
Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca –  

„Ból” Zeruya Shalev 

 

 
 

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się nowa powieść współczesnej pisarki izraelskiej Zerui 

Shalev – „Ból”. Opowieść o historii Iris, kobiety dojrzałej, która prowadzi uporządkowane, 

ustabilizowane życie. Jest dyrektorką szkoły, ma męża i dwoje dzieci. Tytułowy ból związany jest z 

cierpieniem fizycznym spowodowanym skutkami tragicznego zdarzenia sprzed lat, kiedy została 

ranna w zamachu terrorystycznym. Ale to nie jedyne oblicze bólu, którego doświadcza bohaterka. 

O wiele mocniej odczuwana jest udręka psychiczna spowodowania wspomnieniami, opuszczeniem, 

rozczarowaniami, wszystkim co Iris przeżywa. To również opowieść o bólu, którego doświadcza 

rodzina, bo ona także nie oszczędza go bliskim.  

Zeruya Shalev rozwija historię Iris od spotkania z człowiekiem, z którym przeżyła wielką 

młodzieńczą  miłość. Namiętność powraca pomimo, że dawno temu Ejtan porzucił ją, zniknął nic 

nie wyjaśniając. Chociaż minęło wiele lat, pomimo, że ją zranił, zrujnował jej życie, najpierw jest 

otwarta, myśli o tym, że dla niego mogłaby odejść od rodziny. Wszystko czego doświadcza jest 

ekstremalne. Obsesyjnie chce zrozumieć to, co zdarzyło się między nimi i nie zostało wyjaśnione. 

Powrót do mężczyzny, który kiedyś był wszystkim co najważniejsze i do tego co było kiedyś, 

okazuje się nowym doświadczeniem, przede wszystkim terapeutycznym, bo odczarowuje tamtą 

sytuację.  

Jako czytelnik wplątałam się w historię Iris, przeżywałam tę opowieść, w której ważna jest 

każda chwila, każde najdrobniejsze zdarzenie.  Bohaterka nieustannie analizuje, to co dzieje się w 

jej życiu, ale przede wszystkim to, co dzieje się z nią, co odczuwa, ocenia swoje wybory, których 

dokonuje – nie zawsze jest z siebie zadowolona, ale nie wypiera negatywnych emocji tylko mierzy 

się z  nimi.  

Jestem zachwycona tą książką. Wspaniale napisana powieść psychologiczna. Studium 

pogmatwanych relacji między ludźmi.  

Miejscem zdarzeń opowiadanej przez Zeruję Shalev historii jest Izrael, a wszystko rozgrywa 

się w kręgu rodziny.  Współczesne życie rodzinne jest w trudne. Dzieci dorastają i okazuje się, że 

nie znamy własnych dzieci uwikłanych w groźne problemy. Pojawia się pytanie czy może 

popełniliśmy jakiś błąd? 

 „(..) my tutaj staramy się dla Ciebie, a ty nawet nie raczysz się uśmiechnąć (..), po tym 

wszystkim, co od nas dostałaś, pozwalasz się oczarować jakiemuś wymuskanemu szarlatanowi, 

który wygaduje takie brednie, jakich w życiu nie słyszałam, jesteś gotowa złożyć w jego ręce swój 

los. Ale natychmiast złość przechodzi we współczucie i troskę, przecież skala upadku świadczy tylko 

o rozmiarach nieszczęścia, to nie czas na złość, tylko na działanie. Wie, że są specjaliści w tej 

dziedzinie, ale woli najpierw spróbować sama, zrobi wszystko by zbliżyć się do córki, zdobyć jej 



zaufanie, bez osądzania i bez krytyki, by potem powolutku zasiać w niej wątpliwości. To potrwa 

długo i może w ogóle się nie uda, ale poświęci tej próbie cały swój czas, włoży w to całą duszę i 

siły. Kiedy za oknem wstaje nowy dzień, rozpalony i oślepiający od początku, jak dziecko, które 

urodziło się dorosłe, Iris pojmuje, że jej życie się zmieniło, nie tylko Alma straciła wolność, lecz 

także ona sama, bo jej córka zachorowała śmiertelnie i zanim wyzdrowieje, ona będzie jej 

podporządkowana.” 

Zeruya Shalev znana jest w Polsce dzięki czterem powieściom opublikowanym przez 

Wydawnictwo W.A.B.: „Życie miłosne”, „Mąż i żona”, „Po rozstaniu”, „Co nam zostało”. Shalev 

jest pisarką wielokrotnie nagradzaną w Izraelu, ale także w Europie gdzie otrzymała  prestiżowe 

nagrody literackie miedzy innymi francuską i niemiecką. Jej książki przetłumaczono na ponad 

dwadzieścia języków. 

Współczesna literatura żydowska jest niezwykle ciekawa a jej twórcy, to nie tylko Zeruya 

Shalev, czy Amos Oz, najbardziej znani i chętnie publikowani w Polsce. Warto czytać także innych 

współczesnych autorów z Izraela. W październiku 2016 r. podczas Targów Książki w Krakowie 

promowali tę literaturę zaproszeni na Festiwal Conrada, Zeruya Shalev i inni żydowscy pisarze. Na 

spotkaniu „Izrael to literatura” przybliżali specyficzną rolę książki w historii swojego kraju. 

Mówili, że „być może dlatego jest to najbardziej wypełniony literaturą kraj na świecie”. 

Hanka Kasperska-Stróżyk 

 
 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca –   

„Moja walka” Karl Ove Knausgård 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muszę się przyznać do dwóch rzeczy: po pierwsze – nigdy nie przeczytałem „W poszukiwaniu 

straconego czasu” Marcela Prousta, a więc z przedsięwzięciem literackim tej wielkości zetknąłem 

się po raz pierwszy, po drugie – „Moją walkę” Knausgårda dopiero zacząłem poznawać i można 

powiedzieć, że jestem na początku drogi, bo cóż znaczą dwa tomy wobec wszystkich sześciu?! 

Ale spokojnie, proszę Państwa, proszę się nie niepokoić: ta recenzja nie będzie dłuższa od 

poprzednich, nie chcę także wystawiać Państwa cierpliwości na próbę i kazać Wam czekać, aż 

przeczytam wszystkie sześć tomów, więc pomyślałem sobie, że podzielę się z Państwem 

wrażeniami z początku mojej lektury tj. dwóch tomów, a resztę pozostawię Państwu do 

ewentualnego samodzielnego odkrycia. Nie ukrywam: początki lektury „Mojej walki” były trudne, 

miałem tzw. mieszane uczucia. Najpierw pomyślałem sobie, że przecież zwyczajne życie chyba nie 

nadaje się na książkę, bo bywa tak zwyczajne, że aż nudne! Dopiero, kiedy zagłębiłem się w 

lekturze zrozumiałem, jak bardzo się pomyliłem… 

Bo choć to przechodzenie przez życie, to mierzenie się z codziennością bywa dla autora 

frustrujące, to jednak stwarza okazję do różnorakich, nieraz bardzo trafnych, refleksji, nie tylko o 

literaturze, ale też o sztuce, filozofii, czy ogólnie o świecie. Ale (o paradoksie!) to zwyczajne życie 

bardziej przykuwało moją uwagę! Bo choć banalne, to jednak zostało niebanalnie opisane…  

 Karl Ove Knausgård opisuje je w sposób bardzo drobiazgowy, jest również szczery, czasami 

chyba aż do bólu. Otwarcie pisze o sprawach rodzinnych, o najbliższych, także o sobie samym. 

Knausgård potrafi zaskoczyć choćby sposobem opisania (w tomie pierwszym) śmierci własnego 

ojca – ten opis czyta się niczym dobry skandynawski kryminał, w którym odpowiednio 

stopniowane napięcie każe nam wstrzymywać oddech…  

Wnikliwa obserwacja siebie i własnej codzienności prowadzi Knausgårda do wniosków, tak 

prostych i tak trafnych, że aż zaskakujących. Trudno się z nimi nie zgodzić (w mniejszym lub 

większym stopniu), choć przecież każdy z nas ma swoją codzienność: jedyną, niepowtarzalną, 

specyficzną…  

To życie naprawdę bywa walką (dlatego tytuł uważam za trafiony, choć kojarzy mi się tylko 

źle). Autor zmaga się najpierw z przeszłością, którą zdominował despotyczny ojciec, potem z 

czasem dorastania, wreszcie z obecną codziennością, codziennością męża, ojca, pisarza, 

codziennością, która konfrontuje go z innymi ludźmi, a także z nim samym pozostając w opozycji 

do potrzeby samotności, czy umiłowania wolności i niechęci do wszelkich krępujących więzów, 

które to cechy leżą w naturze autora, są jej częścią.  

Mawia się czasem, że najlepsze scenariusze pisze samo życie, ale czy także powieści? Życie w 

codziennej odsłonie, na pewno jest to nienajgorszy temat na powieść, a na autobiograficzną to temat 

wręcz nieodzowny. Potrzebne są tylko trzy „rzeczy”: dobry pomysł na opracowanie, dobre, lekkie 

pióro, aby to życie interesująco opisać i wiele odwagi, by być szczerym – przede wszystkim wobec 

siebie. Odnoszę wrażenie, że Knausgård to wszystko ma i jestem ciekaw, co kryje się w kolejnych 

tomach „Mojej walki” 

Remigiusz Rybski 

 
 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca –  

„Poddaję się. Życie muzułmanek w Polsce” Anna J. Dudek 

 



 
   

Coraz częściej pojawiają się informacje z różnych miast w Polsce o agresywnych zachowaniach 

wobec obcokrajowców. To, co nieznane często budzi niepokój. Żyjemy w kraju demokratycznym, 

w którym każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie, jednak niewłaściwie użyte, może zranić, poniżyć 

drugą osobę, czy stać się zarzewiem konfliktu. Zdarza się, że przejmujemy zasłyszane poglądy, nie 

zastanawiając się, czy są one słuszne, nie staramy się zrozumieć problemu, zgłębić go. Osoby 

innych wyznań, wywodzące się z różnych kultur, narażone są na akty nietolerancji. Widzimy 

muzułmanina i często myślimy – terrorysta, ponieważ pokutują wśród nas stereotypy.  

Książka Anny J. Dudek „Poddaje się”, to zbiór reportaży o muzułmankach mieszkających  w 

Polsce. Opowiadają one o swoich przeżyciach, doświadczeniach i wierze. Każdy reportaż 

przedstawia inną historię. Znajdziemy wśród nich wypowiedzi kobiet wychowanych w kulturze 

islamskiej, także kobiet poszukujących Boga i mimo, iż wychowywały się w wierze 

chrześcijańskiej postanawiają z różnych powodów przejść na islam, czy kobiet, które zakochały się 

w mężczyznach wyznania islamskiego i przyjmują ich wiarę. Poznajemy Bośniaczki, Tatarki, 

Irakijki będące muzułmankami, dla których ojczyzną jest Polska. Wypowiedzi kobiet uzupełnione 

są komentarzami arabistów, teologów próbujących tłumaczyć fragmenty Koranu, oraz odnoszących 

się do aktualnej sytuacji wyznawców Allaha mieszkających w Europie. Jednym z nich jest prof. 

Tariq Ramadan, Szwajcar pochodzenia egipskiego, muzułmański teolog, filozof i pisarz polityczny. 

Na pytanie autorki, czy możliwa jest pokojowa koegzystencja w Europie, odpowiada:  

„To nie tylko możliwe, ale to już się dzieje. Musimy uważać, żeby nie wpaść w pułapkę 

kontrowersji dotyczących zamachów czy kryzysu dotyczącego imigrantów i uchodźców. To nie może 

nas powstrzymywać przed szerszym spojrzeniem na to, co się naprawdę wyprawia w Europie. W 

Niemczech, Wielkiej Brytanii czy w Polsce muzułmanie żyją w społeczeństwie i są jego częścią – 

mówi profesor. Muzułmanie są jednak przerażeni, a islamofobia narasta. Bo mamy politykę pełną 

emocji i takie same reakcje. Europejczycy są przerażeni, boją się kolejnych ataków, w tej grupie są 

także muzułmanie. I wszyscy musimy patrzeć na szerszy kontekst, poza bieżącą sytuację polityczną, 

pełne emocji doniesienia i reakcje, i zrozumieć, co się naprawdę dzieje. Islamofobia nie jest nowym 

zjawiskiem, choć obecnie rzeczywiście narasta. Z drugiej strony mamy coraz większą potrzebę 

dialogu, zrozumienia, którą odczuwają nie tylko „starzy muzułmanie”, ale przede wszystkim 

konwertyci (osoby, które przeszły na islam), często pochodzący z chrześcijańskich rodzin. 

Największym wyzwaniem dla nas, dla Europy, jest teraz niepoddanie się histerii i wizji tej 

rozemocjonowanej polityki.”  

Dla mnie szczególnie ciekawa okazała się opowieść Tatarki od pokoleń mieszkającej w Polsce. 

Kiedy słyszy, że ma wracać do siebie, zastanawia się dokąd. „Przecież jesteśmy Polakami, przecież 

Polska już dawno przestała być przybraną ojczyzną. Przecież na grobie mojego dziadka jest symbol 

Polski Walczącej…” odpowiada.  



Zachęcam do zapoznania się z lekturą. Historie bohaterek pozwalają nam lepiej zrozumieć, 

zachowania kobiet wyznania islamskiego, które budzą często nasze zdziwienie. Autorka książki 

pyta bohaterki, między innymi o zakładanie hidżabu (chusta zasłaniająca włosy i szyję, ale 

pozostawiająca odkrytą twarz), który budzi wiele kontrowersji. Lektura skłania do przemyśleń, 

zwłaszcza w kontekście bieżących wydarzeń.   

Anna Chudzińska 

 
 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca –   

„Księga szeptów” Varujan Vosganian 

 

Varujan Vosganian i tłumaczka Joanna Kornaś-Warwas 

zostali nagrodzeni Literacką Nagrodą Europy Środkowej ANGELUS 2016. 

Książka została uhonorowana także Nagrodą Czytelników im. Natalii Gorbaniewskiej 2016. 

 

 
 

Moje pierwsze skojarzenie z tytułem książki Varujana Vosganiana było natychmiastowe, a 

mimo to zaskakujące, choć (jak się okazało) bardzo trafne. Przypomniał mi się wers piosenki 

„Szeptem”, którą kiedyś śpiewała Ludmiła Jakubczak: „Szeptem do mnie mów, mów szeptem, by 

nikt inny twoich słów nie słyszał…” chyba właśnie tak to brzmiało. Chyba, bo cytuję z pamięci, nie 

bez przyczyny, bo „Księga szeptów” jest przede wszystkim książką właśnie o pamiętaniu. 

To niezwykła opowieść o Ormianach, o ich historii, której karty zostały splamione ich własną 

krwią. To opowieść o konwojach wygnańców i masakrach Ormian, ale także o ich walce i 

wędrówkach po świecie, czyli tam, gdzie było bezpieczniej i gdzie dało się przeżyć. To opowieść o 

ich marzeniach i (często niespełnionych) nadziejach, i o okrucieństwie historii, która „... śmieje się z 

nas, szczerząc się od ucha do ucha.” Okrutnica śmieje się zresztą cały czas, nie tylko w tragicznych 

dla Ormian latach: 1895-1922 (to daty graniczne, początek i koniec ich ludobójstwa, które swoją 

kulminację miało w roku 1915),  również w czasach bardziej nam współczesnych, czasach 

komunizmu w Rumunii. Opowieść jest niezwykła, bo choć opowiada o tragedii narodu 

ormiańskiego, to również jest opowiedziana w sposób zaskakujący: we fragmentach prosto i 

płynnie niczym wieczorna baśń językiem obrazowym i kolorowym… W tej opowieści historia 

łączy się z wątkami biograficznymi i  fabularnymi. Biograficznymi, bo to właśnie Varujanowi 

Vosganianowi przypadła rola „opowiadacza” księgi szeptów, wśród „ormiańskich starców jego 

dzieciństwa”, którzy opowiadali mu te historie znaleźli się też jego dziadkowie oraz inni krewni. 

Wszystko w tej „wyszeptanej” opowieści ma swoją wagę, wszystko odgrywa w niej swoją rolę: 

oprócz ludzkich losów także przedmioty, drzewa, owoce, a nawet zapachy…  



Ale jak to w bajkach (i w życiu) bywa: baśnie nie wytrzymają konfrontacji z prawdziwym 

życiem, we wszystkich jego odsłonach, coraz bardziej i bardziej okrutnych opowiedzianych już 

bardziej oszczędnym językiem. Kontrast między fragmentami jak z bajki, a opisami konwojów, a 

także sposobów eksterminacji Ormian jest straszliwy – czar pryska natychmiast…  

„Księga szeptów” nie jest książką, którą łatwo się czyta, przede wszystkim ze względu na ów 

drastyczny temat, którego „ciężar gatunkowy”(i tak przecież duży!) jest tym większy, bo dosłowny, 

bo przedstawiony bez jakichkolwiek osłonek, czy niedomówień. Jest trudna także ze względu na 

swoją wielowątkowość, czy może raczej sposób łączenia wątków, toku opowiadania, może nie 

zawsze (przynajmniej dla mnie) zrozumiałym.  

Mimo tego, chciałbym polecić Państwu „Księgę szeptów”. Warto tę książkę przeczytać, bo jest 

niezwykła: połączenie tragizmu z baśniowością, a nawet pewną magią, czy urokliwością (może to 

zasługa autora, owego „opowiadacza”, że znalazł w tych szeptach jakiś, choćby nikły, ale urok, 

którego tak naprawdę wcale tam nie było?! A może tkwi on w różnorodności języka: zarówno 

barwnego, jak i oszczędnego - zawsze celnego…) sprawia, że „Księga szeptów” naprawdę robi 

wrażenie! Z całą pewnością duża w tym zasługa polskiego przekładu, warto tu dodać, że zarówno 

autor książki, jak i tłumaczka: Joanna Kornaś-Warwas zostali nagrodzeni Literacką Nagrodą 

Europy Środkowej ANGELUS 2016. Książka została uhonorowana także Nagrodą Czytelników im. 

Natalii Gorbaniewskiej 2016.  

Remigiusz Rybski 

 
 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca –   

„Król” Szczepana Twardocha 

 

 
   

„Szczepan Twardoch – pisarz i publicysta, Ślązak. Urodził się 23 grudnia 1979 roku w Żernicy. 

Z wykształcenia socjolog i filozof. Znawca języka i kultury śląskiej oraz ekspert w dziedzinie broni. 

Zajmuje go szczególnie problematyką identyfikacji z miejscem urodzenia, jak również tożsamości 

narodowościowej: polskiej, niemieckiej, śląskiej. W swoich utworach o wyrazistej i logicznej, choć 

jednocześnie zaskakującej i skomplikowanej konstrukcji, nieustannie balansuje pomiędzy realnym i 

fantastycznym, psychologią i realizmem, historią prawdziwą i alternatywną. Świat w nich 

przedstawiony jest spójny, sugestywny i zmuszający do zastanowienia się i nad tym, w którym 

żyjemy” – czytamy na stronie culture.pl o autorze powieści „Król”, którą chcemy dzisiaj polecić.  

Szczepan Twardoch ma w swoim dorobku literackim kilkanaście książek, w październiku 2016 

roku ukazała się jego najnowsza powieść zatytułowana „Król”. Akcja powieści rozgrywa się w 

latach trzydziestych XX wieku. Przenosimy się wraz z autorem do przedwojennej wielokulturowej 



Warszawy, ściślej mówiąc w realia żydowskiej mafii, w której rządzą twarde zasady i mocne pięści. 

Czytając powieść Twardocha miałam przed oczami film Martina Scorsese „Chłopcy z ferajny”, 

towarzyszy jej ten sam klimat. Fabuła służy opowiedzeniu jak mówi sam twórca o najważniejszym 

dla niego temacie – przemocy.  

„Mojego ojca zabił wysoki, przystojny Żyd o szerokich ramionach i potężnych plecach 

machabejskiego boksera. Teraz stoi w ringu, to ostatnia walka wieczoru i ostatnie koło tej walki, a 

ja patrzę na niego z pierwszego rzędu. Nazywam się Mojżesz Bernsztajn, mam siedemnaście lat i 

nie istnieję. Nazywam się Mojżesz Bernsztajn, mam siedemnaście lat i nie jestem człowiekiem, 

jestem nikim, nie ma mnie, nie istnieję, jestem chudym, ubogim synem nikogo i patrzę na tego, który 

zabił mojego ojca, patrzę, jak stoi w ringu, piękny i silny. Nazywam się Mojżesz Inbar, mam 

sześćdziesiąt siedem lat. Zmieniłem nazwisko. Siedzę przy maszynie do pisania i piszę. Nie jestem 

człowiekiem. Nie mam nazwiska. Bokser w ringu nazwa się Jakub Szapiro.” 

Wspomniany Jakub Szapiro główny bohater jest bokserem, gangsterem i prawą ręką Kumy 

Kaplicy, który trzęsie światkiem przestępczym Warszawy, wymusza haracze, zastrasza ludzi. 

Obserwujemy brutalne porachunki między gangami, poznajemy mafijny świat i środowisko, w 

którym obraca się Szapiro. Ja natomiast z zaciekawienie obserwowałam opisane przez autora 

istniejące obok siebie dwa światy Warszawę – polską i Warszawę – żydowską oraz relacje 

towarzyszące mieszkańcom. Żyjąc w jednym mieście niewiele o niej wiedzą, praktycznie wszystko 

ją różni, rzadko odwiedzają obie jej części. Autor doskonale portretuje środowisko przedwojennej 

Warszawy. Dla głównego bohatera Polaka pochodzenia żydowskiego, Warszawa staje się miejscem 

coraz mniej przyjaznym, żona i brat namawiają go do wyjazdu do Palestyny. Szapiro nie potrafi 

wyobrazić sobie życia poza Warszawą, nie wie czy jest w stanie na stałe zamieszkać w Palestynie.  

Powieść wciągająca i myślę, że właśnie od tej książki powinno się zaczynać znajomość z 

twórczością Szczepana Twardocha, bo z pewnością skłoni ona niejednego czytelnika do sięgnięcia 

po kolejne utwory pisarza. 

Anna Chudzińska 

 

 

 

 


