłam na artykuł Leszka Bugajskiego „Wyznaję: 
Cud czy zagadka?”, w którym autor zastanawiał się, „jakim cudem poważna, wielowątkowa, a więc 
dość trudna w lekturze, gruba powieść w kilka dni po wydaniu znalazła się na pierwszym miejscu 
bestsellerów Empiku?”, zdanie to zaciekawiło mnie na tyle, że postanowiłam przeczytać powieść 
Jaume Cabré i przekonać się dlaczego trafiła na listę bestsellerów.  

 
Autor powieści urodził się w Barcelonie i od razu pomyślałam sobie, że będziemy spacerować 

uliczkami tego miasta, tak jak w książkach C. R. Zafóna (które przenoszą nas do dalekiej Hiszpanii) 
i coś z tych klimatów w książce Cabré, znajdziemy. Autor wprowadza nas bez ostrzeżenia w świat 
historii, a za chwilę znajdujemy się we współczesności, trzeba być uważnym czytelnikiem, żeby 
podążać za bohaterami. Poznajemy w niej między innymi małego chłopca Adriana Ardèvola, 
śledzimy jego dzieciństwo. Pozostawiony sam sobie, bez miłości rodziców, wyrasta na człowieka 
niezwykle inteligentnego, z niesamowitą skłonnością do nauki języków obcych, wybitnego pisarza i 
filozofa. Adrian jest także, jak jego ojciec, kolekcjonerem, uwielbia muzykę poważną. Na 
przestrzeni lat śledzimy jego przyjaźnie, miłość do kobiety, a nade wszystko do książek i muzyki. 
Im dalej zapuszczamy się w świat Adriana, tym bardziej chcemy poznać zakończenie całej 
opowieści i dowiedzieć się, co ostatecznie się z nim stało. Mimo iż głównym bohaterem jest 



Ardèvol, to występujące w utworze skrzypce Storoniego splatają powieść. Średniowieczne skrzypce 
przez lata zyskują na wartości, stając się przyczyną zachłanności i wyrządzanego z tego powodu 
zła. Łączą losy bohaterów od średniowiecza po czasy współczesne. Cabré pokazuje nam skłonność 
natury ludzkiej do zła. Niezależnie od kraju w jakim żyjemy i czasu, czy jest to średniowiecze, wiek 
dziewiętnasty czy dwudziesty. Skrzypce nas po tych miejscach i czasach oprowadzają. Poprzez 
dążenie do posiadania drogocennych skrzypiec poznajemy wiele historii walki dobra ze złem.  

„Wyznaję” to jedyna powieść Jaume Cabré, która ukazała się na polskim rynku wydawniczym. 
Książka ta, ze względu na swoją objętość zajmie nam wiele długich wieczorów, natomiast ze 
względu na wielowątkowość powieść może wydać się trudna i skomplikowana, jednak warto 
dokonać takiego wysiłku i zagłębić się w jej treść, która niejednokrotnie nas zaskoczy.  

„Dopiero wczoraj wieczorem, idąc mokrymi ulicami Vallcarki, zrozumiałem, że przyjście na 
świat w tej rodzinie było niewybaczalnym błędem”. Tymi słowami swoją opowieść rozpoczyna 
Adrian Ardèvol, jeżeli chcecie się dowiedzieć dlaczego przeczytajcie "Wyznaję". 

 
Anna Chudzińska 
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Książki (prawie) zawsze są o życiu. Prawdziwym albo zmyślonym, ale o życiu. Marcin 
Kołodziejczyk prezentuje nam życie w jego prawdziwej odmianie, w piętnastu odsłonach. Toczy się 
ono w mieście, gdzie (jak w wielkim tyglu) mieszają się losy tubylców i przyjezdnych. Ale choć 
tekstów o blaskach i cieniach wielkomiejskiego życia jest zdecydowanie więcej, to znajdziemy 
również i takie, które nie dotykają bezpośrednio tej tematyki. Mamy więc tekst o rzeczywistości 
politycznej (jak można się w niej znaleźć albo nie), o leniwej niedzieli nad jeziorkiem Patelnia w 
parku Skaryszewskim. W galerii postaci znajdziemy emerytki warszawskie – powstanki (czyli 
walczące w powstaniu warszawskim) realne bądź domniemane, które wypełniają swój czas 
inwigilacją sąsiadów, rodzinę zasiadającą przy świątecznym stole, ojców walczących o dzieci ze 
swoimi eks, czy poetów uczestniczących w zlocie, w pewnym prowincjonalnym domu kultury. 
Wszystko jest genialnie podpatrzone, sportretowane niemalże w najdrobniejszych szczegółach, z 
wyczuciem języka, stylu, a nawet z odrobiną ironii, tylko że czytając te reportaże bardzo szybko 
przekonamy się, iż owe losy, historie życiowe tych ludzi tworzą obraz smutny, żeby nie rzec: 
chwilami zatrważający! One naprawdę nie są godne podziwu, czy choćby pozazdroszczenia! 



 
„Żyjemy nie tak, jak chcemy, lecz tak, jak potrafimy” – twierdził  grecki filozof i podróżnik 

Demokryt z Abdery, Marcin Kołodziejczyk na kartach swojej książki pokazuje nam, że chyba 
jednak jego bohaterowie nie bardzo to potrafią…   

 
Bo to nie chodzi tylko o to, że coś się w życiu nie udało, czy że (jak się okazuje) wspinanie się 

na szczyt, po to, by osiągnąć sukces, ma swoją cenę, czasem zbyt wysoką (wystarczy spojrzeć na 
bohatera reportażu „Ruch Stojących Twarzą Do Rzeki” – Adama M. budowlańca 
wykończeniowego, a pani Kasia, u której Adam M. wykonywał prace wykończeniowe w kuchni i 
łazience?!). Chodzi o to, co „potem”, a potem nie jest już tak różowo. Wie o tym doskonale, bo sam 
tego doświadczył, Łukasz Superson sportretowany w reportażu „Człowiek, Jakiego Nie Widzieli”. 
Naturalnym tu byłoby pytanie: „dlaczego?” Dlaczego tak się dzieje, że bohaterowie nie umieją 
sprostać wyzwaniom, które stawia przed nimi życie? Kołodziejczyk odpowiada na to pytanie, nie 
zawsze wprost, ale też niczego nie ukrywa i stawia okrutną diagnozę ich życiowej niemocy. Otóż 
przyczyna ich słabości tkwi w nich samych, walka o to, co najlepsze wyjaławia ich, powodując 
upadek. Nie upadają jakoś spektakularnie, z hukiem, za to powoli i stopniowo. Nie są też źli ani 
wyrachowani, aż tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. To ich kompleksy i lęki (przede wszystkim 
ten, przed okazaniem uczuć, czy jakiejkolwiek innej słabości) napędzają destrukcyjne działania.   

A zatem życie dało im w kość?! Ale co to za życie, co ono im dało w zamian?! Dobra 
luksusowe? Owszem, ale także alkohol, narkotyki, a co poniektórych wysyłało na terapię! Jak 
rozeznać się w tym świecie, który na dzień dobry serwuje telewizję śniadaniową, zresztą kapitalnie 
opisaną w tytułowym, ostatnim, reportażu „Dysforia”? A może, tak naprawdę, ci ludzie nie mieli 
wielkiego wyboru: chcąc nadążyć za coraz szybszym życiem ryzykowali, wierząc, że im się uda?! 
Ale się nie udało. Trudno, bywa i tak. „DYSFORIA. PRZYPADKI MIESZCZAN POLSKICH” 
Marcina Kołodziejczyka są lekturą skłaniającą do przemyśleń?! Zdecydowanie tak, polecam! 

 
Remigiusz Rybski 

 


