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Wydawnictwo Sonia Draga 
poleca premiery czerwca

Trzymająca w napięciu i głęboko zmysłowa 
powieść. Autorka bardzo sprawnie 

oprowadza czytelnika po prywatnych 
pokojach i publicznych salach świata 

dyplomacji.

To trzecia, długo oczekiwana część 
bestsellerowej serii królowej romansu, 

Simony Ahrnstedt. Powieść pełną seksu, 
miłości i napięcia czyta się jednym tchem.

Wciągająca historia miłosna opowiedziana 
z kpiarskim humorem, a zarazem głęboką 
wrażliwością. Przemierzając kontynenty 

i przekraczając strefy czasowe, odkrywamy 
dzieje niezwykłej rodziny.

Emily ‒ prywatnie singielka, zawodowo 
położna ‒ na zaproszenie swojej  

przyjaciółki wybiera się w rejs parowcem  
po szkockim wybrzeżu. Na pokładzie poznaje 

przystojnego miejscowego lekarza.  
Czy ta podróż odmieni jej życie?

Porywająca podróż – przez Francję 
okupowaną od lata 1944 roku, Baltimore 

swobodnych lat 80. oraz Londyn i Montreal 
naszych czasów – do serca tajemnicy 

skrywanej przez trzy pokolenia.

Kolejna pełna przygód, szczęku oręża oraz 
nagłych zwrotów akcji powieść historyczna 

bestsellerowych autorów. Malownicza 
opowieść o męstwie, poświęceniu, miłości, 

wierności, zachłanności, potędze nienawiści 
i zemście. 

Powieść uhonorowana Grand Prix Akademii 
Francuskiej i nominowana do Prix Renaudot. 

Historia dwóch wrogich sobie braci, 
dwóch kobiet połączonych niezniszczalną 

przyjaźnią i dwojga młodych ludzi porwanych 
niemożliwą miłością.

Mroczny kryminał, którego akcja  
rozgrywa się nad Bałtykiem.  

Próba wyjaśnienia okoliczności  
zagadkowej próby samobójczej.

Dr Amin Dżaafari jest chirurgiem w szpitalu 
w Tel Awiwie. Kiedy w pobliskiej szkole 
dochodzi do zamachu, a do szpitala są 

zwożone ofiary w szczątkach zamachowcy 
rozpoznaje własną żonę…

www.soniadraga.pl  tel. 32 782 64 77www.fb.com/WydawnictwoSoniaDraga
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 Lovecraft odrodzony
Niewielu pisarzy odnosi natychmiastowy sukces. Nie ma w tym nic 
zaskakującego, wielu twórców zwyczajnie wyprzedza swoje czasy. 
Osiągnięcie ponad pięćdziesiąt lat po swojej śmierci statusu twórcy 
kultowego nie jest jednak łatwe. Howard Philips Lovecraft to feno-
men. Twórca często trudnych tekstów, zaliczanych jednocześnie do 
mało poważanej literatury pulpowej. Jak to się stało, że dzisiaj jego 
opowieści o Wielkich Przedwiecznych są uwielbiane przez miliony 
czytelników? I dlaczego część środowiska odrzuca Lovecrafta z po-
wodu jego poglądów? / 12-14

 Piękna Pani
Biografowie Piłsudskiego dowodzą, że konieczność konwersji na lu-
teranizm wiązała się z faktem, iż Maria Piłsudska była już raz mężatką 
i jej ślub został unieważniony. Istotnie tak było, ale nie ma dostępu 
do świadectw, że Maria z domu Koplewska, primo voto Juszkiewicz 
była katoliczką! Poślubiając Piłsudskiego, miała trzydzieści cztery 
lata. Jej pierwsze małżeństwo z Marianem Juszkiewiczem zostało 
rozwiązane, prawdopodobnie w warszawskim kościele ewangelic-
ko-augsburskim, po wieloletnim procesie rozwodowym. Czy zna-
czy to, że od urodzenia była ewangeliczką? Nie wiem, chociaż usi-
łowałam tego dociec, poszukując dokumentów nawet w wileńskim archiwum.  Fakt, że 
nie dało się ustalić, gdzie pochowany jest ojciec Marii sugeruje, że Koplewscy mogli nie 
być katolikami. Na Rossie leży jej matka i córka, ale gdy one umierały cmentarz ten był już 
ogólnodostępną nekropolią miejską. Wcześniej – gdy zmarł Konstanty Koplewski, ojciec 
Marii – ewangelików chowano na nieistniejącym już od dawna cmentarzu ewangelickim 
– z Elżbietą Jodko-Kulą, autorką książki „Maria Piłsudska. Zapomniana żona”, rozmawia 
Tomasz Zbigniew Zapert / 17

 Korespondencja ulotna, czyli co po nas zostanie?
Uwielbiam listy. Uwielbiam pisać, dostawać i… czytać. List, jak żaden inny utwór literac-
ki, mówi najwięcej o człowieku. Gdy miałam 19 lat i byłam tuż po maturze odkryłam listy 
Zbigniewa Piekarskiego pisane ze Szkoły Morskiej w Tczewie do rodziców. Ich autor był 
moim rówieśnikiem, choć jednocześnie stryjecznym dziadkiem. Zafascynowana książka-
mi Karola Olgierda Borchardta połknęłam je w godzinę, a potem wielokrotnie czytałam 
fragmenty różnym znajomym. Wszyscy mówili: „musiał to być fajny gość!”. W moim po-
jęciu był nie tylko fajny, ale i bardzo mi bliski. I nie chodzi mi o więzy rodzinne. Bliski był mi 
w swojej wrażliwości i w humorze. Dlatego po latach jego listy zaowocowały moją książ-
ką „Dziewiętnastoletni marynarz”. Odkryłam w niej pewną tajemnicę rodzinną, bo w toku 
mojego pierwszego poważnego historyczno-dziennikarskiego śledztwa dotarłam do in-
formacji, że autor listów zmarł śmiercią samobójczą. A przyczyną targnięcia się na swoje 
życie była informacja, że jego brat, a mój dziadek Bronisław, żeni się z moją babcią Janiną 
z Adamskich – o tym, że listy często to kawał prawdziwej literatury pisze Małgorzata Ka-
rolina Piekarska / 15-16
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W ydar zenia

Rozmowa z Jackiem Orylem,  
dyrektorem Warszawskich Targów Książki

DObRa RObOTa

– Jak tegoroczne Warszawskie Targi Książki zmie-
niły się w porównaniu do poprzednich edycji?
– Zmieniło się bardzo wiele, bo wprowadziliśmy du-
żo innowacji w formule targów. Przede wszystkim 
stworzyliśmy strefy tematyczne: Strefa Kryminału, 
Strefa Fantastyki i Strefa Kultury Górskiej. W tym ro-
ku jest też sala kinowa. Jest jeszcze Strefa Popkultu-
ry, czyli ciekawe spotkania z producentami filmów, 
a także dyskusje o ekranizacji literatury. Ta strefa bę-
dzie się rozwijać w następnych latach.

– W tym roku jest też efektowny program na płycie stadionu, a przecież żadne miejsce 
targowe w Polsce nie ma takich możliwości…
– Wykorzystujemy płytę przez weekend, a dwa wcześniejsze dni przeznaczamy na mon-
taż scen i innego wyposażenia, bo stadion udostępnia nam to miejsce dopiero od czwart-
ku, z uwagi na wcześniejszą tradycyjną imprezę żużlową. W tym roku na płycie zorganizo-
waliśmy całkowicie nowe wydarzenie, aby dotrzeć do zupełnie nowego grona odbiorców, 
przede wszystkim firm, które funkcjonują w branży internetowej i komputerowej. Mamy więc 
tam festiwal youtuberów i gier komputerowych. Udało nam się w tym krótkim czasie zapro-
sić też osiem najlepszych polskich drużyn e-sportowych do rozegrania pokazowego tur-
nieju charytatywnego na rzecz Fundacji Dawców Komórek Macierzystych Szpiku Kostnego. 
Każdy z tych meczów ogląda w sieci 10 do 20 tys. osób na żywo! Generalnie zasięg nowych 
mediów jest kolosalny, a w dużej mierze docierają do nastolatków, tworzących najbardziej 
aktywną grupę odbiorców.

– W sobotę rano targi odwiedził premier Mateusz Morawiecki…
– To było bardzo ważne i znaczące wydarzenie. Na zakończenie wizyty premier powie-
dział, że wykonujemy znakomitą robotę, a także że jest pod wrażeniem targowej ekspozy-
cji, bo nie spodziewał się, że tylu wydawców funkcjonuje na naszym rynku. Poza wcześniej 
uzgodnionym programem zatrzymał się na kilku stoiskach wydawców zagranicznych – na 
stoisku francuskim, rosyjskim, ukraińskim i niemieckim. Powiedział, że jest zbudowany ska-
lą imprezy i jej międzynarodowym charakterem. I dodał, że zachęca do czytania, a poza 
tym obiecał w rozmowie z Sonią Dragą, że zajmie się projektem ustawy o jednolitej cenie 
książki. Powiedziałem premierowi, że wykonał dobrą robotę dla promocji czytelnictwa, bo 
wszystkie publiczne stacje telewizyjne i radiowe, a także Polsat, pojawiły się na miejscu!

– Jaka frekwencja jest szacowana w tegorocznej edycji WTK?
– Frekwencja w ciągu pierwszych trzech dni była dobra, co pozwala mi oczekiwać, że odwie-
dzi nas 80 tys. czytelników, co osiągniemy również dzięki programowi Meet Point na płycie 
stadionu i strefom tematycznym, które przyciągają zupełnie nowe grupy targowych gości.

ROzMaWIał PIOTR DObROłęcKI

Warszawskie Targi Książki  Î
zakończone

B
lisko 800 wystawców z 32 krajów, 
1000 twórców, 1500 wydarzeń – tak 
wyglądają statystyki 9. Warszawskich 

Targów Książki, które trwały od 17 do 20 ma-
ja na PGE Narodowym w Warszawie. To naj-
większe międzynarodowe wydarzenie tej 
branży w Polsce. 

Swoją ofertę wydawniczą zaprezentowali 
wystawcy z: Afganistanu, Argentyny, Austrii, 
Bangladeszu, Belgii, Białorusi, Brazylii, Buł-
garii, Chile, Chin oraz Tajwanu, Chorwacji, 
Czech, Francji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Indii, 
Irlandii, Korei Południowej, Kostaryki, Litwy, 
Niemiec, Peru, Rosji, Rumunii, Stanów Zjedno-
czonych, Szwajcarii, Ukrainy, Węgier, Wielkiej 
Brytanii, Włoch i oczywiście Polski.

Wszyscy, którzy kochają czytać mieli nie-
powtarzalną okazję do zdobycia autografów 
ulubionych autorów, zapoznania się w jednym 
miejscu z ofertą wydawców ze świata i z całej 
Polski, zakupu książek i uczestniczenia w wy-
jątkowych wydarzeniach. Na odwiedzających 
czekało 1500 propozycji programowych: spo-
tkań z autorami, debat, konferencji, warszta-
tów, lekcji literatury i historii, atrakcji dla dzieci, 
wydarzeń artystyczno-literackich, nagród lite-
rackich i branżowych, konkursów i wystaw.

Przyszłoroczna, dziesiąta już edycja War-
szawskich Targów Książki odbędzie się 
w dniach 23-26 maja. (eT, PW)

bibliotekarz Roku 2017  Î

T
ytuł Bibliotekarza Roku 2017 w konkur-
sie organizowanym przez Stowarzysze-
nie Bibliotekarzy Polskich zdobyła re-

prezentantka Zachodniopomorskiego Okręgu 
SBP – Cecylia Judek, st. ku stosz, sekretarz 
naukowy Książnicy Pomorskiej im. St. Staszi-
ca w Szczecinie. Tak jak w poprzednich la-
tach głosowanie miało przebieg dwutorowy 
– internauci głosowali na portalu SBP, two-
rząc tym samym ranking internautów, zarządy 
okręgów ustalały rankingi okręgowe (z pomi-
nięciem własnych finalistów) i prze syłały do 
Biura SBP ich wyniki. Zwyciężczynią rankingu 
internau tów została Wiesława Janina Sobiech 
z okręgu mazowieckiego. 

Finałowy ranking Konkursu Bibliotekarz 
Roku 2017 prezento wał się w następujący 
sposób: 

Cecylia Judek (okręg zachod niopomorski);1. 
Jolanta Janiec (lubelski); 2. 
Małgorzata Sońska (podkarpacki); 3. 
Wiesława Janina Sobiech (mazowiecki); 4. 
Vio letta Łabędzka (opolski); 5. 

Tomasz Garwoliński (warmińsko-ma zurski); 6. 
Maria Kycler (śląski); 7. 
Sylwia Markiewicz (opolski);8. 
Joanna Golczyk (dolnośląski); 9. 
Maria Kołodziejska (podlaski); 10. 
Dominik Mirosław Piotrowski (kujawsko-11. 
pomorski); 
Iwona Multan (małopolski);12. 
Bożena Mazur (pomorski); 13. 
Maria Pia skowska (wielkopolski);14. 
Aleksandra Klim (świętokrzyski). 15. (PW) 

Pierwsza w Polsce  Î

O
lsztyńskie Zakłady Graficzne OZGraf 
SA, należące do giełdo wej grupy Kom-
pap, oficjalnie uruchomiły pierwszą 

w Polsce, a jedenastą na świecie kompletną li-
nię do oprawy twardej Kol bus. Jej maksymalna 
wydajność to 70 taktów na minutę, co oznacza 

4200 książek na godzinę. 
Wartość inwestycji wynosi 
około 2 mln euro. Instalacja 
nowej linii to zwieńczenie 
szeroko zakrojonego dwu-
letniego programu inwesty-
cyjnego w OZGraf. (P)

Noblowska pauza  Î

A
kademia Szwedzka podjęła decyzję, 
według której w 2018 roku Nagro-
da Nobla w dziedzinie literatury nie 

zostanie przyznana. W 2019 roku po znamy 
dwóch laureatów, w tym jednego za rok 2018. 
W swym oświadczeniu przyznająca literac-
kiego Nobla Akademia Szwedzka przekaza-
ła, że decyzja została podjęta m.in. z powo-
du „zmniejszonego zaufania publicznego do 
Akademii”. Instytu cją tą wstrząsały ostatnio 
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Rozmowa z Krzysztofem Wójcikiem, autorem książki  „Skorpion”

MłOTeK MORDeRcy 

– „Skorpion” był tak długo bezkarny, bo organy ści-
gania w tym okresie koncentrowały się na polityce?
– Z pewnością. Milicja i bezpieka dużo większe środ-
ki angażowała w inwigilację opozycjonistów i rozbicie 
„Solidarności”. Przecież to nie do pomyślenia, że przez 
9 lat grasuje po Wybrzeżu zboczeniec z młotkiem 
i morduje kobiety. Prawdziwe śledztwo ruszyło dopie-
ro, gdy powołano specjalną grupę operacyjną. Nie do 
pomyślenia jest historia z 1980 roku, kiedy MO miała 
Pawła Tuchlina w swych rękach, lecz wskutek niedbal-
stwa odzyskał on wolność. Dodam, że oficer dyżurny napisał wtedy, żeby dołączyć go do spra-
wy zabójstw kobiet, niestety ów dokument gdzieś zaginął. Podobnie jak wielka śruba znaleziona 
wówczas przy Tuchlinie, którą chciał zaatakować przypadkową kobietę, ale został zatrzymany 
przez jej męża. Co ciekawe też milicjanta. 

– Dlaczego wymiar sprawiedliwości jego przestępstwa usiłował przypisać przypadkowo 
zatrzymanym?
– Prokuratorzy i milicjanci musieli mieć wyniki. Z tego m.in. biorą się błędy w postępowa-
niach sądowych. Wtedy system był jeszcze bardziej represyjny. Przypomnę, że do aresztu 
wsadzał prokurator, a nie sąd. Więc stosowanie aresztu „wydobywczego” było nagminną 
praktyką. Nieprzypadkowo kilku oskarżanych o zbrodnie Tuchlina to ludzie upośledzeni, 
gdyż takowych było dużo łatwiej zmanipulować w śledztwie. Można ich łatwiej zastraszyć, 
wymuszając przyznanie się do wszystkiego.

– Jak udało mu się kamuflować zbrodniczą działalność przed rodziną?
– Moim zdaniem żona musiała podejrzewać, że Tuchlin napada kobiety. Znosił do domu 
damskie zegarki i biżuterię. Co prawda kłamał, że są znalezione czy kupione, lecz tych dro-
gocennych dóbr było co najmniej kilkanaście. Już po aresztowaniu Tuchlina sąsiedzi opo-
wiadali, że jego małżonka chodziła w nocy do pobliskiego lasku wykopywać łupy. Mogła nie 
wiedzieć, że jej mąż jest mordercą, niemniej musiała się orientować, kogo poślubiła. Był kry-
minalistą. Kilkakrotnie karany za kradzieże, spędził w więzieniach trzy lata. We wsi miał opi-
nię „złotej rączki”, ale też takiej, do której wszystko się klei. Znający go sugerowali, że musiał 
mieć parasol ochronny w MO. Czy zapewnił mu go wujek piastujący w tym czasie wysokie 
stanowisko w komendzie w Pruszczu Gdańskim?

– Po lekturze książki utwierdziłem się w przekonaniu o konieczności kary śmierci…
– To największy zbrodniarz w powojennej historii Polski – 9 udowodnionych zabójstw 
i 11 usiłowań. Do tego dochodzą dwa inne morderstwa, których nie udało mu się udowod-
nić, ale modus operandi był identyczny. Nie chcę wchodzić w filozoficzne aspekty dotyczą-
ce kary śmierci, ale w stosunku do Tuchlina sąd nie mógł wydać innego wyroku. Zebrany 
materiał dowodowy był przytłaczający. 

ROzMaWIał TOMaSz zb. zaPeRT 

skandale o charakterze obyczajowym oraz 
związane przeciekami dotyczącymi laureatów 
literackiego Nobla. (PW)

Woblink rozszerza  Î
działalność

S
klep Woblink.com rozszerzył działalność 
handlową o książki drukowane. W rezul-
tacie oprócz ponad 35 tys. e-booków 

i audiobooków dysponuje ofertą ponad 100 
tys. tytułów w formie papierowej. „Książki 
będziemy nabywali od hurtowni, z którymi 
współpracujemy. Zapewnimy nowoczesne 
formy płatności, sprawną logistykę i obsłu-
gę klienta. Jesteśmy gotowi organizacyjnie, 
zmotywowani i bardzo ciekawi nowych do-
świadczeń. Wchodzimy na nowy dla nas ob-
szar, nie unikniemy na pewno problemów 
i nowych wyzwań, ale przecież właśnie o to 
chodzi w rozwoju” – czytamy w komunikacie 
platformy Woblink. (PW)

#czytelnia egmontu Î

N
owy program wydawniczy Egmontu – 
#Czytelnia, wspierający samodzielne 
czytanie wśród dzieci, zadebiutował 

na rynku w kwietniu. To wybór powieści na 
trzech poziomach trudności i objętości tekstu, 
w którym znalazły się znane i lubiane historie 
z popularnymi wśród dzieci bohaterami. W se-
rii zagościły Księżniczki, kucyki Pony, postaci 
ze świata Star Wars, Marvela i wielu innych bli-
skich młodym czytelnikom ulubieńców zna-
nych ze świata filmu czy zabawek. Książki tra-
fiły do sprzedaży na terenie całego kraju.

Cykl książek w projekcie #Czytelnia prze-
znaczony jest dla dzieci samodzielnie już 
czytających, ale i czytelników, którzy dopiero 
niedawno rozpoczęli przygodę z czytaniem. 
W ramach programu mają do wyboru trzy serie 
powieści w zależności od stopnia zaawanso-
wania umiejętności czytelniczych i zaintere-
sowań: „seria żółta” to książki na pierwszym 
poziomie trudności, skierowane do dzieci 
w wieku mniej więcej od 6 do 8 lat; „seria nie-
bieska” skierowana jest do średniozaawanso-
wanych czytelników w wieku od 8 do 10 lat; 
„seria czerwona” przeznaczona jest dla wpra-
wionych w czytaniu miłośników książek. (PW)

Papiernik by empik Î

P
apiernik by Empik to nowe przedsię-
wzięcie Grupy Empik. Miejsce powstało, 
by być blisko klientów. „Nie w dużych 

galeriach handlowych, ale lokalnie – na osie-
dlu. W przyjaznych, kameralnych wnętrzach 
na kupujących czeka szeroki wybór artykułów 
szkolnych, biurowych i papierniczych” – po-
daje Empik.

W ofercie Papiernika są m.in. zabawki, klocki, 
puzzle, gry planszowe, drobne upominki i kartki 
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okolicznościowe oraz selekcja najważniejszych 
premier książkowych, muzycznych i filmo-
wych. W empikowym Papierniku można także 
wywołać zdjęcia, odebrać paczkę z Empik.com 
lub Empikfoto. Pod szyldem Papiernik by Empik  
jako pierwsze działalność rozpoczęły dwa sa-
lony w Warszawie: Al. KEN 83/U3 oraz przy ul. 
Franciszka Klimczaka 17. (eT)

Orbitowski zmienia barwy Î

Ł
ukasz Orbitowski nawiązał współpracę 
z wydawnictwem Świat Książki. W 2019 
roku pod egidą tej oficyny ukaże się je-

go najnowsza powieść zatytułowana „Kult”. 
Według zapowiedzi wydawcy, akcja powie-

ści ma zostać osadzona w latach osiemdzie-
siątych XX wieku – nieuznawane przez Kościół 
katolicki objawienia Kazimierza Domańskiego 
ściągają do Oławy tysiące pielgrzymów z całej 

Polski. Zafascynowany tą historią Orbitowski 
buduje swoją opowieść wokół dwóch bra-
ci, z których jeden nagle awansuje do roli 
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W ydar zenia

„proroka”, drugi staje w obliczu konfliktu mię-
dzy oczekiwaniami partyjnych kolegów a wię-
zami rodzinnymi.

„To nie będzie ani książka religijna, ani kpi-
na z religii. Powieść dotyka spraw poważnych, 
ale będzie lekka, wręcz humorystyczna. Chcę 
pisać o Polakach w duchu Jaroslava Haška” – 
zapowiada autor. (PW)

bukiniści nad Wisłą Î

Z
ainspirowane tradycją bukinistów nad 
Sekwaną Stowarzyszenie Pełna Kultura 
wraz z Krakowskim Biurem Festiwalo-

wym rozpoczęło stacjonarny kiermasz buki-
nistów na dachu pawilonu Powiśle 11 u stóp 
Wawelu. Wydarzenie potrwa do 30 wrze-
śnia. W Krakowie bukinistów można spotkać 
w niedzielne poranki na Hali Targowej, a także 
w okolicach Dworca Głównego czy przejściu 
podziemnym przy DH „Jubilat”, dawniej także 
na Plantach czy Bulwarach Wiślanych. Stowa-
rzyszenie Pełna Kultura – organizator m.in. 
Kiermaszu Bukinistów Śląskich w Katowicach 
wspólnie z Krakowskim Biurem Festiwalo-
wym – operatorem programu Kraków Miasto 
Literatury UNESCO postanowiło powrócić do 
tych tradycji i wspólnie stworzyć w Krakowie 
nowe miejsce pierwszego kontaktu z książką.
Wydarzenie ma uzupełniać Krakowski Kier-
masz Książki – cykliczną imprezę literacką 
odbywającą się w wybrane weekendy sezonu 

wiosenno-letniego na Placu św. Marii Magda-
leny, stanowiąc ofertę dla antykwariuszy nie 
posiadających stałych lokali użytkowych na 
prowadzenie działalności księgarskiej. W sze-
rokiej ofercie bukinistów znajdują się zarówno 
klasyka polskiej i światowej literatury, literatura 
naukowa i filozoficzna, albumy oraz wydawnic-
twa pamiątkowe związane z Krakowem. (PW)

Nagrody Î

Z
godnie z tradycją w pierwszy dzień 
Warszawskich Targów Książki Michał 
Sołtysiak i Marek Radziwon z Fundacji 

Nagrody Literackiej Nike przedstawili dwu-
dziestkę książek nominowanych do 22. edycji 
tego literackiego wydarzenia.

Jury pod przewod-
nictwem prof. Marka 
Zaleskiego spośród 
ponad 300 propozycji 
wyłoniło następujące 
pozycje: Anna Bikont 
„Sendlerowa. W ukry-
ciu” (Czarne), Wojciech 
Bonowicz, „Druga rę-
ka” (a5), Martyna Bunda 
„Nieczułość” (Wydaw-
nictwo Literackie), An-
na Cieplak „Lata powyżej zera” (Znak), Andrzej 
Dybczak „Pan wszystkich krów” (Nisza), Olga 
Gitkiewicz „Nie hańbi” (Dowody na Istnienie), 

Weronika Gogola „Po trochu” (Książkowe Kli-
maty), Mikołaj Grynberg „Rejwach” (Nisza), 
Jerzy Kronhold „Stance” (Convivo), Ewa Lipska 
„Pamięć operacyjna” (Wydawnictwo Literac-
kie), Renata Lis „Lesbos” (Sic!), Andrzej Mencwel 
„Toast na progu” (Wydawnictwo Literackie), 
Jarosław Mikołajewski „Terremoto” (Dowody 
na Istnienie), Robert Rient „Duchy Jeremiego” 
(Wielka Litera), Remigiusz Ryziński „Foucault 
w Warszawie” (Dowody na Istnienie), Paweł 
Sołtys „Mikrotyki” (Czarne), Klementyna Su-
chanow „Gombrowicz. Ja, geniusz” (Czarne), 
Marcin Wicha „Rzeczy, których nie wyrzuci-
łem” (Karakter), Michał Witkowski „Wymazane” 
(Znak), Adam Zagajewski, „Poezja dla począt-
kujących” (Fundacja Zeszytów Literackich).

Siedmiu finalistów nagrody poznamy na 
początku września, a nazwisko zwycięzcy, 
który otrzyma statuetkę i czek na 100 tys. zł, 
zostanie ogłoszone w pierwszą niedzielę paź-
dziernika. 

Anna Bikont, autorka książki „Sendlero-
wa. W ukryciu” (Czarne) została tegoroczną 
laureatką Nagrody im. Adama Mickiewicza, 
wchodzącej w skład Poznańskiej Nagrody 
Literackiej. Wyróżniona książka ukazała się 
w 2017 roku nakładem wydawnictwa Czarne. 
Poznańska Nagroda Literacka przyznawana 
jest od 2015 roku. Organizatorami i fundatora-
mi wyróżnienia są Miasto Poznań oraz Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza. Laureat Nagrody 
im. Adama Mickiewicza otrzymuje gratyfikację 
finansową w wysokości 60 tys. zł. 

Redakcja tygodnika „Polityka” przyznała 
Nagrody Historyczne za książki o najnowszej 
historii Polski wydane w 2017 roku. W dziale 
„prac naukowych i popularnonaukowych” 
nagrodę otrzymał Jerzy Kochanowski za „Re-
wolucję międzypaździernikową. Polska 1956- 
-1957” (Znak Horyzont). W dziale „pamiętni-
ków i wspomnień” nagrodę przyznano Ewie 
Wiatr za opracowanie jednego z najważniej-
szych dokumentów z czasu Zagłady – „Dzien-
nika z łódzkiego getta” (Wydawnictwo Auste-
ria). Najlepszym debiutem okazała się książka 
Pawła Brykczyńskiego „Gotowi na przemoc. 
Mord, antysemityzm i demokracja w między-
wojennej Polsce” w tłumaczeniu Michała Su-
towskiego (Wydawnictwo Krytyki Politycznej). 
W kategorii „wydawnictwa źródłowe” Jury nie 
przyznało w tym roku nagród.

Nagrody Historyczne „Polityki” to najstarsza 
w Polsce nagroda przyznawana publikacjom 
o tematyce dotyczącej najnowszej historii Pol-
ski. Po raz pierwszy Nagrody zostały przyzna-
ne w 1959 roku. (PW)

Polska Izba Książki  apeluje

czyTaNIe KOMPeTeNcJą KulTuROWą

C
złonkowie Polskiej Izby Książki podczas kwietniowego Walnego Zgromadzenia 
podjęli uchwałę „Czytanie to najważniejsza kulturowa kompetencja współczesnego 
człowieka”. Jej treść prezentujemy poniżej: „Polski rynek książki stanowi 2,5 proc. 

wartości rynku europejskiego – w roku 2016 było to 0,58 wobec 22,50 mld euro – podczas 
gdy liczba ludności Polski stanowi 7,5 proc. ludności Unii Europejskiej. Obroty na polskim 
rynku książki spadają od lat, a odsetek osób czytających w Polsce co najmniej jedną książkę 
w ciągu 12 miesięcy jest niezwykle niski – 38 proc.

Umocnienie nawyków czytania, powrót do tworzenia domowych księgozbiorów i po-
wszechnego korzystania z bibliotek, a także rozwijanie umiejętności czerpania radości z lek-
tury i wymiany opinii, czyli aktywnego uczestnictwa w obiegu kultury, to palące zadanie, 
stojące przed organami państwowymi.

Tylko szeroka, zróżnicowana oferta wydawnicza, powszechnie znana i dostępna może 
pobudzić do aktywnego czytania. Zagwarantować ją może tylko dobrze funkcjonujący ry-
nek książki – rozwijające się małe, średnie i duże wydawnictwa, gęsta sieć nowoczesnych 
księgarń stacjonarnych, jak i intensywny rozwój możliwości zakupów książek przez internet. 
W 2017 roku doszło do kolejnych bankructw ponad 200 księgarń, w tym znanych placówek 
z długoletnią historią. Obecnie w Polsce działa około 1900 księgarń, wobec 4000 dzia-
łających w latach 90. Na 10 tys. mieszkańców to tylko 0,46 placówek, gdy np. we Francji 
wskaźnik ten wynosi 0,76, a w Niemczech 0,72. Małym oficynom wydawniczym o dobrej, 
jakościowej literaturze brakuje środków na inwestycje i rozwijanie planów wydawniczych. 
Tym samym zła jest sytuacja twórców, którzy – poza nielicznymi autorami bestsellerów – 
nie są w stanie utrzymać się jedynie z pisania.

Wzywamy władze państwowe do pilnego zajęcia się tymi problemami. Dobre i liczne 
przykłady państw europejskich pokazują, że istnieją sprawdzone rozwiązania legislacyjne 
i działania pobudzające czytelnictwo, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Pomoc państwa polskiego związana z rozwojem małych wydawnictw i małych księgarń 
jest daleko niewystarczająca. Biblioteki nie mają środków na zakup nowości i uzupełnianie 
księgozbiorów w niezbędnym zakresie. Zaniechania w tej dziedzinie już są trudne do od-
robienia, a brak skutecznej strategii odwrócenia negatywnych trendów osłabi kulturową 
i cywilizacyjną pozycję Polski na arenie międzynarodowej”. (P)
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RYNEK  KSIĄŻKI  
W  POLSCE  2017
już w sprzedaży

KOMPENDIUM WIEDZY o rynku wydawniczo-ksiegarskim:

 prezentacje największych firm z branży (charakterystyka firm, informacje 

o obrotach, sprzedaży książek itd.)

 liczne tabele i zestawienia, m.in. z wynikami badań czytelnictwa, danymi  

na temat wielkości produkcji wydawniczej, informacjami o nakładach książek

 przegląd najważniejszych wydarzeń, jakie zaszły na rynku wydawniczo- 

-księgarskim w latach 2016-2017

 informacje o najważniejszych polskich targach książki oraz o instytucjach 

i organizacjach działających na rynku książki

 ponad 700 biogramów osób kształtujących polski rynek wydawniczy – od 

producentów papieru, przez jego dystrybutorów, poligrafów, wydawców 

i hurtowników po księgarzy i bibliotekarzy, agentów literackich i ludzi mediów

 osobny tom poświęcony rynkowi drukarń dziełowych oraz rynkowi papierów 

graficznych przeznaczonych do druku książek

zamówienia: 
marketing@rynek-ksiazki.pl; 
www.rynek-ksiazki.pl/sklep



m a g a z y n  l i t e r a c k i  k s i ą ż k i  •  5 / 2 0 1 88

bestsellery

Książki  maja

Makbet z remingtonem 
w ręku

1 „Testament” Remigiusza Mroza to 
siódma część cyklu przedstawiające-

go skuteczne acz wysoce niekonwencjo-
nalne działania mecenas Joanny Chyłki 
w warszawskim wymiarze sprawiedliwo-
ści. Treść powieści uzasadniają wybite na 
okładce książki zdania: „Państwo prawa to 
mit. Państwo prawników to fakt”. [Patrz 
też poz. 9.]

2 Pomimo tego, że „Nora” Katarzyny 
Puzyńskiej to już dziewiąty tom sagi 

o Lipowie, trudno przywyknąć do niepo-
wtarzalnej stylistyki autorki. Oto próbka: 
„Klementyna zerknęła we wsteczne lu-
sterko na Martę. Tragiczne konsekwen-
cje, warto dodać. I to nie dla samego Da-
wida, ale dla jego dziewczyny. Kolesie 
z gangu postanowili odegrać się na Mar-
cie. Mimo że nie była winna. Już poszli 
siedzieć. Kopp tego dopilnowała. Ale! Nie 
było co się łudzić, że Marta kiedykolwiek 
zapomni, że ją zgwałcono. Takie rzeczy 
zostają w kobiecie do końca życia. (…) 
Klementyna na razie nie zamierzała na-
ciskać. Jeszcze nie. Potem się zobaczy. 
To, że Dawid dotąd nie został zatrzyma-
ny, oznaczało, że stary Przybylski jeszcze 
się o niczym nie dowiedział. To z kolei 
mogła być kwestia najbliższych tygodni, 
a może nawet dni, jeśli gangsterzy okażą 
się bardziej gadatliwi. W pewnym mo-
mencie trzeba to będzie Dawidowi bar-
dziej dobitnie uświadomić. Bo na razie 
chyba nie do końca łapał sytuację. Ale! 
To potem.

Na razie odwróciła się do Marty. Dziew-
czyna wzbudzała w niej matczyne uczu-
cia, co było nieco przerażające. Kopp uwa-
żała się za ostatnią osobę, która mogłaby 
kogoś wychowywać. Może kiedyś tak. Ale! 
Teraz stanowczo nie”.

3 „Ciotka Zgryzotka” – dwudziesty trze-
ci [lub dwudziesty drugi, w zależności 

jak liczymy] tom sławnego cyklu „Jeżycja-
da” Małgorzaty Musierowicz. Czytelniczki 
narzekają coraz głośniej, ale książki z serii, 
którą poznały w dzieciństwie, wciąż kupu-
ją i czytają, zgodnie komentując, że daw-
niej lepiej bywało. Bo i pewnie tak było, ale 
i czternastoletnie, dajmy na to, czytelnicz-
ki były mniej wymagające od tych, które 
dziś mają lat pięćdziesiąt siedem. Dość to 
wszystko upiorne.

4 Nela Mała Reporterka w swojej dzie-
siątej książce „Nela na wyspie raj-

skich ptaków” zabiera małych czytelni-
ków na Papuę-Nową Gwineę. Zachęcając 
do wspólnej podróży słowami: „Wyruszaj 
ze mną na poszukiwania endemicznych 
zwierząt, mam nadzieję, że dołączysz do 
mojej wyprawy badawczej”.

5 Jo Nesbø ma nowy bestseller – „Mac-
betha”. Tak wygląda Szekspir po skan-

dynawsku: „Zaczęli rozładowywać, szefie 
– sepleniące »sz«. To był nowy snajper 
w szeregach Gwardii, młody Olafson. Wraz 
z równie młodym Angusem było ich na 
miejscu zaledwie czterech, ale Macbeth 
wiedział, że każdy z dwudziestu pięciu 
członków Gwardii bez wahania zgodził-
by się tu siedzieć i marznąć razem z ni-
mi. Macbeth odchylił brezent i na brzuchu 
podpełzł do krawędzi dachu.

Banquo czołgał się obok niego.
Przed nimi nad pokładem m/s Lenin-

grad unosiła się w świetle reflektorów pre-
historyczna ciężarówka w kolorze woj-
skowej zieleni.

– Zis-5 – szepnął Banquo.
– Z wojny?
– No, »S« jak Stalin. 
(…) Banquo pokręcił głową.
– Masz za dużo wolnego czasu, Mack-

beth. Powinieneś założyć rodzinę. 
Mackbeth rozłożył ręce. Uśmiech roz-

jaśnił jego szeroką, brodatą twarz.
– Moją rodziną jesteście ty i ci chłopcy, 

Banquo. Potrzeba mi czegoś więcej?
Olafson i Angus zachichotali z zado-

woleniem.
– Kiedy ten chłopak wreszcie doro-

śnie? – mruknął Banquo zrezygnowany 
i starł krople deszczu z celownika karabi-
nu Remington 700”.

6 Vincent V. Severski i jego „Zamęt”: tali-
bowie porywają w Pakistanie polskie-

go biznesmena. I tak dalej.

7 B.A. Paris w „Na skraju załamania” 
przekonuje, że głuche telefony nie 

wróżą niczego dobrego. [Zobacz rów-
nież poz. 25.]

8 „Dietę warzywno-owocową dr Ewy 
Dąbrowskiej. Przepisy” autorstwa Beaty 

Anny Dąbrowskiej można zastąpić mniej 

skomplikowaną o kryptonimie MŻ. Mniej 
żreć. [Zobacz także poz. 13.]

9 Remigiusz Mróz z „Nieodnalezioną” 
i innymi powieściami nasuwa porów-

nanie z Johnem Grishamem i jego thrille-
rami prawniczymi. Proszę nie protestować; 
nie tylko w dziedzinie literatury ustępuje-
my Amerykanom. Ale staramy się, stara-
my… [Patrz również poz. 1.]

10 Złota myśl z „Promyka słońca” Ka-
tarzyny Michalak: „Tak niewiele do 

szczęścia brakuje komuś, dla kogo szczę-
ście jest macochą, nie matką”.

11 Anna Ficner-Ogonowska, autorka 
„Okruchu”, twierdzi, że „jeden do-

bry okruch pamięci wystarczy, by kar-
mić się nim przez całe życie”. Oczywi-
ście, ma rację.

12 Tytułowy reportaż z książki Ju-
styny Kopińskiej „Z nienawiści do 

kobiet” pokazuje, jak w wojsku tuszo-
wano molestowanie kobiet przez ofice-
ra wysokiej rangi. A o tym, czy zasadnie 
użyłem w tym miejscu czasu przeszłe-
go czy też nie, przekonamy się prędzej 
czy później.

13 „Dieta warzywno-owocowa dr 
Ewy Dąbrowskiej i co dalej” Beaty 

Anny Dąbrowskiej to klon wcześniejszej 
książki tego samego autorstwa. Znak to, 
że na rynku poradników zdrowego ży-
wienia dieta ta odniosła sukces. [Patrz 
też poz. 8.]

14 Dominik Szczepański, współautor 
obok Adama Bieleckiego książki 

„Spod zamarzniętych powiek”, twierdzi: 
„Nie uważam, żeby himalaizm miał jakiś 
głębszy sens. Tak samo jak nie ma go że-
glarstwo czy chodzenie po parku. Życie 
samo w sobie nie ma głębokiego sensu. 
Moim wyborem jest himalaizm, zupełnie 
nie ma we mnie potrzeby przekonywania 
całego świata, że to bardzo fajne zajęcie”. 
[Patrz też poz. 21.]

15 Maria Galewska-Kustra, autorka 
książki „Pucio i ćwiczenia z mówie-

nia, czyli nowe słowa i zdania” wcześniej 
swojego małego bohatera wprowadzała 
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Poz.
Miejsce 

w poprzednim 
notowaniu

Liczba 
notowań 
na liście

Tytuł Autor Wydawnictwo ISBN Liczba 
punktów

1 2 2 testament remigiusz mróz czwarta Strona 978-83-7976-877-6 485

2 nowość Nora Katarzyna Puzyńska Prószyński i S-ka 978-83-8123-226-5 428

3 1 2 Ciotka Zgryzotka Małgorzata Musierowicz Akapit Press 978-83-6540-101-4 406

4 nowość Nela na wyspie rajskich ptaków Nela Mała Reporterka Burda Książki 978-83-8053-366-0 400

5 nowość Macbeth Jo Nesbø Wydawnictwo Dolnośląskie 978-83-271-5818-5 365

6 nowość Zamęt Vincent V. Severski Czarna Owca 978-83-8015-999-0 364

7 4 3 Na skraju załamania B.a. Paris Albatros 978-83-8125-124-2 352

8 6 5 Dieta warzywno-owocowa 
dr Ewy Dąbrowskiej. Przepisy Beata Anna Dąbrowska wam  978-83-277-1518-0 350

9 3 4 Nieodnaleziona remigiusz mróz filia 978-83-8075-385-3 302

10 5 3 Promyk słońca Katarzyna Michalak Znak 978-83-240-4780-2 291

11 nowość Okruch  Anna Ficner-Ogonowska Znak 978-83-240-5355-1 272

12 8 2 Z nienawiści do kobiet Justyna Kopińska Świat Książki 978-83-8031-853-3 262

13 nowość Dieta warzywno-owocowa 
dr Ewy Dąbrowskiej i co dalej Beata Anna Dąbrowska wam 978-83-277-1459-6 241

14 7 4 Spod zamarzniętych powiek Dominik Szczepański, 
Adam Bielecki agora 978-83-268-2402-9 238

15 13 2 Pucio i ćwiczenia z mówienia,
czyli nowe słowa i zdania Maria Galewska-Kustra Nasza Księgarnia 978-83-10-13334-2 236

16 nowość Wampir z KC Andrzej Pilipiuk Fabryka Słów 978-83-7964-312-7 217

17 nowość Nocna runda Jack Reacher Lee Child Albatros 978-83-8125-174-7 216

18 nowość Dziewczyny z Dubaju Piotr Krysiak Deadline 978-83-9473-251-6 212

19 11 4 Cudowny chłopak (okładka filmowa) R.J. Palacio Albatros 978-83-8125-074-0 208

20 nowość Opowieści bizarne Olga Tokarczuk Wydawnictwo Literackie 978-83-08-06498-6 202

21 nowość Skazany na góry Denis Urubko agora 978-83-268-2657-3 193

22 19 2 Czerwony głód Anne Applebaum agora 978-83-268-2614-6 189

23 nowość Dawca przysięgi. Tom 2. Archiwum 
Burzowego Światła Brandon Sanderson mag 978-83-7480-912-2 178

24 9 3 Ogień i furia.
Biały Dom Trumpa Michael Wolff Prószyński i S-ka 978-83-8123-111-4 157

25 15 Za zamkniętymi drzwiami B.a. Paris Albatros 978-83-7985-938-2 156

26 16 3
Skazy na pancerzach.
Czarne karty epopei 
Żołnierzy Wyklętych 

Piotr Zychowicz Rebis 978-83-8062-289-0 152

27 20 2 Kajko i Kokosz. Szkoła latania Janusz Christa Egmont 978-83-237-4693-5 149

28 nowość Homo deus. Krótka historia jutra Yuval Noah Harari Wydawnictwo Literackie 978-83-08-06495-5 136

29 14 3 Kobieta w oknie a.J. finn w.a.B. 978-83-280-5036-5 130

30 10 4 w domu Harlan Coben Albatros 978-83-8125-110-5 123

Lista bestsellerów „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” jest przedrukowywana w „Rzecz-
pospolitej”, w tygodniku „Angora”, w serwisie Swiatczytnikow.pl oraz prezentowana 
w programie „Xięgarnia” emitowanym w TVN24.

Lista Bestsellerów
 – ©

 C
opyright Biblioteka Analiz 2018

Jak powstaje lista bestsellerów „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”?
Zestawienie powstaje na podstawie wyników sprzedaży w ponad 600 księgarniach całego kraju, w tym w sieciach: Empik, Świat Książki, BookBook i Książnica Polska. Pod 
uwagę bierzemy wyniki sprzedaży z 30 dni, zamykamy listę 15 dnia miesiąca poprzedzającego wydanie aktualnego numeru „Magazynu”. O kolejności na liście decydują 
punkty przyznawane za miejsca 1-5 w poszczególnych placówkach księgarskich; przy czym za pierwsze miejsce dajemy 5 punktów, za piąte – 1.
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dopiero w świat mowy, w książeczkach 
„Pucio uczy się mówić” i „Pucio mówi 
pierwsze słowa”. Oczami wyobraźni zo-
baczyłem już Pucia jak pierwsze słowa… 
zapomina. To wcale nie dowcip: logope-
dia geriatryczna istnieje, a jakże.

16 „Wampir z KC” Andrzeja Pilipiuka: 
tytuł wart każdych pieniędzy.

17 Lee Child firmuje „Nocną rundę” 
jak inne książki o Jacku Reacherze. 

Nie mam do nich przekonania, podobnie 
jak do ich ekranizacji. Nie podoba mi się 
postać bohatera, byłego majora amery-
kańskiej żandarmerii, ani Tom Cruise od-
twarzający jego rolę. A musi się podobać? 
Nie, nie musi, choć może.

18 „Dziewczyny z Dubaju” Piotra Kry-
siaka stały się środowiskową sen-

sacją. Autor pisze bowiem o polskich cele-
brytkach (aktorkach, modelkach, osobach 
znanych z tego, „że są znane”) uprawiają-
cych w Emiratach profesję określaną jako 
najstarszy zawód świata.

19 Bohater książki R.J. Palaccio „Cu-
downy chłopak” zanim skończył 

dziesięć lat przeszedł 27 operacji, które 
może i mu pomogły, ale nie sprawiły, że 
jego zdeformowana w wyniku choroby 
genetycznej twarz stała się taka jak in-
nych dzieci. A w szkole przyszło mu się 
zmierzyć z niechęcią, chamstwem, ostra-
cyzmem, odrzuceniem. O sobie mówił: 
„Nie jestem zwykłym dzieckiem tylko dla-
tego, że nikt nie patrzy na mnie jak na 
zwykłe dziecko”.

20 Zacząć wypadałoby od wytłuma-
czenia tytułu „Opowieści bizar-

nych” Olgi Tokarczuk. Otóż wzięte z fran-
cuskiego słowo „bizarre” znaczy dziwny, 
zmienny, jak również śmieszny i niezwy-
kły. Zresztą niech sobie każdy tłumaczy 
„Opowieści bizarne” jak chce. Grunt, że 
wychowana na postmodernizmie część 
odbiorców literatury przyjmie nowe dzie-
ło autorki „Ksiąg Jakubowych” z nie-
zmiennie tym samym nabożeństwem, 
co zawsze.

21 Denis Urubko, autor „Skazanego 
na góry”, jednej z najpopularniej-

szych obecnie książek himalaistycznych 
to 44-letni wspinacz, obywatel rosyjski, 
kazachski i polski, który jako piętnasty 
człowiek w historii zdobył Koronę Hima-
lajów bez użycia tlenu. Jeśli zaś chodzi 
o jego zimowe wejścia na ośmiotysięcz-
niki, to wiemy już o nich aż za wiele. [Zo-
bacz również poz. 14.]

22 Anne Applebaum w „Czerwonym 
głodzie” dowodzi, że wielki głód na 

Ukrainie – efekt prowadzonej tam przez 
Stalina polityki – był drugim, po Holokau-
ście, największym aktem ludobójczym 
w XX wieku. Czyli doprowadzenie ludzi 
do skrajnej niewydolności i zapaści, do 
stanu, w którym dopuszczali się aktów ka-
nibalizmu było ludobójstwem – z czym, 
oczywiście, należy się zgodzić, ale zabi-
janie tysięcy jeńców strzałem w tył gło-
wy, co Sowieci praktykowali z wziętymi 
do niewoli oficerami polskimi, na miano 
ludobójstwa już nie zasługuje. Ani, jak 
się okazuje, na pomnik – wzniesiony na 
ziemi naszego, podobno największego, 
sojusznika. 

23 „Dawca przysięgi. Tom 2” to część 
serii „Archiwum Burzowego Świa-

tła” Brandona Sandersona. Jak dowiedzia-
łem się, chodzi o to, że Elhokar, Adolin, 
Shallah i Kaladin docierają do Kholina-
ru i przekonują się, że ich misja będzie 
niezwykle trudna, omal niemożliwa do 
wypełnienia. No, tego to akurat byłem 
pewny.

24 Takie książki jak Michaela Wolffa 
„Ogień i furia. Biały Dom Trumpa” 

pozwalają z całą powagą postawić py-
tanie: czy naprawdę Ameryka tak bar-
dzo zżyła się z wizją prezydentury Hillary 
Clinton, że nie jest w stanie pogodzić się 
z sytuacją, w jakiej się znalazła?

25 Do takich thrillerów, jak debiu-
tancka powieść B.A. Paris „Za za-

mkniętymi drzwiami”, przylgnęło określe-
nie „klimatyczne”. I taka też jest ta książka; 
wszystko jedno, co przez to rozumiemy. 
[Zobacz też poz. 7.] 

26 To się może wydać nieprawdopo-
dobne, ale fala krytyki książki Pio-

tra Zychowicza „Skazy na pancerzach. 
Czarne karty epopei Żołnierzy Wyklętych” 
wydaje się większa od tej, jaka dotknęła 
autora po sławnym „Obłędzie”, poświęco-
nym Powstaniu Warszawskiemu. Obec-
na krytyka dosięga Zychowicza – tego 
akurat powinien się spodziewać – z krę-
gów umownie nazywanych prawicowy-
mi bądź narodowymi. Ciekawe i raczej 
smutne.

27 „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” Ja-
nusza Christy – kultowy komiks ze 

łzą wzruszenia przyjęty przez jego czy-
telników z roku 1986. Minęło ponad trzy-
dzieści lat, a czar wspomnień – jak widać 
– nie zanikł.

28 Yuval Noah Harari, izraelski hi-
storyk, autor bestselleru „Sapiens. 

Krótka historia ludzkości”, w swojej nowej 
książce „Homo deus. Krótka historia jutra” 
wywodzi, że już niebawem człowiek sta-

nie się równy bogom. Bardzo się cieszę, że 
– jak się zdaje – tego nie doczekam.

29 W taki sposób, jak narratorka i bo-
haterka „Kobiety w oknie” A.J. Fin-

na też się można przedstawiać: „Połykam 
proszki, siadam przy komputerze, poru-
szam myszką, wklepuję hasło i loguję się 
na stronie Agory. O każdej porze – bez 
przerwy – zalogowanych jest co najmniej 
kilkadziesiąt osób, plejada użytkowników 
z całego świata. Niektórych znam z imie-
nia. Talię z okolic zatoki San Francisco, 
Phila z Bostonu, prawniczkę z Mancheste-
ru o totalnie nieprawniczym imieniu Mitzi, 
Pedra z Boliwii, którego łamany angielski 
wcale nie jest gorszy od mojej kulawej 
francuszczyzny. Inni wolą posługiwać się 
Nickami, ja również chcąc być cwana, na-
zwałam się »Annagorafobką«, ale potem 
przyznałam się jednemu użytkownikowi, 
że jestem psycholożką. I wieść szybko się 
rozniosła. Dlatego przechrzciłam się na 
»lekarzprzyjmuje«. Zapraszam.

Agorafobia, dosłownie »lęk przed pla-
cem targowym«, a w praktyce określe-
nie na szereg zaburzeń lękowych. Po raz 
pierwszy została udokumentowana pod 
koniec dziewiętnastego wieku, a sto lat 
później skodyfikowana jako »niezależ-
na jednostka diagnostyczna«, mimo że 
często współwystępuje z zespołem lę-
ku napadowego. Jeśli chcecie, może-
cie poczytać sobie o tym w piątej edy-
cji klasyfikacji zaburzeń psychicznych, 
w skrócie DSM-5 (od Diagnostic Statisi-
cal Manual of Mental Disorders, Fifth Edi-
tion). Zawsze mnie śmieszył ten tytuł, bo 
brzmi, jakby chodziło o jakąś hollywo-
odzką serię: »Podobały ci się Zaburze-
nia umysłowe 4«? Zakochasz się w ko-
lejnej części!”.

30 Miejsce akcji „W domu” Harlana 
Cobena: Londyn, „górą pędzą z ry-

kiem niczego nieświadome samocho-
dy. Jesteśmy na King’s Cross, w dzielnicy, 
którą w ciągu ostatnich dwudziestu lat 
»odmłodzono« muzeami, bibliotekami, 
siedzibą Eurostaru, a nawet tabliczką na 
Peronie 9 ¾, skąd Harry Potter odjeżdżał 
do Hogwartu. Znaczna część tak zwane-
go niepożądanego elementu uciekła stąd 
we względnie bezpieczne zacisze trans-
akcji cyberprzestrzennych – mniejszy 
popyt na ryzykowny sekshandel samo-
chodowy to kolejny, jakże wartościowy, 
produkt uboczny internetu – lecz wystar-
czy, dosłownie lub w przenośni przejść 
na złą stronę ulicy, oddalając się nieco 
od nowych błyszczących wieżowców, 
i można znaleźć miejsca, gdzie brud mo-
ralny wciąż kwitnie w skondensowanej 
formie”.

RaNKINg SPORząDzIła eWa TeNDeReNDa-Ożóg

KOMeNTaRz KRzySzTOf MaSłOń
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Pisar ze

Niewielu pisarzy odnosi natychmiasto-
wy sukces. Nie ma w tym nic zaska-

kującego, wielu twórców zwyczajnie wy-
przedza swoje czasy. Osiągnięcie ponad 
pięćdziesiąt lat po swojej śmierci statusu 
twórcy kultowego nie jest jednak łatwe. Ho-
ward Philips Lovecraft to fenomen. Twór-
ca często trudnych tekstów, zaliczanych 
jednocześnie do mało poważanej litera-
tury pulpowej. Jak to się stało, że dzisiaj 
jego opowieści o Wielkich Przedwiecznych 
są uwielbiane przez miliony czytelników? 
I dlaczego część środowiska odrzuca Love-
crafta z powodu jego poglądów?

Lovecraft urodził się w 1890 roku w Pro-
vidence na Rhode Island, co ma niebagatel-
ne znaczenie dla omawiania jego twórczości. 
To właśnie w tym mieście spędził większość 
swojego życia i stworzył wiele ze swoich naj-
bardziej poważanych dzieł. Zanim jednak 
doszło do zaistnienia Lovecrafta-pisarza, 
przyszły twórca musiał zmierzyć się z naj-
prawdopodobniej spowodowaną syfilisem 
chorobą psychiczną swojego ojca. Sam Love-
craft twierdził, że przyczyny były inne, obec-
nie uznaje się jednak, że nie wiedział lub spe-
cjalnie ukrywał powody trafienia jego ojca do 
zakładu. Po śmierci Winfielda Scotta Love-
crafta Howard dzieciństwo spędzał w towa-
rzystwie kobiet – matki, ciotek i babki. Sam 
twórca przyznawał później, że ten okres jego 
życia oraz stan rodziny w żałobie po śmierci 
jego babki w pewnym stopniu wpłynęły na 
treść i atmosferę jego tekstów. Jakkolwiek 
sam Lovecraft opisywał relację z matką nie-
jednoznacznie, nie sposób lekceważyć wpły-
wu, jaki miała na jego rozwój literacki. To ona 
oraz dziadek pisarza polecali mu pierwsze 
książki i teksty. Nie minęło długo, nim Lo-
vecraft sam zaczął tworzyć i wysyłać swoje 
teksty do pulpowych magazynów. Ale z po-
czątku były to artykuły prasowe, krytycz-
ne wobec tworzących tam autorów oraz li-
sty wraz z wierszowanymi satyrami, które 
wywoływały bitwy poetyckie.

Dziś to twórczość Lovecrafta jest pod-
dawana krytycznym analizom i w równym 
stopniu chwalona, co atakowana. Podob-
nie sam pisarz. Należy pamiętać, że nie tyl-
ko doświadczenia prywatnego życia Love-
crafta miały wpływ na jego twórczość, ale 
również środowisko, w którym żył i panują-
ce wówczas poglądy. Czy nam się to podoba 
czy nie, poglądy często sprzeczne z wyznawa-
nymi obecnie, wręcz niedopuszczalne. Dla-
tego osobną kwestią jest, czy Lovecraft był 

Lovecraft
odrodzony

dobrym pisarzem, a osobną, czy ten dobry 
pisarz był rasistą.

Przedwieczni Bogowie 
i nowe pomysły
Wczesne teksty Lovecrafta są pod wieloma 
względami znacznie bardziej eksperymenta-
torskie od późniejszych. Twórca „Szczurów 
w murach” długo poszukiwał własnego sty-
lu i formy, które najlepiej reprezentowałyby 
jego spojrzenie na literaturę. Niektóre dzieła 
jak „Dagon” czy „Zeznanie Randolpha Car-
tera” noszą znamiona stylu, który po latach 
zostanie w pełni uformowany w dziełach po-
dejmujących tematykę Starych Bogów, ta-
kich jak doskonałe „W górach szaleństwa” 
czy „Zgroza z Dunwich”. Inne bardziej przy-
pominają teksty dziennikarskie lub dzieła 
uwielbianego przez Lovecrafta Edgara Alla-
na Poego.

Różnica między wczesnymi i najpóźniej-
szymi tekstami Lovecrafta nie jest do końca 
jednoznaczna. Zauważa to Maciej Płaza, pi-
sarz i tłumacz dwóch tomów tekstów Love-
crafta, w tym nagradzanego tomu „Zgroza 
z Dunwich i inne przerażające opowieści”, 
który dzieła pisarza z Providence poznał na 
wylot: „Twórczość Lovecrafta ma to do sie-
bie, że wraz z osiągnięciem literackiej i my-
ślowej dojrzałości stała się tematycznym i ję-
zykowym monolitem. Dlatego tom »Zgro-
za w Dunwich«, mieszczący głównie utwory 
późne, może wydawać się nieco monotonny. 
W »Przyszła na Sarnath zagłada« znalazły się 
utwory wcześniejsze, niekiedy nieco słabsze, 
ale za to bardziej zróżnicowane. Praca nad ni-
mi wymagała więc przestawiania zwrotnicy 
w głowie, ale była też dużą frajdą”. 

Uczucie pewnej powtarzalności faktycz-
nie może pojawiać się w trakcie czytania Lo-
vecrafta. Schemat, w którym wstrząśnięty 
przedstawiciel kultury umysłu, przeważnie 
naukowiec, zdaje relacje z przerażającego wy-
darzenia, którego był świadkiem, powtarza 
się w tekstach pisarza. Lovecraft nie jest mi-
strzem niespodziewanego twista. Nie spo-
sób też ukryć, że jego naukowy styl potrafi 
być niekiedy przyciężki. Tylko jednak w naj-
gorszych przypadkach. O ile bowiem twist 
nie jest i nigdy nie był doskonałym narzę-
dziem w rękach Lovecrafta, o tyle w tworze-
niu suspensu był on niekwestionowanym 
mistrzem.

Podstawowy schemat dawkowania na-
pięcia w opowieściach Lovecrafta polega na 

szybkich przeskokach między tajemnicą i od-
kryciem. Lovecraftowski bohater, przeważ-
nie człowiek nauki, często zaznajomiony do 
pewnego stopnia ze światem mistycznym 
(być może po częściowej lekturze „Necrono-
miconu”), opowiada swoją historię najczęściej 
już post factum. Dawkuje informacje powoli, 
samemu niejako wątpiąc w to, co zobaczył. 
Ma jednak nad czytelnikiem niemałą prze-
wagę. Zna zakończenie historii, a wszystkie 
płynące z tego implikacje oddziałują na jego 
sposób narracji. Lovecraft w pewnym sensie 
nie gra fair, ale ma coś na swoje usprawiedli-
wienie. U podstawy skrywanych przed czy-
telnikiem informacji leży niemożliwość zro-
zumienia i opisania grozy. Tak psychika, jak 
i moralność jego bohaterów zostają zachwia-
ne lub wręcz zburzone. Ludzkie ograniczenia 
nie pozwalają osiągnąć zrozumienia, na któ-
rym operują boskie istoty, co Lovecraft chy-
ba w najbardziej oczywisty sposób wyraził 
w tekście „Inni bogowie”.

Gdyby pisarz z Providence zatrzymał się 
tylko na tym poziomie, nie byłby tak ory-
ginalnym twórcą. Niejedna kosmogonia 
zakłada nieprzekraczalną granicę między 
tym, co ludzkie a tym, co boskie. U Lovecra-
fta znajdziemy coś więcej. Kolejny, ponad bo-
ski poziom. Wieczni Przedwieczni, kosmicz-
ne monstra bez kształtu, celu i emocji. Sta-
nowiący chaotyczne centrum wszystkiego 
Azathoth nie musi zostać wprost pokazany. 
Wystarczy jego ślad, wspomnienie imienia, 
odblask we śnie, by pokrzyżować wszelkie 
plany maluczkich. Nie dlatego, by Starzy Bo-
gowie byli nastawieni negatywnie do boha-
terów tekstów Lovecrafta. Część z nich okre-
śla się mianem kosmicznego dobra, część ko-
smicznego zła, ale nie należy do tego przy-
stawiać ludzkich wymogów moralności. To 
zupełnie inny poziom świadomości. Dlatego 
suspens w tekstach tego pisarza jest zabójczo 
skuteczny, ale dopiero gdy zrozumiemy stoją-
cą za nienazwaną grozą ideę. Pod tym wzglę-
dem H.P. Lovecraft jest pisarzem niezwykle 
mocno zakorzenionym w filozofii. Niektó-
rzy czytelnicy odchodzą wręcz zawiedzeni. 
Bo paradoksalnie u Lovecrafta nie dzieje się 
dużo, a jeśli nawet, to bardzo rzadko wprost. 
Zakończenia nie są dynamiczne, ale nie mu-
szą być. Ruch nie ma znaczenia wobec wiel-
kości Prastarych.

Oczywiście, trzeba cały czas pamię-
tać, że mowa tu o standardowym tekście 
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amerykańskiego pisarza, przeważnie nale-
żącym do cyklu „Cthulhu Mythos” (nazwa 
wymyślona przez Augusta Derletha, który 
intensywnie korespondował z Lovecraftem) 
czy „Dream Cycle”. Choć też nie wszystkie 
dzieła z tych podgrup idealnie pasują do 
przedstawionego schematu. Odkrywanie in-
nego oblicza Lovecrafta bywa niezwykłym 
doświadczeniem. Ba, w jednym z tekstów pt. 
„Opuszczony dom” człowiekowi udaje się po-
konać potwora! Dla niejednego fana Lovecra-
fta czytanie tego opowiadania musiało być 
głębokim szokiem, a to przecież nie jedyne 
niestandardowe dzieło tego pisarza. Bole-
śnie piękna „Wędrówka Iranona”, urzekają-
ce w nieuchronnym upadku „Przyszła na Sar-
nath zagłada”, autoironiczne „W grobowcu” 
czy niedoceniana „Muzyka Ericha Zanna” po-
kazują, że mamy do czynienia z człowiekiem 
o znacznie głębszej charakterystyce, niż opi-
suje się to w popkulturze. Ten problem doty-
ka nie tylko Lovecrafta. Popkulturowy obraz 
żadnego innego pisarza, chyba poza jedynie 
Franzem Kafką, nie został jednak tak bardzo 
wykrzywiony w stosunku do rzeczywistości. 
Co pisarzowi z Providence w równym stopniu 
pomogło, co przeszkodziło.

Nihilista i rasista

Pisarz tworzy dzieła, a one kształtują jego 
obraz w świadomości społeczeństwa. Nie za-
wsze słuszny. Książki mogą być przecież źle 
odczytane lub niezrozumiane. Zwłaszcza gdy 
twórca podejmuje tematy omijane przez in-
nych autorów. Tematy mroczne, przejmujące, 
podważające moralne podstawy funkcjono-
wania cywilizacji. Dobry pomysł nie gwaran-
tuje jednak pełnego sukcesu. Potrzebne są też 
ogromne umiejętności literackie. Wbrew po-
pularnej w niektórych kręgach opinii o grafo-
manii Lovecrafta, Maciej Płaza nie ma wątpli-
wości, co do wielkości tego twórcy: „Najwspa-
nialszą cechą jego pisarstwa jest przejmująca 
sugestywność. Gdy czyta się Lovecrafta po 
raz pierwszy, można odnieść wrażenie, że 
on naprawdę wierzył w okropieństwa, o któ-
rych pisał. I tak jego bohaterowie był na poły 
obłąkanym rewelatorem niesłychanych po-
tworności, które uważał za prawdę. Nie tyl-

ko ja dałem się nabrać, czytając go w wieku 
13 lat. Stanisław Lem uznał twórczość Love-
crafta za przypadek psychiatryczny, a nie li-
teracki. Wielbiciele Lovecrafta szukali kiedyś 
przecież po bibliotekach »Necronomiconu«, 
przekonani, że istnieje naprawdę. Jeśli autor 
utworów bądź co bądź fantastycznych potra-
fi tak uwieść i omamić swoich czytelników, 
to znaczy, że jest wielkim czarodziejem sło-
wa, szamanem fikcji”. Wbrew pozorom wia-
rygodność to kluczowa wartość dobrej fan-
tastyki. Udana opowieść science fiction czy 
fantasy potrzebuje być do pewnego stopnia 
odbiciem rzeczywistości (fakt, że w ostatnich 
dekadach doszło do hiperbolizacji takiego 
podejścia jest tematem na osobny artykuł). 
Nikt o zdrowych zmysłach nie uwierzy w ma-
łe zielone ludziki, które bez powodu trafia-
ją na Ziemię. Całą historię należy obudować 
w elementy potwierdzające ciągłość opowia-
danych wydarzeń. Stąd u Lovecrafta tak czę-
sto pojawiające się odwołania do wcześniej-
szych wydarzeń, całej mitologii, prehistorii 
i historii w opowieści.

Ta sugestywność pozwoliła pisarzowi 
z Providence nie tylko zdobyć rzeszę czy-
telników (oczywiście już po jego śmierci). 
Sprawiła również, że wykształcił się w po-
pkulturze bardzo silny obraz Lovecrafta-
samotnika. Odludka i dziwaka, który pozo-
staje zamknięty w swoim małym miastecz-
ku na Rhode Island, nienawidząc całego 
świata. Naprawdę wyglądało to zupełnie 
inaczej. Lovecraft miewał humory, ale po-
trafił być też niezwykle zabawnym i czaru-
jącym człowiekiem. Poprzez zmasowaną 
korespondencję z wieloma twórcami fan-
tastyki zbudował sobie grono wielbicieli, 
naśladowców oraz bliskich przyjaciół. Zda-
niem założyciela największego polskiego 
portalu o Lovecrafcie oraz tłumacza jego 
listów i poezji, Mateusza Kopacza, tak sil-
ne grono wczesnych współwyznawców jego 
twórczości było zapowiedzią popkulturo-
wej siły Cthulhu Mythos: „Lovecraft stwo-
rzył całe uniwersum, co popkultura wręcz 
uwielbia. Niezwykle jak na tamte czasy 
świeże, ale co ważne, nie tworzone tylko 
przez niego samego. Całe grono przyjaciół 
bawiło się tym samym uniwersum razem 
z nim. Możliwość zetknięcia się z tymi sa-
mymi światami i nazwami w różnych dzie-
łach jest niezwykle przyciągająca”.

Jeśli zaś chodzi o nienawiść do zmienia-
jącego się świata, to największy wybuch rasi-
stowskiej twórczości Lovecrafta miał miejsce 
tuż po przenosinach do Nowego Jorku. Ra-
sizm Lovecrafta (zarówno ten w oczywisty 
sposób zauważalny, jak i mocno domniema-
ny) jest zresztą źródłem wielu sporów i po-
działów. Tak w środowisku akademickim, 
jak i fanowskim. Nie sposób przecież dysku-
tować o Lovecrafcie, nie wspominając o jego 
popkulturowym wpływie i silnie zakorzenio-
nym fandomie.

zapomniany i uwielbiany

Cywilizacja w dziełach Lovecrafta jest two-
rem w równym stopniu skazanym na zagła-
dę, co koniecznym do otworzenia. Lovecraft 
był człowiekiem o stosunkowo chaotycznym 
spojrzeniu na niektóre kwestie, należy też 
pamiętać, że jak u każdego człowieka część 
jego poglądów zmieniała się z wiekiem. Z jed-
nej strony jest przykładem typowego kon-
serwatysty, który w nadejściu nowego i nie-
znanego widzi zagrożenie istniejącej, podno-
szonej do rangi ideału cywilizacji. Widać to 
było najmocniej na gruncie języka, którego 
staroangielskiej czystości był zawsze wiel-
kim obrońcą. A jednak uważna lektura jego 
dzieł pokazuje nam, że pisarz z Providence 
optuje raczej za cykliczną koncepcją czasu, 
w którym następują po sobie cykle zniszcze-
nia i odbudowania. Wiele z wielkich cywili-
zacji, tak obcych, jak i stworzonych przez lu-
dzi upada u Lovecrafta z powodu nadmier-
nej pychy i lekceważenia nie nowego, a wła-
śnie starego.

Wielu interpretować będzie sprzeciw Lo-
vecrafta wobec barbarzyństwa w korelacji 
z jego rasistowskimi poglądami. To łatwy 
trop, ale może prowadzić na manowce. Jeśli 
można dostrzec jakiś stały punkt w większo-
ści dzieł amerykańskiego pisarza, to będzie 
nim podziw wobec opuszczonych dzieł daw-
nych cywilizacji. Kolor skóry ich twórców nie 
ma dla Lovecrafta żadnego znaczenia. Nie 
muszą nawet być ludźmi. Bohaterowie Lo-
vecrafta boją się nieznanego i mrocznych sił 
grasujących w ciemnościach, ale są też oszo-
łomieni wspaniałością tych strasznych dzieł. 
Ich ogromem i niezwykłością.

Najlepszym dowodem na niejasność po-
glądów Lovecrafta jest fakt, że dla współcze-
sności odkryli go na nowo członkowie ruchów 
kontrkulturowych w latach sześćdziesiątych, 
ale zarazem największym orędownikiem  
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literackiej i filozoficznej wartości pisarza 
z Providence jest Michel Houellebecq, który 
odczuwa wobec tych ruchów pogardę. Nie-
jednoznaczność tak autora, jak i jego dzieł 
wpłynęły wyraźnie na zainteresowanie róż-
nych osób. Od pierwszej ciekawości do zbu-
dowania fandomu jednak daleka droga. Co 
więc wpłynęło na tak ogromną popularność 
Lovecrafta w XXI wieku?

Do Polski Lovecraft zaczął szerzej prze-
pływać w latach dziewięćdziesiątych, gdy 
rynek otworzył się na wcześniej pomijanych 
twórców. Pierwsze tłumaczenia były prze-
ważnie amatorskie i najeżone błędami czy 
nieścisłościami. Jakie były największe błę-
dy poprzednich wydań? Mateusz Kopacz, 
który swego czasu był twarzą ruchu walczą-
cego o lepsze traktowanie Lovecrafta przez 
tłumaczy, wymienia kilka najczęściej poja-
wiających się wpadek: „Choćby błędne tłu-
maczenie tytułów. Najlepszy przykład to 
opowiadanie »The Festival« przetłumaczo-
ne jako »Festyn«, mimo że tekst wyraźnie 
wskazuje na okultystyczne święto. Źle prze-
kładano także tekst »Outsider« jako »Przy-
bysz«. Pojawiały się też bardziej problema-
tyczne kwestie. Robert Lipski opuszczał 
całe akapity, a sam dodawał swoje słowa. 
Tłumacząc »W Górach Szaleństwa«, dopi-
sywał w wielu miejscach słowo »plugawy«, 
a potem wszyscy się śmiali, co u tego Lo-
vecrafta wszystko takie plugawe. Te błędy 
w świetny sposób poprawił Maciej Płaza” – 
dodaje Kopacz.

Już w pierwszych latach obecności Love-
crafta ujawniła się ogromna siła oddziaływa-
nia grozy tego autora, a także podatność stwo-
rzonego przez niego świata na kulturowe prze-
tworzenia. Wkrótce miało dorosnąć pierwsze 
pokolenie, które Lovecrafta poznawało po-
przez motywy zawarte w grach, komiksach 
czy filmach. Podobnie było z Kopaczem: „Mój 
starszy brat grał w RPG »Zew Cthulhu«. Od 
razu zafascynowała mnie ta opowieść. Zain-
teresowanie grami szybko przeszło w zain-
teresowanie samą literaturą. Internet wtedy 
dopiero raczkował, a dostęp do książek Love-
crafta, zwłaszcza w języku polskim był słaby. 
Funkcjonował jedynie za pośrednictwem Wy-
dawnictwa SR, a ja byłem bardzo zawiedziony 
tym wydaniem. Nie władałem wtedy angielsz-
czyzną najlepiej, dlatego ze słownikiem w dło-
ni słowo po słowie tłumaczyłem Lovecrafta, 
żeby go potem przeczytać”. 

Nie bez powodu wspomniałem wcześniej 
o „motywach”. Amerykański pisarz znany 
jest jako doskonały dostarczyciel otoczenia 
i atmosfery, jeśli chodzi jednak o adaptacje 
jego twórczości, to częściej niż rzadziej oka-
zywały się one klapą. Groza i potwory u Love-
crafta pokazywane są zazwyczaj nie wprost, 
co znacznie utrudnia ich wizualne przedsta-
wienie. Zbytnie trzymanie się ustalonego po-
rządku zmierza raczej w stronę parodii (co 
w łopatologiczny sposób wykorzystał choćby 
Michał Borczuch w niedawnym przedstawie-
niu „Zew Cthulhu” w warszawskim Nowym 

Teatrze). Popuszczenie wodzów własnej wy-
obraźni kończy się zaś przeważnie pójściem 
w stronę bliższą tworom H.R. Gigera czy Zdzi-
sława Beksińskigo. W zestawieniu z przeważ-
nie mocno ograniczonym budżetem przekła-
da się to na nieudane adaptacje.

Nie przeszkadza to jednak fanom Love-
crafta żywo dyskutować o jego twórczości 
i zagłębiać się w stworzony przezeń świat. 
Również w Polsce, choć rodzimy fandom nie 
ma szans dorównać wielkością i aktywno-
ścią kolegom zza oceanu. Wiele w poprawie 
myślenia o Lovecrafcie pomogło w pełni no-
we, profesjonalne podejście do tłumacze-
nia, czego koronnym przykładem dwa to-
my opowiadań przygotowane przez Płazę 
dla Wydawnictwa Vesper. Co oczywiście nie 
oznacza, że nadrzędnym celem Płazy było 
zniwelowanie błędów poprzedników. Jak 
sam przyznaje, starał się raczej nie zaglądać 
do wcześniejszych przekładów: „Nie czytam 
na nowo starych przekładów, nie jest mi to 
potrzebne, mogłoby nawet niepotrzebnie 
zasugerować jakieś rozwiązania. Ale jeśli 
w trakcie pracy napotkam problem, który 
stawia duży opór, czasem sprawdzam, jak 
poradził sobie poprzednik. To żadna tajem-
nica i żaden wstyd, pewnie każdy tłumacz 
tak robi”.

Odrzucony i odczytany  
na nowo
Ogromna popularność Lovecrafta spotkała 
się jednak z kontrującą odpowiedzią. Coraz 
częściej zaczęły się pojawiać głosy, że nie na-
leży dłużej tolerować rasizmu pisarzy z prze-
łomu XIX i XX wieku. Nie chodzi tylko o Love-
crafta, ale to właśnie w niego uderzono z po-
dwójną mocą. Nie ma co ukrywać, że rasizm 
u tego twórcy się pojawia. Nikt zresztą tego 
nie robi. Pytanie, jak jego czytelnicy powinni 
sobie poradzić z tą wiedzą. Żadna ze skrajno-
ści – całkowite zignorowanie tych wątków lub 
odrzucenie pisarza jako całości – nie wydaje 
się słusznym ruchem, co podkreśla choćby 
Michał Płaza: „Jest sens i potrzeba rozma-
wiania o rasizmie pisarzy, ale trzeba robić 
to z głową. To nie tylko problem Lovecrafta. 
W powieściach Faulknera czy Twaina używa 
się słowa nigger, które dziś jest obelgą. A nie-
którzy czarnoskórzy krytycy uważają »Jądro 
ciemności« za utwór rasistowski. Niestety, 
w przeciwieństwie do tych autorów Lovecraft 
po prostu był rasistą. Nie da się tego ukryć, 
ale też nie ma potrzeby. Osobiście uważam, że 
wznawiając jego utwory, wystarczy opatrzyć 
je odpowiednim komentarzem. Pamiętajmy, 
że w czasach Lovecrafta rasizm był właściwie 
czymś normalnym, nawet wśród intelektuali-
stów. Nowa Anglia, choć to jankeski region 
Stanów Zjednoczonych, był i wciąż jest prze-
siąknięty rasizmem. Nie usprawiedliwiam Lo-
vecrafta, uważam jednak, że wszystko trzeba 
widzieć w stosownym kontekście”.

Chyba najsłynniejszą odsłoną konfliktu 
o Lovecrafta była sprawa World Fantasty 

Award. Nagroda miała pierwotnie kształt 
popiersia pisarza (choć bardziej przypomi-
na karykaturę, na co zwracał uwagę w 1984 
roku Donald Wandrei). W ostatnich kilku la-
tach nagradzani autorzy coraz częściej wy-
stępowali z apelami o zmianę popiersia na 
bardziej uniwersalny i niekontrowersyjny 
symbol. Stało się tak ostatecznie w 2016 ro-
ku. Wyraz empatii wobec twórców fanta-
styki różnych ras i przekonań, którzy mogli 
czuć się urażeni taką nagrodą? A może ko-
lejny krok w stronę poprawnego politycz-
nie świata, który wyklucza wszelką kon-
trowersję?

Nie ma zapewne jedynej słusznej odpo-
wiedzi na to pytanie. Nigdy jej nie ma, gdy 
mowa o ludzkich uczuciach i ideologii nie-
wrażliwej na godność drugiej osoby. Świat, 
który chciałby cenzurować lub niszczyć dzie-
ła Lovecrafta, byłby światem który nie po-
trafi poradzić sobie z własnymi problema-
mi i traci z tego powodu świetnego pisarza. 
Do niczego takiego jednak nie doszło. Spo-
łeczność fanów Lovecrafta jest równie ży-
wa jak wcześniej, została jedynie poszerzo-
na o nowe wątki i tematy do dyskusji. Przy 
całym szacunku do czytelników pulpowej 
literatury z początku poprzedniego wieku, 
dzisiaj Lovecraft jest odczytywany na nowe 
sposoby, nie mające wiele wspólnego z ory-
ginalnym zachwytem niewielkiego grona 
wielbicieli. Klimat grozy i beznadziei inaczej 
działa na postmodernistycznego człowieka, 
a niewidzialne potwory w inny sposób pobu-
dzają naszą wyobraźnię.

Cywilizacje u Lovecrafta wznoszą się 
i upadają. Następuje zmiana, ale zostaje za-
chowany pewien cykl. Podobnie jest w praw-
dziwym życiu. Poglądy na rasę i literaturę 
ewoluują, wielkie dzieła zostają jednak doce-
nione i zapamiętane. I tak jest też z Lovecra-
ftem w najlepszym wydaniu, ze „Szczurami 
w murach”, „W górach szaleństwa”, „Wędrów-
ką Iranona”, czy „Widmem nad Innsmouth”. 
Sam Lovecraft też się przecież zmieniał. Me-
tamorfozę przerwała przedwczesna śmierć, 
ale Maciej Płaza chciałby wierzyć, że była to 
przemiana na lepsze: „Niektóre jego utwory 
jak »Ustalenia dotyczące zmarłego Arthura 
Jermyna i jego rodu« w przenikliwy sposób 
podważają podstawy ideologii rasistowskiej, 
a późny »Cień spoza czasu« można wręcz 
uznać za antyrasistowski i antyfaszystow-
ski. Niestety, powstał krótko przed śmiercią 
autora i nie dowiemy się, w którą stronę je-
go poglądy by wyewoluowały. Wszystko, co 
wiem o Lovecrafcie, podpowiada mi jednak, 
że gdyby dożył II wojny światowej, byłby ab-
solutnie przerażony i na pewno zweryfiko-
wałby swoje dawne poglądy”. Musimy za-
dbać, by nasze spojrzenie i ocena twórczo-
ści kontrowersyjnego pisarza z Providence 
też podlegała stałemu rozwojowi, nigdy zaś 
cofała w stronę bezmyślnego sprzeciwu lub 
aprobaty. Bezkrytyczne i sekciarskie podej-
ście pozostawmy wyznawcom Cthulhu.

TOMaSz gaRDzIńSKI
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wiek czyta opowieść z sanatorium dla gruź-
lików: „Wszystkich już znam – towarzystwo 
marne, sami Kacapi – kolejarze. Zdążyłem 
już jednemu nawymyślać. A stało się tak: 
Jest tu jedna panna dosyć inteligentna, 
z którą ja się zaznajomiłem. Otóż spacero-
wałem z nią, ja rozmawiałem po polsku, ona 
zaś pytała się o wyrazy, których nie rozu-
miała. Po drodze przyłączył się do nas jakiś 
drab, zaczął rozmawiać z nami po rosyjsku 
i słysząc, że ja mówię po polsku, odzywa się 
do tej panny, że on ze wstrętem słucha pol-
ską mowę! Karolciu! Szatan mnie od razu 
opanował, wiesz jaki ja jestem gwałtowny! 
Zwymyślałem go strasznie, plunąłem mu 
w oczy i w końcu namówiłem wszystkich, 
co koło mnie siedzą przy obiedzie, żeby nie 
chcieli z nim siedzieć i trzeciego dnia Kacap 
sam przeniósł się na inny stół”. Wyobra-
żałam sobie tę polsko-rosyjską awanturę 
w sanatorium, te intrygi i plucie w twarz. 
Cóż… pradziadek musiał być gwałtowny. 
Bardziej jednak śmieszył mnie fragment 
o powrocie, gdy pisał: „Po 24 czerwca niech 
moja Karolka do swego Antoleńka nie pisze 
listów, gdyż on już fiu-fiu będzie jechał do 
domu. Każdego wieczora, gdy się na łóżku 
kładę, myślę o tem jaka to będzie frajda, gdy 
będę dojeżdżał do Warszawy, jak Karolcię 
z łóżka zrzucę, jak w zeszłym roku”. Moja 
wyobraźnia od razu pracowała, wyobraża-
jąc sobie pradziadka z sumiastym wąsem, 
kładącego się koło prababki, która spada 
z drugiej strony łóżka. Jego listy pełne by-
ły zresztą osobliwych miłosnych wyznań, 
z których jednoznacznie wynikało, że bez 
prababci pradziadek po prostu cierpi. Nazy-
wał ją w nich „Pierdzimączką”, „Salcesonem 

Uwielbiam listy. Uwielbiam pisać, do-
stawać i… czytać. List, jak żaden 

inny utwór literacki, mówi najwięcej 
o człowieku. 

Gdy miałam 19 lat i byłam tuż po matu-
rze odkryłam listy Zbigniewa Piekarskiego 
pisane ze Szkoły Morskiej w Tczewie do ro-
dziców. Ich autor był moim rówieśnikiem, 
choć jednocześnie stryjecznym dziadkiem. 
Zafascynowana książkami Karola Olgier-
da Borchardta połknęłam je w godzinę, 
a potem wielokrotnie czytałam fragmenty 
różnym znajomym. Wszyscy mówili: „mu-
siał to być fajny gość!”. W moim pojęciu był 
nie tylko fajny, ale i bardzo mi bliski. I nie 
chodzi mi o więzy rodzinne. Bliski był mi 
w swojej wrażliwości i w humorze. Dlatego 
po latach jego listy zaowocowały moją książ-
ką „Dziewiętnastoletni marynarz”. Odkry-
łam w niej pewną tajemnicę rodzinną, bo 
w toku mojego pierwszego poważnego hi-
storyczno-dziennikarskiego śledztwa do-
tarłam do informacji, że autor listów zmarł 
śmiercią samobójczą. A przyczyną targnię-
cia się na swoje życie była informacja, że je-
go brat, a mój dziadek Bronisław, żeni się 
z moją babcią Janiną z Adamskich. Dla sa-
mych listów informacja ta nie ma znaczenia. 
Babcia, do której wzdychał, jest wspomina-
na w nich tylko raz i to w post scriptum, któ-
re brzmi tak: „O ile Mamusia zobaczyłaby 
Jankę niech ją Mama przeprosi, że nic dotąd 
nie napisałem, ale niech oczekuje cudu a …. 
napiszę”. Listy fascynowały mnie z zupeł-
nie innych powodów. Po pierwsze było dla 
mnie czymś niesamowitym, w jaki sposób 
zwracał się do rodziców. Ten szacunek, gdy 
pisał do ojca: „Bardzo wielką przykrość zro-
biła mi uwaga Tatusia, że do osób starszych 
nie pisze się ołówkiem. Ja to wiem i nigdy 

nie napisałbym do nikogo ołówkiem, gdy-
by nie brak atramentu. Tatuś może powie-
dzieć »czemuś nie kupił« i byłoby to zupeł-
nie racjonalne, gdyby nie to, że nas na mia-
sto puszczają tylko w środy i soboty. Bardzo 
więc Tatusia przepraszam za mój mimowol-
ny nietakt”. A do matki: „List Mamy odebra-
łem i bardzo za niego dziękuję. Bardzo mi 
jest niemiło, że Mamusia przyśle mi tyle pie-
niędzy, może to naruszy Maminy budżet?”. 
W czasach, gdy popularny jest dowcip o li-
ście z kolonii, którego autor pisze: „kocha-
ne pieniążki przyślijcie rodzice” taka kore-
spondencja o finansach po prostu zatyka. 
Płakałam ze śmiechu z powodu innego post 
scriptum, które brzmiało: „Ukłony Bankow-
com, Jagusi i Pelci. Pannie Waci szczególne 
ukłony. Niech się raz ucieszy! Co tam!”, wy-
obrażając sobie, jakim potworem musiała 
być panna Wacia. List to obraz obyczajowo-
ści nie tylko poprzez opisywane w nich hi-
storie, ale przede wszystkim poprzez język 
i formę, w jakiej autor zwracał się do adre-
satów. To dzięki temu dowiedziałam się, że 
bał się ojca, a bezwzględnie kochał matkę. 
Jej bowiem zwierzał się bardziej. 

Potem przeżyłam chwile wzruszeń z li-
stami pradziadka do prababci. Znałam je od 
dziecka, ale największe wrażenie zrobiły na 
mnie, gdy zostałam zupełnie sama z nasto-
letnim synem. Doskwierająca samotność 
sprawiła, że zaczęłam otwierać szuflady, 
wyjmować z nich teczki z korespondencją 
przodków i czytać ją, by choć w mojej wy-
obraźni moja dwuosobowa familia rozrosła 
się do wielopokoleniowej rodziny. Znów jak 
przy listach Zbyszka, tak przy listach pra-
dziadka pisanych na początku XX wieku na 
przemian płakałam ze śmiechu i ze wzru-
szenia. Cóż… trudno się nie śmiać, gdy czło-

Korespondencja ulotna, 
czyli co po nas zostanie?
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Ewangelickim” i… „Skręcipitką”, które to 
określenie wybrałam potem jako tytuł mo-
nodramu „Listy do Skręcipitki”, stworzone-
go na podstawie tych listów z myślą o moim 
mężu Zacharjaszu Muszyńskim. Myliłby się 
jednak ten, kto pomyślałby, że wyszła z te-
go rzecz tylko frywolna i żartobliwa. Wy-
szedł patriotyczny spektakl, bo… listy były 
jak życie, w którym śmiech i płacz mieszają 
się ze sobą. I tak jak trudno nie śmiać się, 
gdy czyta się pradziadkowe: „sam się prze-
konałem, że bez cipuchny cienko by kogu-
tek piał”, tak trudno nie zapłakać, gdy i on 
w liście płacze z tęsknoty i rozpaczy. Nie-
stety biedak po rewolucji październikowej 
utknął w Kałudze i od miesięcy nie dosta-
wał żadnych listów od rodziny, a więc nie 
wiedział, czy jego bliscy żyją. Pisał więc: 
„Napiszcież na rany boskie was proszę list 
do mnie, czyście się mnie wyparli? Nasi ro-
botnicy, których rodzina czytać i pisać nie 
umie, to otrzymują listy z Warszawy, kole-
ga, z którym mieszkam od czasu wyjazdu, 
wczoraj otrzymał list z Warszawy od matki, 
a ja nic, jakbym był sierotą i w kraju nie miał 
jednego serca, które by za mną westchnę-
ło”. Albo: „Zdrowie, choć go szanuję, marne. 
Szczególniej zimową porą często chorowa-
łem, ale i zimy były tu ciężkie, a szczególnie 
pierwsza 1915/1916 roku. Na Genka imie-
niny było 34 stopni mrozu. Kaszlę gorzej 
niż przed wyjazdem, a co dziwne posiwia-
łem, a przecież ja nie mam jeszcze 34 lat”. 

Płakałam, gdy czytałam, jak pisał: „Karol-
ciu, chwilami mi się zdaje, że to niemożeb-
ne żebym ja kiedyś wrócił do kraju, że to za 
dużo szczęścia, żeby to marzenie moje zi-
ściło się”. Moje wzruszenie potęgował fakt, 
że list był rozmazany przez łzy osób, które 
czytały go wcześniej. 

Potem odkryłam nie mniej wstrząsającą 
korespondencję z więzienia w Fordonie uko-
chanej ciotki mojego ojca – Stefanii z Rusz-
czykowskich Krosnowskiej. Pisała do matki 
w maju 1946 roku: „Dostałam zezwolenie 
na złożenie listowne zeznań w sprawie wy-
mordowania przez Niemców moich rannych 
w szpitalu – sprawiło mi to przyjemność, bo 
czułam, że biorę żywy udział w życiu spo-
łecznym, że nie jestem wyrzucona poza na-
wias. (…) Martwię się Tobą Tusieńko – wiem, 
że zawsze biedniejsi są ci, co zostają”. Nie 
wiedziała wówczas, że matka zwana przez 
nią „Tusieńką” już nie żyje. Zginęła w tajem-
niczych okolicznościach przejechana przez 
samochód, a sprawców wypadku nigdy nie 
odnaleziono. Listy ciotki Steni, którą w prze-
ciwieństwie do Zbyszka czy pradziadka zna-
łam osobiście, były dla mnie dopełnieniem 
jej osoby. Z listów wyzierała bowiem zupeł-
nie inna ciotka niż ta, która częstowała mnie 
kawą, ciastkami lub rzucała raz w miesiącu 
palenie, oddając paczki papierosów moje-
mu ówczesnemu narzeczonemu. Do obrazu 
egzaltowanej patriotki i dewotki klęczącej 
przed telewizorem w czasie papieskich mszy 

dochodził obraz osoby naprawdę kochającej 
ojczyznę i kochającej swoją matkę. 

Jako nastolatka prowadziłam obfitą 
korespondencję. Najpierw z koleżankami 
z wczasów, potem z takimi z obozów har-
cerskich, a wreszcie z poznanymi na literac-
kich imprezach. Z autorką cyklu o Zawro-
ciu Hanką Kowalewską, z którą dziś często 
„wisimy” na drucie, prowadząc obfite roz-
mowy telefoniczne, bo telefony tanie, a my 
mieszkamy w jednym mieście, kiedyś by-
łyśmy oddzielone o ponad 150 kilometrów 
i… korespondowałyśmy. Obie prozaiczki, 
obie pisałyśmy piórami i obie to lubiłyśmy. 
Listy Hanki były zawsze ładniejsze, bo peł-
ne rysunków. Wszystko dlatego, że Hanka, 
gdy pisząc coś, pomyliła się, przerabiała źle 
napisany wyraz na dżdżownicę, motylka, 
słonko itd. Moje listy były pełne bazgrołów. 
Dziś nasze ręczne pismo znamy już tylko 
z dedykacji w książkach. Nawet nasze listy 
przeniosły się do świata wirtualnego. Dlate-
go często myślę, co po nas zostanie? Wystar-
czy bowiem, że padną serwery i komputery, 
a z naszych elektronicznych wyznań nie po-
zostanie nic. Co ciekawe teraz te papierowe 
wydają mi się wieczne. Wieczne między in-
nymi dlatego, że to już Michaił Bułhakow 
napisał, że rękopisy nie płoną. A listy, na-
wet te pisane przez zwykłych ludzi, jak moi 
przodkowie, to jednak często kawał praw-
dziwej literatury! 

MałgORzaTa KaROlINa PIeKaRSKa
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Rozmowa z Elżbietą Jodko-Kulą, autorką książki „Maria Piłsudska. Zapomniana żona”

Piękna Pani

Szczerbińska była o piętnaście lat młodsza 
od Marii, a pierwsza żona była o dwa lata 
starsza od Józefa. W chwili, kiedy blisko 
czterdziestoletnia Maria, po czterech 
latach tułaczki u boku męża pragnęła stabi-
lizacji, on bynajmniej nie mógł sobie na nią 
pozwolić. Próbowała ratować ich związek, 
lecz w historycznej zawierusze udało jej się 
tylko przedłużyć – o kilka lat – jego trwa-
nie. Piłsudski był charyzmatyczną postacią 
i u jego boku zazwyczaj pojawiały się nietu-
zinkowe partnerki. Jak twierdzą historycy, 
w jego bardzo aktywnym życiu były co naj-
mniej cztery (poza matką) ważne kobiety. 
Że z pierwszą żoną miał ślub ewangelicki, 
ujawnił jeszcze przed zgonem Marszalka 
Władysław Pobóg-Malinowski, odnajdując 
w kościele luterańskim w Paproci Dużej 
stosowną metrykę. Próbą ujawnienia tego 
odkrycia historyk ściągnął na siebie gniew 
piłsudczyków. Oczywiście ludzie z najbliż-
szego otoczenia Komendanta wiedzieli 
o jego sytuacji rodzinnej i próbowali pomóc. 
Po zamieszkaniu w Warszawie Piłsudski 
dostał od arcybiskupa Kakowskiego propo-
zycję „rozwiązania problemu jego małżeń-
stwa”, z której nie skorzystał. Ze swą nową 
partnerką, która urodziła mu dwie córki, 
pozostawał w związku nieformalnym, aż 
do śmierci Marii (1921 r.), która postano-
wiła umrzeć jako żona Piłsudskiego, co też 
się stało.

ROzMaWIał TOMaSz zb. zaPeRT

– Pierwsza żona Józefa Piłsudskiego 
pozostaje w cieniu drugiej. Z jakich wzglę-
dów?
– Trudno odpowiedzieć, dlaczego wspo-
mnień o niej jest tak niewiele, skoro od 
wczesnej młodości angażowała się w pracę 
konspiracyjną. W Wilnie, Petersburgu 
i w Warszawie związana była z ruchem 
socjalistycznym. Potem w Krakowie dzia-
łała w Lidze Kobiet, pracowała w spółce 
wydawniczej „Książka”, bardzo aktywnie 
pomagała Strzelcom. W krakowskim miesz-
kaniu na długo przed I wojną światową 
organizowała nie tylko punkt kontaktowy 
dla wielu uczestników działań niepodległo-
ściowych, ale też opiekowała się finansami 
organizacji (między innymi koordynowała 
zbiórkę funduszy dla Strzelca). Wydawa-
łoby się, że jej ciekawy życiorys powinien 
być zauważony… W tym przypadku niewąt-
pliwie zadziałał czynnik ludzki.

– Aby stanąć na ślubnym kobiercu tow. 
„Wiktor” musiał zmienić wyznanie?
– Biografowie Piłsudskiego dowodzą, że 
konieczność konwersji na luteranizm wią-
zała się z faktem, iż Maria Piłsudska była 
już raz mężatką i jej ślub został unieważ-
niony. Istotnie tak było, ale nie ma dostępu 
do świadectw, że Maria z domu Koplewska, 
primo voto Juszkiewicz była katoliczką! 
Poślubiając Piłsudskiego, miała trzydzie-
ści cztery lata. Jej pierwsze małżeństwo 
z Marianem Juszkiewiczem zostało roz-
wiązane, prawdopodobnie w warszawskim 
kościele ewangelicko-augsburskim, po 
wieloletnim procesie rozwodowym. Czy 
znaczy to, że od urodzenia była ewange-
liczką? Nie wiem, chociaż usiłowałam tego 
dociec, poszukując dokumentów nawet 
w wileńskim archiwum. Fakt, że nie dało 
się ustalić, gdzie pochowany jest ojciec 
Marii sugeruje, że Koplewscy mogli nie 
być katolikami. Na Rossie leży jej matka 
i córka, ale gdy one umierały cmentarz ten 
był już ogólnodostępną nekropolią miejską. 
Wcześniej – gdy zmarł Konstanty Koplew-
ski, ojciec Marii – ewangelików chowano 
na nieistniejącym już od dawna cmentarzu 
ewangelickim. Maria do śmierci pozostała 
luteranką, czego dowodzi wniosek o przy-
znanie jej – pośmiertnie – Orderu Polonia 
Restituta, przedstawiony w czerwcu 1929 
przez szefa Biura Wyznań Niekatolickich 
Ministerstwa Spraw Wojskowych (w końcu 
zmarłą uhonorowano jedynie Krzyżem 
Niepodległości).

– Piłsudski nie był jedynym kandydatem 
do jej ręki…
 – Roman Dmowski poznał Marię Juszkie-
wicz u schyłku XIX wieku, przyjeżdżając do 
Wilna z Mitawy, dokąd został zesłany car-
skim nakazem za działalność wymierzoną 
przeciw porządkowi obowiązującemu na 
terenie zaboru rosyjskiego. Pisze o tym 
w pamiętnikach Leon Wasilewski, który 
przebywając w Wilnie, spotykał się z Jusz-
kiewiczową oraz Dmowskim. Wszyscy troje 
bardzo dobrze czuli się w swym towarzy-
stwie i – jak wspomina Wasilewski – wspól-
nie udawali się na wycieczki. Jak daleko 
zaszły sprawy pomiędzy Marią a Romanem 
– tego już się nie dowiemy. Niemniej Dmow-
ski często przyjeżdżał do Wilna z Mitawy, 
choć odległość dzieląca oba miasta wcale 
nie była mała. Kiedy zaś odwiedzał Wilno, 
zawsze odwiedzał też Marię Juszkiewicz. 
Niewiastę wybitnie urodziwą, czego dowo-
dem nie tylko fotografie, ale także przydo-
mek – Piękna Pani.

– Maria wniosła Piłsudskiemu w wianie 
córkę… 
– … która otrzymała imię babci po mieczu, 
bardzo dzielnej kobiety – mieszkając przez 
czas jakiś w Warszawie, ofiarnie pomagała 
konspiratorom, użyczając im lokum tudzież 
przechowując patriotów poszukiwanych 
przez carskich żandarmów. Wanda Jusz-
kiewiczówna po ślubie swej matki z Józe-
fem Piłsudskim została w Wilnie z babcią 
Koplewską. Aż do roku 1903 kwaterowała 
w domu na Zarzeczu. Kilka miesięcy wcze-
śniej Piłsudscy zawitali do Wilna i tam nie-
wątpliwie zapadły decyzje co do dalszego 
losu nastolatki. Rozmaite źródła podają, 
że pomiędzy Wandą i czołowym bojowcem 
PPS-u Walerym Sławkiem kwitło uczucie, 
co trudno potwierdzić. Jednak jest faktem, 
że gdy w czerwcu 1906 roku, uczestnicząc 
w akcji bojowej pod Warszawą został on 
bardzo poważnie okaleczony, Wanda bardzo 
to przeżyła. Dwa miesiące później zapa-
dła na ciężkie zapalenie wyrostka robacz-
kowego, zakończone zgonem. Sławek, za 
młodu bardzo przystojny, chętnie nawią-
zywał przelotne romanse z licznymi wielbi-
cielkami, lecz po śmierci Wandy już nigdy 
nie związał się z żadną kobietą.

– Czemu małżeństwo Marii i Józefa się 
rozpadło? 
– Przypuszczalnie małżeństwo rozpadło 
się z powodów prozaicznych. Aleksandra 
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wonych i Żydów”. „8 IV 1990. Prawica rusza 
do boju. Atakują Geremka. Endecja, ale ta 
najczarniejsza, podnosi głowę”. „9 VI 1990. 
Rząd chyba upadnie. Wałęsa będzie prezy-
dentem. Kaczyńscy premierem. I pora umie-
rać. Nie chcę takiej Polski”. „14 VII 1990. 
Kraj nie do wytrzymania. Naród głupi. 
Nieszczęsny. Bardzo czarno wszystko wi-
dzę. Gdybym był młody, to bym wyjechał”. 
„1 XII 1990. Mazowiecki odchodzi, odcho-
dzi inteligencja – co nas czeka? Szanse sła-
be – biała albo czerwona komuna, albo i fa-
szyzm”. „28 X 2001. Hitler – przepraszam 
Lepper, rozrabia w sejmie – chcieliście Pol-
ski, no to ją macie! Inteligencja dorżnięta do 
końca. Taką ojczyznę pierdolę!”. 

W tych politycznych rojeniach bywa-
ły i chwile radości: „8 II 1991. Aż nie chcę 
wierzyć mojemu szczęściu. Terlecki (Ma-
rian – szef Komitetu do spraw Radia i Te-
lewizji – przyp. TO-RT) zdjął PKF (Polską 
Kronikę Filmową, powtarzaną na szkla-
nym ekranie, w latach bierutowszczyzny 
jej wiodącym lektorem był Łapicki – przyp. 
TO-RT). Już w tym tygodniu nie będzie. Le-
żałem krzyżem w kościele św. Aleksandra, 
dziękując Bogu”.

20 stycznia 1994 roku aktor o mało nie 
dostał zawału, bo: „»Gazeta Wyborcza« 
umieściła artykuł o zbrodniach AK wobec 
Żydów w czasie Powstania. W pale się nie 
mieści! »Zapluty karzeł reakcji« to przy tym 
pieszczota”.

A 24 września 2000 roku zirytował się, 
gdy: „w TV pokazali jak Kwaśniewski z Siw-
cem parodiują papieża, a pijany Kwaśniew-
ski bełkocze w Charkowie. Czerwona hoło-
ta. I ten naród ich kocha. Po co było to za-
mieszanie, wolność, niepodległość, nikomu 
to niepotrzebne. Naród kundli”.

„Emigrant to ktoś, kto stracił wszyst-
ko prócz akcentu” – mawiał Janusz 

Głowacki. Niespełna rok po odejściu pisa-
rza wydawnictwo Czerwone i Czarne opu-
blikowało książkę pt. „Świat bez Głowy”. 
Oprócz bardzo osobistego pożegnania Iza 
Bartosz zawarła w niej wspominki bliskich 
opisywanego. 

Dowiadujemy się, że: „słowa »patriota« 
nienawidził, bo twierdził, że zostało wy-
świechtane przez ONR”, przy pisaniu sce-
nariusza filmu „Mecz” zaprzyjaźnił się z ko-
respondentem(!) sportowym Janem Ciszew-
skim, zwanym Cisem”. Obraz nigdy nie po-
wstał, ale stał za tym „znienawidzony przez 
wszystkich (składam nieśmiałe votum sepa-
ratum) reżyser Bohdan Poręba”.

Autorka przytacza też muzyczne wspo-
mnienie bohatera książki: „opowiadał, jak 
kiedyś podczas festiwalu piosenki w Sopo-
cie jeden z niemieckich piosenkarzy pod-
czas »Dnia Polskiego« chciał wykonać po-
pularną piosenkę pt. »Powrócisz tu«. Cen-
zorzy natychmiast doszukali się w tym 
aluzji i podziękowano Niemcowi za udział 
w festiwalu”.

Wątki niemieckie obecne są też w dzien-
nikach Andrzeja Łapickiego, pochodzących 
z lat 1984-2005, opublikowanych nakła-
dem Agory pt. „Jutro będzie »Zemsta«”, 
jednego z większych rozczarowań literac-
kich br. Weźmy takowe zapiski: „3 X 1984. 
Po południu straszny mecz w TV. Pogoń 
Szczecin – FC Koeln. Polska niemożność. 
Jak mogła »Solidarność« wygrać, jak Pola-
cy nie umieli strzelić dwóch karnych” al-
bo „26 II 1994. Wczoraj oglądałem łyżwy 
na olimpiadzie. Witt przepadła. I słusznie. 
Stara i ze Stasi”. 

Sport był artyście bliski. W szczególno-
ści futbol, gdyż za okupacji strzegł bramki 
w KS Błysk, klubie utworzonym z młodzie-
ży stolicy, triumfatorze rozgrywek o mi-
strzostwo Warszawy. Rzecz jasna toczo-
nych potajemnie. Stąd nota: „15 VI 1986. 
Powrót do Warszawy na Mundial – zdąży-
łem na drugą połowę meczu Maroko-Pol-
ska. Ohyda. Rozlazła drużyna impotentów. 
Następne mecze coraz gorsze, polska nędza 
i upokorzenie. Anglicy nas dobili. Wracamy 
na szare dno prowincjonalnej piłki”.

Natomiast 8 grudnia 1996 roku komen-
tował: „Przed chwilą skończyła się walka 
Gołoty z Bowe. (…) Znowu dyskwalifika-
cja – za to samo. Polski syndrom. Nigdy do 
końca (..) niczego się nie wygrywa”. 

Rzecz jasna w notatkach Łapickiego 
prym wiedzie kultura. Nierzadko przywo-

ływana nekrologami: „23 XI 1988. Umarł 
Świderski. W napadzie szału biegał z no-
żem i zmuszał ludzi do modlitwy. Nikt 
o nim niczego dobrego nie mówi. Straszna 
taka śmierć”. „18 VIII 2002. Umarł Dudek. 
To do niego nie pasuje. Wszystko zawsze 
było na niby, na żart, a tu poważna rzecz. 
Irena odetchnie, bo było już niemożliwy, 
nic nie rozumiał. Umarł w zakładzie u bo-
nifratrów. Taki koniec”. „9 IX 1995. Umarł 
Sasza Bardini. Strasznie mnie to dotknę-
ło. Odszedł bliski i życzliwy człowiek. Po-
stać. Malinka chciała, żeby go pochować 
na katolickim cmentarzu i to w katakum-
bach. Zadanie niewykonalne, a jednak… 
załatwiłem”.

16 stycznia 1995 roku deklarował: 
„Wczoraj utwierdziłem się w aktorskim 
pożegnaniu ze sceną. Byłem na »Baronie 
cygańskim«. (…) I wśród tłumu na scenie 
krążył jakiś nieporadny starzec – to Woj-
nicki, amant operetkowy. Smutne to. (…) 
Ulubieńcy publiczności powinni się scho-
wać, żeby ich zapamiętano, jakimi byli, 
a nie, jakimi są – bezzębnymi starcami, le-
dwo łażącymi”. Nie dotrzymał słowa. Po 
powtórnym ożenku powrócił i do teatru, 
i na plan filmowy. 

Zanim zagościł w polityce konstatował: 
„13 VII 1986. Bratkowski et consortes wy-
słali list do Gorbaczowa, żeby dał większą 
autonomię krajowi przywiślańskiemu, to 
oni mu pozwolą trzymać tu wojska! Para-
noja. (…) Już im się całkiem w głowach po-
pieprzyło. Przecież to jest uznanie już nie 
realiów, ale zaboru”.

Z rekomendacji Solidarności walczył 
o miejsce w parlamencie podczas wybo-
rów kontraktowych. Jego kontrkandyda-
tem był rzecznik rządu ze stanu wojenne-
go: „28 V 1989. Urban atakuje bez litości, 
wspomagany przez Passenta i KTT”. Ła-
picki wygrał bezapelacyjnie, ale szybko się 
rozczarował: „2 VIII 1989. Jaruzelski prze-
pchnięty jednym głosem, przez katolików. 
Wielowieyski obliczył tuż przed głosowa-
niem, że nie przejdzie, więc namówił Stom-
mę, Stelmachowskiego, Trzeciakowskiego 
i Kulerskiego z Miłkowskim, żeby oddali 
głosy nieważne. Targowica”. „22 VIII 1989. 
Niestety, zostałem przewodniczącym sej-
mowej Komisji Kultury i Środków Przeka-
zu. Wice – Król z PZPR” (kto by pomyślał, 
że po latach stanie się takim antykomuni-
stą – przyp. TO-RT). „3 II 1990. Partia się 
przefarbowała. Wałęsa ostro na nich napadł. 
Nurt rozliczeniowy się wzmaga. Urban miał 
rację – jak będzie gorzej, zaczną rżnąć czer-

Tercet
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Międz y wiersz aMi

Z czasem polityka schodzi w zapiskach 
na margines. 31 maja 1998 roku: „W po-
niedziałek »benefis« Zakrzeńskiego. Mła-
wa to zbyt pochlebne określenie. Trwał 
cztery (!) godziny, a potem przemówie-
nia. Ja mówiłem o dwunastej i wykpiłem 
go srodze. Zdaje się, że się obraził, I b. do-
brze”. 4 października: „Wygląda na to, że 
Zakrzeński będzie dyrektorem (Teatru 
Polskiego – przyp. TO-RT). I bardzo do-
brze! Prowincjonalny teatr i prowincjo-
nalny aktor – dyrektorem. Wszystko się 
zgadza”. 13 grudnia: „Zakrzeński chyba 
definitywnie przepadł, bo ZASP i mini-
ster chcą konkursu. Strasznie mu zaczęli 
wypominać przeszłość – UB itd. Niemiło. 
Przyjechał z USA, gdzie był jako Piłsud-
ski. I strasznie się zdziwił”.

12 maja 2001 roku konstatował: 
„Z Segdą wypiłem bruderszaft. To mo-
je zastępcze erotyczne osiągnięcie!”, zaś 
8 grudnia 2001 ujawniał, że: „Gucio (Ho-
loubek – przyp. TO-RT) miał propozycję 
reklamy piwa. Łamał się przez trzy dni. 
W końcu z płaczem odrzucił. Szkoda, by-
łoby śmiesznie”. 

I tak jest, choćby czytając wspomnienia 
Edwarda Pałłasza „Na swoją nutę” (Iskry) 
prezentowane w Domu pod Królami.

„Rzecz dzieje się tuż po wojnie. Do od-
radzającego się ZAIKS-u, kierowanego tak 

jak przed wojną przez Walerego Jastrzębca-
Rudnickiego, zgłasza się jego przedwojen-
ny inkasent, specjalista od lokali gastrono-
micznych, Adam Wiener. Pan Walery wita 
go okrzykiem radości: 

– Panie Wiener, jak ja się cieszę! 
Na co pan Adam: 
– Ja też się cieszę, tylko, że je nie jestem 

Wiener, ja jestem inżynier Leon Bielski. 
– Aaa, rozumiem – pokiwał głową Ja-

strzębiec-Rudnicki – Leon Bielski to pseu-
donim, ale skąd ten inżynier?

– Jak to skąd? To też pseudonim – od-
parował były pan Wiener”.

Pałłasz – Kaszub z pochodzenia – dwu-
krotnie kierował ZAiKS-em. Inauguracyjne 
wystąpienie w roli prezesa zaczął – w ro-
ku 1988 – żartem: „Wobec komplikującej 
się sytuacji w kraju gen. Jaruzelski wybrał 
się do Waszyngtonu, aby zasięgnąć porady 
u prezydenta Reagana.

– Najważniejsi są inteligentni współ-
pracownicy – poucza go prezydent USA. – 
Dam panu generałowi przykład i woła (…) 
sekretarza stanu George’a Shultza, którego 
pyta: »Powiedz mi, kto to jest. Jest synem 
twojego ojca, ale nie jest twoim bratem?«

Shultz zastanawia się chwilę i rzuca: »To 
oczywiście ja«!”.

Po powrocie do Warszawy Jaruzelski 
zasiada w swoim gabinecie w KC i wzy-

wa Czesława Kiszczaka: »Powiedz mi, kto 
to jest. Jest synem twojego ojca, ale nie 
jest twoim bratem?«. Minister spraw we-
wnętrznych unosi brew, marszczy czoło, 
drapie się za uchem, wreszcie duka: »Do-
prawdy nie wiem. Ale zapewniam, że na-
sze służby specjalne zrobią wszystko, aby 
go znaleźć i złapać«.

– Oj głupiś, ty głupiś Czesiu – wali pro-
stu z mostu Jaruzelski. – Jakżeż ty chcesz 
go złapać, skoro to jest George Shultz!”.

U schyłku zeszłego stulecia Pałłasz 
szefował radiowej Dwójce: „Po usłysze-
niu kilku bełkotliwych i urągających ro-
zumowi komentarzy Stanisława Michal-
kiewicza stanowczo zabroniłem zapraszać 
go do dalszej współpracy”. Wyznanie: „Bez 
wątpienia Komorowski okazał się nie tyl-
ko zacnym człowiekiem, ale również pra-
wym politykiem. W wyborach prezydenc-
kich z przekonaniem oddałem na niego 
głos” nie dziwi, zważywszy na sympatie 
polityczne muzyka. Zażenowanie czułem 
jednak, czytając opinię wystawioną Mi-
chałowi Ronikierowi: „Informacja, że był 
TW (…) jakoś mnie nie zaskoczyła. Prze-
cież dzięki temu mógł przy kieliszku mó-
wić wszystko to, za co normalnie siedział-
by w pudle. Więc była to spora i opłacalna 
przyjemność”. 

TO-RT

Fotorelacja z wieczoru autorskiego edwarda Pałłasza

Na zdjęciu: Krystyna Gucewicz i Edward Pałłasz Na zdjęciu: Krzysztof Lewandowski, dyrektor generalny 
ZAiKS-u z Edwardem Pałłaszem

Na zdjęciu: Agnieszka Dziewulska i Edward PałłaszNa zdjęciu: Stanisław Tym i Edward Pałłasz 

Fo
t: Iskry

Fo
t: Iskry

Fo
t: Iskry

Fo
t: Iskry
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W y Wiad

Rozmowa z Grzegorzem Rossolińskim-Liebe, autorem książki  
„Bandera. Faszyzm, ludobójstwo, kult.Życie i mit ukraińskiego nacjonalisty”

(U)kraina zbrodni

– Po wojnie Bandera oferował usługi 
kilku wywiadom?
– Tak, CIA i MI6, a później Bundesnachrich-
tendienst. Sponsorowały jego poczynania. 
Chroniły w Monachium i może dlatego nie 
przeprowadził się do Hiszpanii, chociaż 
Francisco Franco mu to proponował. 

– Zabójca szefa OUN korzystał z narzę-
dzia zbrodni doskonałej?
– Dostał pistolet skonstruowany przez 
inżynierów KGB, który wystrzeliwał kap-
sułki z cyjankiem potasu. Miał dwie lufy 
i dwa pociski. Jedna kapsułka przezna-
czona była dla Bandery, a druga dla jego 
ochroniarza. Ponieważ Bandera 15 paź-
dziernika 1959 roku wracał do domu sam, 
a Staszyński był podenerwowany, wystrze-
lił dwie kapsułki w twarz swojej ofiary. Ta 
dawka trucizny całkowicie nie wyparowała 
z organizmu Bandery i przy sekcji zwłok 
udało się ustalić, co było przyczyną śmierci. 
Natomiast nie wiedziano, czy Bandera sam 
się otruł, czy został zamordowany.

– Mordercę zdradziła miłość?
– Inge Pohl, jego żona, przekonała go, że 
Związek Sowiecki jest państwem totalitar-
nym. Wspólnie uciekli z Berlina Wschod-
niego do Zachodniego, gdzie udali się na 
posterunek policji. Staszyński poinformo-
wał funkcjonariuszy, że zabił Rebeta i Ban-
derę, w co policjanci na początku nie chcieli 
uwierzyć. Dopiero po przybyciu służb 
wywiadu został aresztowany i przewie-
ziony do amerykańskiego więzienia, gdzie 
złożył szczegółowe wyjaśnienia. 

ROzMaWIał TOMaSz zb. zaPeRT

– Dlaczego zbrodniarz, intrygant i poli-
tyczny nieudacznik ogarnięty manią 
wielkości – jak wynika z pańskiej książki 
– patronuje ukraińskim ulicom i placom, 
o pomnikach nie wspominając?
– Stepana Banderę jako polityka nie należy 
nie doceniać albo się z niego wyśmiewać. 
Chociaż jego praktyczna działalność była 
w czasie wojny ograniczona, duża część 
jego zamierzeń i celów politycznych została 
zrealizowana. Miał bardzo radykalne 
poglądy, a stali za nim ludzie, którzy je 
w pełni podzielali. Przy realizacji niektó-
rych planów pomogli mu też niemieccy 
okupanci i władze radzieckie, z którymi był 
wprawdzie w konflikcie, ale dzielił poglądy 
totalitarne. To, że nie został wodzem (pro-
widnykiem) faszystowskiego państwa 
ukraińskiego w 1941 roku nie wynika z jego 
nieudacznictwa, tylko warunków politycz-
nych i przebiegu historii, przede wszystkim 
z tego, że Niemcy nie byli w lecie 1941 roku 
zainteresowani stworzeniem państwa ukra-
ińskiego. Specyficzna, a dokładnie mówiąc 
nacjonalistyczna interpretacja tego faktu, 
zakłamywanie zbrodni popełnionych przez 
OUN i UPA, jak i to, że Bandera przebywał 
często w więzieniu, ułatwiły jego rehabilita-
cję. Dokonana ona została przez działaczy 
politycznych i historyków w czasie zimnej 
wojny, jak i po upadku Związku Radziec-
kiego w niepodległej Ukrainie. 

– Ta złożona z mitów, które pan burzy, 
postać poróżnia Ukraińców. Zachodni, 
inaczej pomarańczowi, go gloryfikują, 
niebiescy, czyli wschodni potępiają…
– Bandera dzieli nie tylko Ukraińców 
zachodnich i wschodnich, lecz także Pola-
ków i Ukraińców oraz Ukraińców i wiele 
innych narodów. Wynika to z tego, że 
jego przeszłość nie została zbadana przez 
ponad pół wieku od jego śmierci. A to 
z kolei znacznie ułatwiło rozpowszech-
nianie jego kultu i upolitycznianie historii 
z nim związanej. 

– Charyzmę zyskał Bandera zamachem 
na ministra Bolesława Pierackiego? 
– Jego kult ukształtował się później. 
W trakcie procesów w Warszawie i we 
Lwowie w latach 1935 i 1936. Oskarżeni 
demonstracyjnie traktowali Banderę jak 
wodza. Witali go w sali sądowej faszystow-
skimi salutami i dawali do zrozumienia 
zebranym dziennikarzom, że jest prowid-

nykiem ich ruchu, który zamierza zbudo-
wać suwerenne państwo ukraińskie. 

– Wydał szereg wyroków śmierci, lecz rąk 
krwią nie brudził…
– Trudno powiedzieć, które wyroki śmierci 
sygnował, własnoręcznie najprawdopodob-
niej nikogo nie zabił. Nie oznacza to jednak, 
że nie był odpowiedzialny za masowe 
zbrodnie na Żydach i Polakach popełnione 
przez OUN i UP w latach II wojny świato-
wej. W roku 1940 i do połowy następnego 
przygotowywał podwaliny pod Ukraiń-
ską Rewolucję Narodową. W jej ramach 
należało usunąć etnicznych i politycznych 
wrogów OUN, czyli: Polaków, Żydów, 
Rosjan i Ukraińców podejrzewanych 
o sympatie komunistyczne i popieranie 
władzy radzieckiej. Podobne plany oczysz-
czenia całej Ukrainy od Żydów i Polaków 
dyskutowane były w OUN już od połowy 
lat trzydziestych. Po ataku Niemców na 
ZSRR frakcja Bandery zaczęła realizować 
Ukraińską Rewolucję Narodową, prokla-
mując państwo ukraińskie we Lwowie 
30 czerwca 1941 roku i mordując Żydów 
podczas pogromów organizowanych 
razem z Niemcami. Bandera nie przebywał 
wtedy na terenie Ukrainy, lecz wiedział, 
co się dzieje, koordynował poczynania 
podkomendnych i był odpowiedzialny za 
popełniane przez nich mordy. Po areszto-
waniu na początku lipca 1941 roku trafił 
do więzienia w Berlinie, a następnie obozu 
w Sachsenhausen. W tym czasie jego kon-
takty z podwładnymi były ograniczone, ale 
w międzywojniu Bandera przecież zakła-
dał, że pozbycie się Polaków, Żydów jak 
i innych „wrogów Ukrainy” jest konieczne 
i powinno zostać wykonane, gdy nadejdzie 
odpowiedni moment. Członkowie OUN 
i UPA ucieleśnili jego idee. Nigdy się nie 
ustosunkował do roli rodaków w zagładzie 
Żydów i oczyszczania Galicji Wschodniej 
z Polaków, ponieważ uważał to za sukces 
polityczny, o którym – z uwagi na jego 
charakter – nie należy publicznie wspo-
minać. Mniej zbadane jest wsparcie, które 
szowiniści ukraińscy udzielali Niemcom 
przy wymordowaniu Żydów, będąc funk-
cjonariuszami policji kontrolowanej przez 
okupantów. Kolaborację przy Holokauście 
rozumieli jako realizację własnych celów 
politycznych, chociaż oficjalnie nie współ-
pracowali z Niemcami, a sporadycznie 
nawet z nimi walczyli. 

fot. M
artina R

ossolinski-Liebe
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naMolny ksią żkowiec

Wcale nie jest tak, że tylko mężczyź-
ni zachłystują się grą. Sądząc z wy-

borów dokonywanych w moim własnym 
domu, a także z komentarzy czytywa-
nych na Fejsie, ogromna liczba pań gapi się 
na męskie łydki obute w piłkarskie korki 
z wielkim zapałem. Nie wnikam, czy każda 
z szanownych płci dostrzega w rzeczonych 
łydkach identyczne uroki, lecz fakt pozosta-
je faktem… U mnie dzieje się o tyle zabaw-
niej, że osobiście również z utęsknieniem 
czekam na jakieś porządne rozgrywki, ale 
z własnych powodów. Co prawda wtedy ko-
biety są zajęte śledzeniem transmisji, za to 
ja mogę w spokoju udać się do własnego po-
koju, gdzie oddaję się w ciszy i spokoju roz-
koszom pisania. Jak w znanym dowcipie: 
„Żonie tłumaczymy, że siedzimy u kochan-
ki, kochance perswadujemy, że zatrzymała 
nas żona, a samemu – myk! – do biblioteki. 
I wreszcie da się w spokoju poczytać”. 

Następny znak czasu: nie tak dawno ro-
dzimego chowu feministki (na czele z prof. 
Magdaleną Środą) srodze, tudzież dono-
śnie oburzały się społeczną tolerancją dla 
futbolowych męskocentrycznych pustot. 
Tyle że – poddane gryzącej krytyce liczne-
go i równie bojowego hufca innych pań, co-
raz mocniej kochających futbol, a przy oka-
zji łydki futbolistów – dzielne Siostry zde-
cydowały się zrejterować, poniechawszy 
apeli, by zamiast tracić publiczne fundu-
sze na budowę oraz konserwację stadionów 
(wznoszonych przecież ich zdaniem tylko 
dla durnej uciechy męskich szowinistycz-
nych świń), głupio tracone pieniądze prze-
znaczać na budowę żłobków, przedszkoli 
lub inne szlachetne cele, godniejsze uwagi 
niż zwykła pustota toczonej po trawie na-
dymanej skórzanej kulki. Sondaże pozba-
wiły szlachetne niewiasty złudzeń – wy-
emancypowane łapy precz od stadionów!

Odnoszę wrażenie, że pozostaję z panią 
Środą i Jej Grupą Wsparcia w słabo repre-
zentowanej mniejszości. 

Kiedyś i ja pasjonowałem się nożną. 
Mecz na Wembley pamiętam ze szczegóła-
mi, mógłbym go opisać minuta po minucie, 
zachowałem w pamięci także późniejsze 
całonocne pochody kibiców (bo w centrum 
Warszawy spotkały się na skrzyżowaniu 
przy dzisiejszym Rondzie Dmowskiego dwa 
duże spontaniczne marsze radości; jeden 
z nich wiódł Adaś Zelga, późniejszy uzupeł-
niacz dla wydawnictwa Muza wieloksięgu 
Alfreda Szklarskiego o przygodach Tom-
ka Wilmowskiego, po latach kapłan i na-

wet czasowy kapelan reprezentacji naro-
dowej!). Mnóstwo ważnych spotkań, dzie-
siątki starć fundamentalnych dla futbolu, 
przemiany trenerów oraz piłkarzy, robin-
sonada stylów, rywalizacja taktyk, ewolu-
cja rozgrywek: od łagodnego starcia nie-
agresywnych zawodowców, do dzisiejszej 
chamskiej gry z elementami wręcz brutal-
nego, a na pewno radykalnie kontaktowe-
go futbolu amerykańskiego. I forsa, forsa, 
rosnąca w postępie geometrycznym for-
sa! Futbol już dawno przestał być zabawą, 
stając się bardzo poważnym biznesem, 
o czym każdy wie, choć nie każdy ów fakt 
lubi przyjmować do wiadomości. 

Wystarczy zerknąć na książki poświęco-
ne piłce nożnej. O czym one traktują, cze-
go dotyczą? Mały, wyłącznie przykłado-
wy zestaw przygotowałem dla moich czy-
telników. 

Natchnienie przyniósł mi David Sump-
ter, autor „Piłkomatyki. Matematycznego 
piękna futbolu” (Copernicus Center Press, 
2018). Sumpter jest matematykiem zajmu-
jącym się aplikacją królowej nauk do wymo-
gów życia praktycznego. Równocześnie ki-
bicuje, jasna sprawa! Książka, pełna wykre-
sów, tabel, analiz tłumaczy pożytek z za-
stosowania metod stochastyki w praktyce 
rozgrywkowej. Przy czym wywód może tra-
fić do każdego fanatyka z maturą, bo an-
gielski matematyk dba o dostępność per-
swazji także u profanów. Zważywszy, że 
w przerwach transmisji meczów komen-
tatorzy posługują się grafikami dla zo-
brazowaniem tajników gry, „Piłkomaty-
ka” może służyć nie tylko sztabom szko-
leniowym. Kazimierz Górski rzekł kiedyś 
o nożnej: „To prosta gra, zwycięża ten, kto 
strzeli o bramkę więcej”. Tylko że niewy-
obrażalne pieniądze, jakie się przewalają 
w branży futbolowej, znacznie komplikują 
reguły… Poza tym kibice uwielbiają stawiać 
się w roli trenerów dwudziestu dwóch face-
tów, których rynkowa wartość nierzadko 
przekracza setki milionów euro, fani zatem 
mogą potraktować Sumptera jako kompe-
tencyjną podpórkę. 

Publikacje w rodzaju „Piłkomatyki” do-
tyczą w głównej mierze dzisiejszego futbo-
lu profesjonalnego; kiedyś się nie trudzono, 
aby poświęcać tyle uwagi kopaninie.

Chociaż piłka, nawet bez gadania, to jest 
gra XX wieku, bez najmniejszych wątpliwo-
ści. Dotyczy owa prawidłowość zwłaszcza 
czasów od drugiej połowy minionego stu-
lecia, z latami wojny światowej włącznie. 

O rozkoszach płynących 
z piłki nożnej

Ale kiedy się bierze do ręki tomy poświę-
cone dawnemu futbolowi, nawet czytając 
o sprawach nie tylko piłkarskich, lecz i oko-
łopiłkarskich, jak np. w książce Simona Ku-
pera „Futbol w cieniu Holokaustu” (Wiatr 
od Morza, 2013), od razu widać, że obec-
nie mamy do czynienia z innym rodzajem 
rywalizacji!

Bynajmniej nie wyłącznie w związ-
ku z tragediami okupacyjnymi. Piłka do 
dzisiejszej pozycji biznesowej dochodziła 
długo, stopniowo, mozolnie. Obserwowa-
łem rynek piłkarski (nie, nie, obserwowa-
łem po prostu grę na boisku!) od lat sześć-
dziesiątych. Nawet kiedyś podarłem sobie 
spodnie, wdzierając się nielegalnie na Sta-
dion Dziesięciolecia, w celu obejrzenia me-
czu Polska-Związek Radziecki. Albo myk 
dziurą od tyłu na stadion Legii! Lub hop 
przez dziesięciometrowy chyba parkan od 
strony Żylety wraz z innymi desperatami 
bez gotówki na bilet! 

Kiedy biorę do 
lektury Bogdana 
Rymanowskiego 
„Graczy” (Zysk 
i S-ka, 2016), tom 
poświęcony syl-
wet kom wci ą ż 
żyjących emery-
towanych repre-
zentantów kra-
ju, teraz starzeją-
cych się na pozycjach od komentatorów 
(Włodzimierz Lubański) do prezesów 
(Zbigniew Boniek), to widzę zasadniczą 
różnicę z dzisiejszą narodową kadrą, któ-
rą oświetla Roman Kotłoń („Od Euro do 
Mundialu. Prawda o reprezentacji”, Zysk 
i S-ka, 2017). 

A kiedy na ko-
niec sięgam po 
tom Jamesa Mon-
tague „Klub mi-
l iarderów. Ja k 
bogacze ukradli 
nam piłkę noż-
ną” (Znak Hory-
zont, 2018), prze-
czytawszy, ma-
cham ręką nawet 
na „Piłkomatykę”, 
zostawiam kobiety przed telewizorem, 
a sam: do pracowni, popisać! Cóż, na pił-
ce nożnej już nie zarobię emocji, o szmalu 
nie wspominając.

TaDeuSz leWaNDOWSKI
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Peter Spier
Ludzie
tłum. Katarzyna Radziwiłł, Muchomor, Warszawa 

2017, s. 48, ISBN 978-83-65650-14-6

Peter Spier, zmarły niedawno holender-
ski ilustrator i pisarz, pozostawił po 

sobie ogromny dorobek. Wypatrzona na 
targach książki obrazkowa opowieść „Lu-
dzie” jest pierwszą książką tego autora na 
polskim rynku. Wydana w 1980 roku, nic 
nie straciła na aktualności, a  wręcz prze-
ciwnie.

Peter Spier wychował się w artystycz-
nej rodzinie i wykształcił na Rijksakademie 
w Amsterdamie. Ojciec, Jo Spier, był Żydem 
i z tego powodu obaj doznali prześladowań 
w czasie okupacji. Nadmieniam o tym, bo 
wątek tolerancji, akceptacji, szacunku dla 
odmienności jest w omawianej książce do-
brze widoczny. Krótko po wojnie rodzina 
wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, 
a Peter Spier czuł się zarówno Holendrem, 
jak i Amerykaninem.

Artysta używa w swoich pracach trady-
cyjnych środków: piórka, tuszu, farb akwa-
relowych kładzionych na papierze. Jego ry-

sunki są niezwykle dokładne, szczegółowe 
i drobiazgowe historycznie, dlatego cieszą 
oko zarówno młodszych, jak i starszych 
użytkowników.

Prezentowaną książkę otwiera rozkła-
dówka, przedstawiająca dolinę Raju, a nasi 
pierwsi rodzice, Adam i Ewa, trzymając się 
za ręce, patrzą z zachwytem na podległe im 
dziedzictwo. Nieprzypadkowo ta ilustracja 
otwiera nam fabułę, bo tak rozpoczyna się 
historia ludzkości, liczącej obecnie ponad 7 
miliardów istnień. Ta rozkładówka stanowi 
wstęp do prologu, kończącego się konkluzją: 
„Każdy z nas jest inny od reszty. Każdy wy-
jątkowy w swoim rodzaju”.

Na kolejnych stronach autor pokazuje 
rozmaite sylwetki ludzi, czyli to, co nas róż-
ni, jednocześnie przypominając, że wszyscy 
byliśmy kiedyś dziećmi. Temu stwierdze-
niu towarzyszy dziesięć małych rysunków, 
pokazujących rozmaite sposoby noszenia 
dziecka przez matkę. Plejadę różnych kolo-
rów skóry autor uzupełnia o piętnaście róż-
nych kształtów i barw oczu, podobnie czyni 
w przypadku uszu, włosów oraz fryzur. Zna-
mienne, że ci z kręconymi chcą je prostować, 
a ci z prostymi katują się lokówkami i ondu-
lacją. Jak wspomniałam, rysunki Spiera są 
dokładne i szczegółowe, widać, jak artysta 
oddaje mimikę i gesty postaci, te ilustracje 
są po prostu nie do napatrzenia!

Tyle na temat ciała i jego rozmaitości. 
Niemniej mamy jeszcze – i tu otwiera się po-
le artystycznego działania i fantazji – stroje 
i rozmaite ozdoby. Artysta słusznie zwraca 
uwagę odbiorcy, że to, co jest źródłem dumy 
i wykwintu w jednym kraju, budzi zażeno-
wanie i kpinę gdzie indziej.

To, o czym dotychczas piszę, to są sprawy 
materialne, ale Peter Spier idzie dalej, pisząc 
o odmiennych sposobach spędzania wolne-
go czasu, odmiennych gustach artystycz-
nych, rozmaitych grach towarzyskich (ten 
fragment książki jest bardzo wartościowy 

poznawczo i może się przydać w głośnym 
czytaniu w grupie – może słuchacze znają 
niektóre z tych zabaw?).

To, co nas łączy, to potrzeba dachu nad 
głową. Ale jakże różne domy budujemy! Jak 
różne są nasze potrzeby psychiczne! Jak róż-
ne święta obchodzimy! Wiele emocji budzi 
kwestia jedzenia; to, co smakuje mieszkań-
com Argentyny (stek wołowy), tego Hindus 
nie weźmie do ust. 

Zanim oddamy się konsumpcji, trzeba 
zarobić jakieś pieniądze. Peter Spier pokazu-
je nam liczne zawody, nie stroni od kwestii 
bezrobocia, zwraca uwagę na rozwarstwie-
nie społeczne. Wielka ludzka rodzina ma od-
mienne sposoby sprawowania władzy, mó-
wimy tysiącami języków, piszemy w ponad 
100 rodzajach alfabetu, wyznajemy liczne 
religie.

Tacy jesteśmy rozmaici, ale wobec śmierci 
wszyscy równi. Tematy eschatologiczne tak-
że pojawiają się w rozmowach z dziećmi, ta 
książka może być pomocna w dialogu. Ci, 
którzy odeszli, pozostają w naszej pamięci. 
Którzy, dlaczego właśnie ci, a nie inni? To 
kolejny temat do dyskusji.

Jakie przesłanie niesie ta książka? Dla-
czego warto ją zauważyć, kupić, przeczytać 
i kilka razy do niej wracać? Ponieważ mó-
wi ona o radości płynącej ze zróżnicowania, 
które jest wielkim bogactwem. Autor podsu-
mowuje swoje rozważania dwoma ilustracja-
mi. Jedna przedstawia zabudowaną iden-
tycznymi blokami ulicę, po której jadą dwa 
typy pojazdów: identyczne zielone autobu-
sy i identyczne zielone samochody osobowe, 
sklepy zaś nie mają nazw, lecz numery. Po 
ulicy chodzą identycznie (na brązowo) ubra-
ni ludzie. Druga rozkładówka to panorama 
placu, przypominającego Piccadilly Circus; 
czy muszę czytelnikom przypominać, jak 
ten plac wygląda? 

Wybierzmy różnorodność!

maria Kulik poleca
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Książka zaczyna się  
od okładki

Jan Wilkowski 
Awantura o kapcie
Warstwy, Wrocław 2018, 40 zł, 

ISBN 978-83-65502-25-4

Nakładem wydawnictwa Warstwy 
ukazało się wznowienie wydanej 

w 1968 roku „Awantury o kapcie”. Za-
bawna historia o przygodach Dziadka 
i jego niesfornej wnuczki została napi-
sana przez Jana Wilkowskiego, jednego 
z najwybitniejszych twórców polskiego 
teatru lalkowego, autora sztuk, scenariu-
szy i książek dla dzieci. Autorem opra-
cowania graficznego jest Janusz Stanny. 
Jego rozpoznawalna, dynamiczna kreska 
i nowatorskie podejście do sztuki stały 
się wzorem dla całego pokolenia polskich 
grafików.

Inspiracją do opowieści o siedmiolet-
niej dziewczynce, która zostaje w domu 
pod opieką dziadka był serial telewizyj-
ny o pierwszoklasistce (w której postać 
wcieliła się lalka), zaś rolę dziadka grał 
autor „Awantury o kapcie”, Jan Wilkow-
ski. Autor książki był także cenionym re-
żyserem, scenarzystą, a w latach pięćdzie-

siątych dyrektorem artystycznym Teatru 
Lalka w Warszawie. 

Tą publikacją wydawnictwo Warstwy 
przywołuje najlepsze lata polskie grafiki 
książkowej. Autor ilustracji, Janusz Stan-
ny był mistrzem polskiej szkoły ilustra-
cji, a także poetą i pedagogiem. Poza ilu-
stracją i grafiką książkową, zajmował się 
także plakatem, rysunkiem satyrycznym 
i grafiką filmu animowanego. Zilustro-
wał ponad dwieście książek, w większo-
ści dla dzieci. Jest też autorem kilku au-
torskich publikacji, do których należą: 
„Koń i kot” (1961), „O malarzu rudym 
jak cegła” (1961), „Baśń o królu Darda-
nelu” (1963). Za swoją twórczość został 
uhonorowany wieloma nagrodami w kra-
ju i za granicą, m.in. Medalem Polskiej 
Sekcji IBBY (2003) za całokształt twór-
czości dla dzieci i młodzieży oraz Złotym 
Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Ar-
tis (2006). 

Yee-Lum Mak
Innymi słowy. Niezwykłe słowa 
z różnych stron świata
tłum. Michał Rusinek, EgmontArt, Warszawa 

2018, 29. 90 zł, ISBN 978-83-28-13-948

„Zauważyłam, że w każdym języku 
istnieją słowa określające to, co 

dziwne i niesamowite, to, co niespodzie-

wanie nabiera znaczenia, to, co jest prze-
cież częścią naszego życia, ale daje się 
nazwać tylko innymi słowy” – pisze we 
wstępie do książki autorka, Yee-Lum Mak. 
Amerykańska pisarka w swojej publikacji 
zgromadziła kilkadziesiąt określeń z całe-
go świata. To słowa, których znaczenia nie 
da się opisać jednym wyrazem, ponieważ 
niosą ze sobą całą paletę emocji. 

„Granice mojego języka są granicami 
mojego świata” – mawiał jeden z najwięk-
szych filozofów w dziejach, Ludwig Witt-
genstein. Nasz świat jest określany przez 
zasób słów, jakimi się posługujemy. Im bar-
dziej mamy otwartą głowę, tym większej 
ilości słów używamy, a im większy ich za-
sób – tym bogatszy nasz świat.

W słowa wpisany jest kontekst kultu-
rowy, historyczny i antropologiczny danej 
społeczności. I często właśnie dlatego nie-
które słowa są nieprzetłumaczalne na inne 
języki. Do takich wyrazów należy słynne 
portugalskie saudade – wpisane w duszę 
każdego Portugalczyka i oznaczające rodzaj 
tęsknej melancholii, tak pięknie odzwier-
ciedlonej w muzyce fado, a także sobremesa 
(j. hiszpański) – „czas przy stole, po obie-

dzie lub kolacji, spędzony na rozmowach 
z ludźmi, z którymi jadło się dany posiłek, 
czas radości z jedzenia i z przyjaźni”, czy 
mniej znane mamihlapinatapai (j. jagań-
ski) – „spojrzenie wymienione przez dwie 
osoby, które rozumieją się bez słów lub pra-
gną tego samego, ale każda wolałaby, żeby 
to ta druga osoba zrobiła pierwszy krok”.

Yee-Lum Mak w 2011 roku założyła blog 
Other-Wordly o pięknych i intrygujących, 
jednak funkcjonujących tylko w danym ję-
zyku, nieprzetłumaczalnych słowach. Po-
szukiwania samej autorki zostały wzboga-
cone o słowa podsyłane jej przez czytelni-
ków bloga z różnych stron świata. W ten 
sposób w 2016 roku powstała książka „In-
nymi słowy”, w której znalazło się ponad 
sześćdziesiąt słów z całego świata. Obok 
słów angielskich, francuskich czy niemiec-
kich znajdziemy także wyrazy islandzkie, 
jagańskie czy południowoafrykańskie. 

Za warstwę ilustracyjną odpowiada Kel-
sy Garrity-Riley, która z każdej rozkładówki 
uczyniła tło do konkretnych wyrazów. Jej 
miękka, subtelna kreska i pastelowa kolory-
styka nadaje całej opowieści ciepły klimat.

aNNa czaRNOWSKa-łabęDzKa
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rezerwat y ksią żek

Toruński Antykwariat Księgarski za-
łożył w 1994 roku Mieczysław Mac-

kiewicz. Wielokrotnie się przeprowadzał, 
działając w różnych zaułkach urokliwej 
toruńskiej starówki. W 2008 roku firmę 
przejęła córka, Aldona Mackiewicz. Od 
1 sierpnia 2011 roku antykwariat dzia-
ła na parterze budynku Towarzystwa Na-
ukowego w Toruniu. 

Obecnie to jedyne miejsce w Toruniu 
i okolicach, gdzie można kupić i sprzedać 
używane książki. Mikroskopijna prze-
strzeń 28 mkw. nie pozwala na rozmach. 
Książki zajmują praktycznie całą prze-
strzeń ścian, umeblowanych od sufitu po 
podłogę skromnymi regałami, są w każ-
dym zakamarku. Dostojne, pięknie opra-
wione starodruki pysznią się zaraz obok 
skromnych wydawnictw z czasów po-
przedniego ustroju. Grzbiety poukładane 
równo z krawędzią półek, ceny wpisane 
ołówkiem na wewnętrznej stronie tylnej 
okładki odzwierciedlają szacunek dla każ-
dej książki, również zniszczonej. Ich wy-
cena dokonana jest skrupulatnie na posta-
wie wielu czynników, a cały katalog księ-
gozbioru oczywiście znajduje się w głowie 
antykwariusza.

Miejsce zostało opisane przez Małgo-
rzatę Musierowicz na kartach jednej z po-
wieści cyklu „Jeżycjada” – ,,Tygrys i Róża” 
– i kryje w sobie historię doskonale pasu-
jącą do tych przepełnionych rodzinnym 
ciepłem powieści. Antykwariat jest prowa-
dzony przez Aldonę, która pracuje w nim 
od czternastego roku życia, kiedy została 
poproszona przez tatę o pomoc. „Za 1 zł 
dziennie pomagałam układać książki na 

półkach, chodziłam na pocztę, do banku, 
do punktu ksero” – wspomina dziś z nieod-
łącznym uśmiechem właścicielka. Traktu-
jąc sprawy z należytą powagą, Aldona zdo-
była tytuł magistra informacji naukowej 
i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu. Dzięki wiedzy 
zdobytej w czasie studiów, wieloletniemu 
doświadczeniu w prowadzeniu antykwa-
riatu oraz swojej pasji czytelniczej gwaran-
tuje czytelnikom miłą i fachową obsługę. 
Stali bywalcy mogą liczyć na herbatę i cia-
steczka. Mogą przycupnąć w prostych fote-
lach z lat sześćdziesiątych i toczyć ciekawe 

Toruński Antykwariat 
Księgarski
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rozmowy o wydaniach, które choć lekko 
sfatygowane, zawsze posiadają duszę. Pra-
cownicy nazywają antykwariat ,,organiza-
cją pożytku obopólnego”.

Jeżeli podczas wizyty w Toruniu chcie-
libyście, poza piernikami, zasmakować 
w atmosferze domu Borejków, powinni-
ście tu zajrzeć.

aNNa KaRczeWSKa

TORuńSKI aNTyKWaRIaT KSIęgaRSKI

ul. WySOKa 16, TORuń 

WWW.aNTyKWaRIaT-TORuN.Pl
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księgar ze recenzują

egzystencjalna 
wędrówka 

Wojtek Wawszczyk
Pan Żarówka
Kultura Gniewu, Warszawa 2018, s. 624, 

ISBN 978-83-6485-878-9

Komiks to medium, które ma się u nas 
coraz lepiej. Nie żeby został uznany za 

literaturę przez duże L, ale przestaje się go 
infantylizować. Na polskim rynku ukazu-
ją się świetne komiksy-rezerwuary ambit-
nych, prawdziwych, nowatorskich historii. 
O tym, że uwieczniony na papierze mariaż 
rysunku i słowa zaczyna być brany na po-
ważnie, świadczy chociażby sukces wyda-
nej w roku ubiegłym „Totalnie nie nostalgii” 
Wandy Hagedorn i Jacka Frąsia. W kwiet-
niu Kultura Gniewu wydała „Pana Żarów-
kę”, komiks, czy, nazywając to niebagatelne 
dzieło bardziej doniośle, powieść graficzną, 
pióra Wojtka Wawszczyka. Mam nadzieję, 
że i ona nie przejdzie bez echa.

„Pan Żarówka” to nosząca znamiona 
autobiografizmu, przedstawiona na ponad 
sześciuset stronach historia dorastania 
w nielekkich czasach PRL-u. Surrealistycz-
ną, wyłaniającą się z oparów absurdu opo-
wieść snuje tytułowy Żarówka – chłopiec, 
którego los wystawia na próbę. Życie rodzi-

ny określane przez matkę jako szczęśliwe – 
osamotniająca kilkuletnie dziecko nieobec-
ność pracujących w systemie zmianowym 
rodziców uchodziła wówczas za normę – na 
skutek nieszczęśliwych wypadków zmienia 
się bezpowrotnie. Jak rozpracować sposób 
na przetrwanie w świecie, w którym „tata 
podjął się zbyt wielkiego zadania za pomocą 
zbyt wielkiego żelazka” i rozprasował się na 
naleśnika? Jak nie załamać się po tym, jak 
„mama chciała w hucie przenieść zbyt cięż-
ką kadź z surówką i się złamała”? Jak uda-
wać normalność, kiedy na skutek połknięcia 
ciekłego metalu wnętrzności ulegają wypa-
leniu, a jedyne rusztowanie stanowią trzy 
druciki? Przytłoczonego zamianą ról, nie-
zaopiekowanego, a zmuszonego do sprawo-
wania opieki nad niedołężnymi rodzicami 
chłopca utrzymują przy życiu słodko-gorz-
kie wskazówki babci Szołdrowej. Po pierw-
sze: na odpoczynek przyjdzie czas w gro-
bie; po drugie: trzeba pielęgnować swoje ta-
lenty (nawet te dziwne). Wkrótce wstępna 
umiera, a nastoletni, wyobcowany ze świa-
ta Żarówa wyjeżdża rozwijać swoje pozor-
nie nieprzydatne umiejętności na Akade-
mii Sztuk Pięknych. Jak się okazuje, pozo-
stawanie w dużej odległości od budzących 
poczucie wstydu rodziców nie wystarczy do 
(samo)akceptacji. W kolejnych rozdziałach 
bohater będzie bowiem musiał zmierzyć się 
głównie z samym sobą. Wszystko po to, by 
stworzyć upragniony dom. 

Wawszczyk, uznany reżyser, scenarzy-
sta i animator, do literackiego debiutu wy-
korzystał doświadczenie i umiejętności na-
byte w branży filmowej. Projekcja stanowią-
ca wspierany wspomnieniami wytwór jego 
wyobraźni, unieruchomiony na kilku tysią-
cach kadrów to – podobnie jak dobry film 

– zamknięta, pochłaniająca bez reszty hi-
storia. Jej autor mistrzowsko posługuje się 
metaforą, czarnym humorem i groteską, co 
sprawia, że lektura komiksu poruszającego 
trudne tematy samotności, społecznego wy-
kluczenia spowodowanego innością, potrze-
by autodefinicji czy zmagania się z chorobą 
bliskich nie przytłacza. Stosując klasyczną 
dla komiksu figurę superbohatera, którego 
moc lawiruje na krawędzi błogosławieństwa 
i przekleństwa, Wawszczyk przypomina, że 
nasz los spoczywa tylko w naszych rękach. 
Jeśli chodzi o warstwę fabularną, dorasta-
nie w peerelowskich realiach jest motywem 
silnie obecnym w literaturze. Wpisujące się 
w tę tendencję utwory są często poddanymi 
obróbce pamiętnikami ich autorów. Nie ina-
czej jest w przypadku „Pana Żarówki”, któ-
rego śmiało można nazwać opus magnum 
Wojtka Wawszczyka. Jak zdradza autor, 
swoją historię szkicował od czasu ukończe-
nia studiów, a nad formą, w jakiej książka 
została wydana, pracował ostatnie siedem 
lat. Tym, co wyróżnia ten komiks spośród 
dzieł inspirowanych podobnymi doświad-
czeniami jest abstrakcja wynosząca go po-
nad to, co indywidualne. Przesuwając ciężar 
z zewnętrza do środka bohatera, Wawszczyk 
zaprasza nas do egzystencjalnej wędrówki 
w głąb siebie, której celem jest wypełnienie 
dojmującej pustki i samorealizacja.

Na wyjątkowość i niezwykłe wrażenia 
towarzyszące lekturze „Pana Żarówki” nie-
wątpliwie wpływa forma książki. To najpięk-
niej wydany komiks, jaki miałam w rękach, 
za co należy docenić zarówno pomysłodaw-
cę w osobie autora, jak i wydawcę, któremu 
udało się wcielić wizję Wawszczyka w życie. 
Czytelnik otrzymuje elegancko minimali-
styczną, kilogramową (!) cegłę, której na-
wet grzbiety zostały lśniąco zaczernione. 
Ten wszechobecny mrok okładki rozświe-
tlony wyciągniętymi z żarówki, złotymi 
drucikami to zapowiedź tego, co czeka na 
nas w środku. Bo „Pan Żarówka” to ukryta 
pod surową kreską wrażliwa historia o tym, 
że nie ma takiej ciemności, której nie da się 
rozświetlić.

PaulINa fRaNKIeWIcz

Paulina Frankiewicz – filozof-
ka, zajmuje się filozofią absurdu i filozo-
fią literatury, absolwentka Polskiej Akade-
mii Księgarstwa, autorka bloga literackiego 
Dodziela.com.pl. Prowadzi księgarnię Art 
Bookstore w łódzkim EC1.



m a g a z y n  l i t e r a c k i  k s i ą ż k i  •  5 / 2 0 1 826

ksią żki Miesiąc a

Krzysztof Varga

Sonnenberg
Czarne, Wołowiec 2018, s. 480, 44,90 zł, ISBN 978-83-8049-655-2

Rewolucja roku 1905 zapisała się w pol-
skiej literaturze przede wszystkim za 

sprawą twórczości Andrzeja Struga, Wa-
cława Berenta oraz Henryka Sienkiewi-
cza. Mam na myśli oczywiście „Historię 
jednego pocisku”, „Oziminę” oraz „Wiry”. 
Nie wątpię, że niniejsza powieść dołączy 
do tego zacnego grona.

Pisarz koronkowo utkał fabułę z wy-
darzeń autentycznych oraz kreowanych. 
Czytając poszczególne rozdziały – a jest 
ich 52 i to jeszcze nie wszystko, zważyw-
szy na wieńczący prozę dopisek „koniec 
tomu I” – nie dostrzega się szwów dzielą-
cych realia od fabuły.

Autor od chwili literackiego debiutu – 
„Lament nad Babilonem” – bierze się za 
bary z naszą historią. W jego dorobku 
można wyróżnić dwa nurty. Że tak po-
wiem solidarnościowy, reprezentowany 
przez powieści „Za późno na modlitwę”, 
„Przeżyłem wszystkich poetów” i „Szwy”, 
gdzie w tworzeniu materii prozatorskiej 
wykorzystuje na ogół zdarzenia znane 
z pierwszej ręki, oraz niepodległościowy 

(„Choćbym mówił językiem ludzi i anio-
łów”, „Opowiem wam o wolności”, „Ho-
nor mi nie pozwala”), przywołujący echa 
epizodów przez dekady pokrytych pyłem 
niepamięci. „Pogrom 1905” zalicza się 
do tej ostatniej kategorii. Wprawdzie ów 
tytułowy incydent niedawno odkurzył 
z naftaliny Grzegorz Kalinowski – w var-
savianistycznym kryminale pt. „Pogrom-
ca grzeszników” – lecz stanowił on dlań 
jedynie zaczyn intrygi z czasów między-
wojennych. Natomiast Holewiński kon-
centruje na nim swe wykwintne pióro. 
A że daru narracji może mu pozazdrościć 
większość prozaików III RP, toteż książ-
ka przykuwa uwagę od pierwszego aka-
pitu.

Tytułowy pogrom miał miejsce w ma-
ju roku 1905. Ofiarami padły prostytut-
ki i sutenerzy z syreniego grodu. Głów-
nie wyznania mojżeszowego. Chodziło 
o sanację moralną zniewolonego naro-
du? Była to erupcja antysemityzmu, na 
wzór tych, jakie nawiedziły mniej wię-
cej w tym czasie inne miasta imperium 

Romanowów? A może okrutne zbrodnie 
inspirował rosyjski zaborca, aby odwró-
cić uwagę ludu od coraz silniej tlącego 
się zarzewia buntu? Pisarz nie daje na te 
kwestie klarownej odpowiedzi – pozosta-
wiając to historykom. Z zegarmistrzow-
ską precyzją relacjonuje za to przebieg 
zamieszek, wykazując się przy tym nie 
lada realizmem. Mam na myśli wier-
nie zrekonstruowaną topografię miasta 
z początku dwudziestego stulecia, pie-
czołowicie odtworzoną obyczajowość tej-
że epoki (ubiory, jadłospisy, wyposażenie 
mieszkań, asortyment sklepów, wygląd 
domów, ulic, dworców, parków), wreszcie 
bogatą galerię typów. Naszkicowanych 
nader plastycznie. No, ale Holewiński 
jest przecież entuzjastą malarstwa, czego 
dowiódł, szkicując biografię f lamandz-
kiego mistrza pędzla Jacoba Jordaensa. 
A ponieważ jest również miłośnikiem 
futbolu, zatem zamawiam beletrystkę na 
ten temat. Najchętniej z Argentyną w ro-
li wiodącej. 

TOMaSz zbIgNIeW zaPeRT
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pogrom 1905 
Zysk i S-ka, Poznań 2018, 39 zł, s. 320, ISBN 978-83-8116-303-3 
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Sonnenberg pojawia się w ostatnim 
zdaniu. Po niemiecku oznacza Sło-

neczne Wzgórze, elegancką dzielnicę, któ-
ra po węgiersku nazywa się Naphegy, leży 
w Budzie i w niej mieszka bohater tej po-
wieści-opowieści. 

Nie jest to pierwsza książka Krzysztofa 
Vargi, która zadziwia, ale z pewnością to 
zadziwienie jest bardzo duże. Czytelni-
cy dobrze wiedzą, że autor ma węgierskie 
korzenie, nawet uważa się za pół Pola-
ka, pół Węgra, że napisał frapującą try-
logię o swojej drugiej ojczyźnie: „Gulasz 
z turula”, „Czardasz z mangalicą” i „Lan-
gosz w jurcie”, ale tym razem otrzymali-
śmy nie literaturę faktu, lecz pełnokrwi-
stą obszerną powieść, utrzymaną – jak 
zauważa krytyka – w duchu austriackiej 
literatury czasów schyłku monarchii au-
stro-węgierskiej, a jej odczytanie wydaje 
się być istotnym kluczem do zrozumienia 
tekstu.

Ta uwaga nie jest bezzasadna, bo An-
drás, bohater powieści, boryka się z pracą 
naukową właśnie na temat tej literatury, 
więc odniesienie nawet narzuca się samo 
i ten wpływ – zamierzony czy tylko styli-
zowany – jest całkiem zrozumiały i natu-
ralny. Jednak największym zaskoczeniem 
może być to całkiem głębokie wejście pol-
skiego przecież autora w postać węgier-
skiego narratora. Ani przez moment nie 
czujemy najmniejszej sztuczności, wszyst-
ko wygląda prawdziwie, wszystko jest tak 
bardzo węgierskie, w każdym razie dla 
polskiego czytelnika. Takie utożsamie-
nie się jest niezwykłe i nieczęsto się zda-
rza w literaturze, a w naszej z pewnością 
jest wyjątkowe. Ciekawe, jak na Węgrzech 
zostanie przyjęta ta książka, bo z pewno-
ścią zostanie tam wydana, i czy osiągnie 
sukces poprzednich „węgierskich” książek 
autora czy „Gotlandu” Mariusza Szczygła 
w Czechach. 

Książka oprócz świetnie zarysowanych 
postaci ma też innego bohatera, którym 
jest Budapeszt jako miasto. I to miasto bę-
dące miłością bohatera, co autor bez trudu 
– jak się wydaje – przenosi na czytelników. 
Można jednak z dużym prawdopodobień-
stwem założyć, że większość z nich była już 
w Budapeszcie i takie miejsca jak dworzec 
kolejowy Keleti, handlowa i elegancka Váci 
utca, Góra Gellerta, Baszta Rybacka, Most 
Łańcuchowy, czyli Széchenyi lánchíd i Most 
Małgorzaty, czyli Margit híd czy Wyspa 
św. Małgorzaty są im dobrze znane. A dziel-
nica Zugló po stronie Pesztu? Kto ją zna, kto 
się w nią zapuszczał? Okazuje się, że jest to 
ulubione miejsce bohatera, miejsce, w któ-
rym się wychował i do którego w powieści 
wraca. Tak o Budapeszcie mógł napisać tyl-
ko Krzysztof Varga, który jest pół-cudzo-
ziemcem, co daje mu prawo do szczególne-
go spojrzenia na kraj swojego ojca.  

PIOTR DObROłęcKI
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Janusz Leon Wiśniewski

Uczucia
Tadam, Warszawa 2018, s. 38, 49 zł, ISBN 978-83-949890-7-1

„Tęsknota wcale nie jest smutna, 
kiedy tęskni się razem...”. W tej 

książce, adresowanej do młodych czytel-
ników, ale również ważnej dla mądrych 
i wrażliwych dorosłych, znajdziemy wiele 
życiowych prawd i cennych refleksji war-
tych zapamiętania. Zgodnie z podtytu-
łem, który brzmi – „Dziecinne opowieści 
o tym, co najważniejsze” w tomie znalazło 
się dwanaście krótkich historyjek opo-
wiadanych z perspektywy dziecka. Bo-
haterem i narratorem jest wrażliwy, em-
patyczny chłopczyk w wieku szkolnym, 
a właściwie wczesnoszkolnym. To on jest 
przewodnikiem po świecie emocji. Radość 
ma u niego smak soku pomarańczowego, 

kojarzy się też z merdającym psim ogo-
nem, gniew – kiedy tata zapomina o uro-
dzinach, a strach – to głodny i żarłoczny 
potwór. Jest też opowieść o zaufaniu, cie-
kawości, dumie, ale i wstydzie, zemście 
czy nienawiści. Autor nie ucieka od trud-
nych tematów, pojawia się temat ubóstwa 
czy uprzedzeń rasowych. Dobrze sobie 
poradził z zawiłościami ludzkich (i psich) 
uczuć i potrafił je prościutko i zrozumia-
le opisać. Publikacja Janusza Leona Wi-
śniewskiego jest doskonałym punktem 
wyjścia do wspólnych, rodzinnych roz-
mów o uczuciach, których wraz z rozwo-
jem dziecka ciągle przybywa. Ten nie-
zwykły przewodnik pozwoli je nazwać, 

ustalić czym się charakteryzują i zrozu-
mieć, dzięki przykładom z życia. 

Wyjątkowość tej publikacji oparta jest 
nie tylko na warstwie tekstowej. Współau-
torką książki jest Ania Jamróz, wybitnie 
zdolna młoda ilustratorka. Jej prześliczne 
grafiki dostarczają niezwykłych doznań 
emocjonalnych. Utrzymane są w błękit-
nych odcieniach, znakomicie korespondu-
ją z opowieściami małego bohatera. Kart-
ki można rozkładać, rozginać, zaglądać 
przez dziurkę, tworząc kolejne obrazy. 

„Uczucia” to prawdziwa wydawnicza 
perełka. Ciekawe, jakie uczucia będą wam 
towarzyszyły w trakcie lektury?

eWa TeNDeReNDa-Ożóg

Pisała o niej Hanna Krall w zbiorze 
„Tam już nie ma żadnej rzeki”, a kon-

kretnie w reportażu „Obecność”. O drze-
wie mirabelki, które rosło w podwórku 
na dawnych warszawskich Nalewkach, 
przy ul. Wałowej, na tyłach dzisiejszej 
ul. Andersa. Mirabelka była niezwykła, 
bo przetrwała wojnę, powstanie w getcie, 
PRL i narodziny nowej Polski. Niestety 
w 2016 roku nie przetrwała piły develo-
pera i została ścięta. Wycinka poruszyła 
mieszkańców, a także scenarzystę i ak-
tora Cezarego Harasimowicza, który wy-
chował się na podwórku obok. Postanowił 
opowiedzieć dzieciom historię drzewa, 
które rosło na przekór losowi. 

Piękna ta historia, niesie głęboki prze-
kaz i przywołuje świat, którego już nie 
ma. Nie ma już tętniących życiem Nale-
wek, eleganckich pań, pięknie uczesa-
nych, czytających poezję w Ogrodzie Sa-
skim i barwnych mieszkańców kamienicy 
pana Friedmana ani fabryki strojów kar-
nawałowych braci Alfusów. 

Bohaterką książki jest mirabelka obda-
rzona ludzkimi cechami – rozumie czło-
wieczą mowę, znakomicie dogaduje się 
z dziećmi, odczuwa radość i smutek. Cie-
szy się, gdy jej miodowe owoce trafią na 

kompot albo na ciasto. To w jej cieniu od-
bywają się ważne rozmowy, np. gdy Dorka 
i Chaim wyznają sobie miłość, pan Alfus 
oferuje biednemu chłopcu pracę, by ten 
mógł ożenić się z ukochaną albo gdy trwa 
wojenna pożoga i Chaim rozmawia z pa-
nią Ireną (Sendlerową) na temat uratowa-
nia z getta synka Noamka. 

Jej mama, też mirabelka, nie może zro-
zumieć tego, co nagle zaczęło się wokół 
nich dziać. Gdzie zniknął ten uporządko-
wany świat? Dziwi się: „dlaczego ludzie 
ludzi ogrodzili murem, skazując swoich 
braci na głód i cierpienie, skazując ich na 
śmierć tylko dlatego, że nasi ludzie z Na-
lewek, Wałowej, Franciszkańskiej, Gęsiej, 
z Nowolipek (…) są inni?”. I dodaje: „Chcę 
już odejść z tego świata. To nie jest mój 
świat”. Tymczasem autorka „Zdążyć przed 
Panem Bogiem” tak to widziała: „Mirabel-
ka próbowała odejść. Pochyliła się i wycią-
gnęła przed siebie gałęzie. Gotowa do po-
dróży, wysunęła korzenie z ziemi. Nowi 
mieszkańcy otoczyli pień stalową obręczą 
i umocowali linami”. Pytana później o to, 
czy to jest rzeczywiście tekst reporterski, 
Krall odpowiedziała: „Mirabelka napraw-
dę rosła pochylona do przodu i naprawdę 
szykowała się do odejścia”. Harasimowicz 

nie kryje, że reportaż był inspiracją do 
stworzenia opowieści. 

Wojenna pożoga minęła, przeszedł czas 
odbudowy stolicy, nie ma już Nalewek, 
jest ulica Nowotki (na cześć działacza ko-
munistycznego), pod mirabelką spotykają 
się już inni ludzie z innymi zmartwienia-
mi. Też chcą żyć normalnie, nie w obłu-
dzie i dość już mają szykan, kartek i pó-
łek z octem. 

Wyborna powieść o ludzkim losie z wiel-
ką historią w tle. To dzięki takim autorom, 
takim publikacjom pamięć o dawnych cza-
sach, o ludziach, którzy wtedy żyli, o mi-
rabelce-symbolu nigdy nie zaginie. Nie 
sposób nie wspomnieć też o pięknych, kli-
matycznych ilustracjach Marty Kurczew-
skiej, które dopełniają opowieść zawartą 
na stronach tej książki, i w które można 
spoglądać bez przerwy.

Historia mirabelki z dawnych Nalewek 
będzie miała dobre zakończenie. Jeden 
z mieszkańców zachował kilka jej pestek 
i zabrał ze sobą do Stanów Zjednoczo-
nych. Z nasion wyrosły piękne drzewa, 
a niedawno do Polski przywieziono kilka 
gałązek, z myślą o zasadzeniu na Murano-
wie, w okolicy ul. Andersa. 

eWa TeNDeReNDa-Ożóg

Cezary Harasimowicz

Mirabelka
Zielona Sowa, Warszawa 2018, s. 200, ISBN 978-83-8073-771-6
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proza polska Ð
Elżbieta Jodko-Kula  Î

Maria Piłsudska. zapomniana żona
Zbeletryzowana opowieść o Marii z Koplewskich, primo voto Jusz-
kiewiczowej, Piłsudskiej (1865-1921), pierwszej małżonce marszał-
ka. Nazywanej „Piękną Panią”. Była córką Ludmiły z Chomiczów 
i Konstantego Koplewskiego. Absolwentką uniwersytetu dla kobiet 
w Petersburgu. Z powodu działalności politycznej więziona przez 
władze carskie. Działała w Polskiej Partii Socjalistycznej. Areszto-
wana, przez 11 miesięcy przebywała w celi X Pawilonu Cytadeli 
w Warszawie.

Z pierwszego małżeństwa, zakończonego rozwodem, miała 
córkę Wandę (1889-1908), narzeczoną Walerego Sławka. Piłsudski 
poślubił Marię 15 lipca 1889 roku w zborze luterańskim. Pozostała 
jego żoną do końca życia, lecz po 1907 roku mąż żył w konkubi-
nacie z Aleksandrą Szczerbińską, która urodziła mu dwie córki.

Czy Maria miała romans z Romanem Dmowskim, który jednak 
uległ w starciu o nią Piłsudskiemu, co miało potęgować wrogość 
między tymi politykami? (TO-RT)
Prószyński i S-ka, Warszawa 2018, s. 352, ISBN 978-83-8123-224-1 

Mariola Kruszewska  Î

czereśnie będą dziczeć
13 urzekających – stylistycznie, tematycznie i metafizycznie – mi-
gawek z przeszłości. Widzianych z perspektywy wygnańców czy 
też przesiedleńców usiłujących wrosnąć w nowy krajobraz, przy-
pisany im obrotem koła historii. Koleje człowieczego losu przypo-
minają świat flory, zdaje się przekonywać autorka. Podobnie jak 
on też wzrastamy i owocujemy, walcząc z przeciwieństwami. Na 
miejscu są zatem konotacje botaniczne (Jabłoń, Wrzos, Brzoza, Ja-
śmin, Ozimina etc.) tytułujące każdą z opowieści Marioli Kruszew-
skiej. Kunsztownych, pomimo prostoty językowej, oraz niezmiernie 
chwytających za serce. Byłem przekonany, że autobiograficznych 
albo przynajmniej mających podglebie w rzeczywistości. Tymcza-
sem podczas Biesiady Literackiej w Domu Literatury autorka przy-
znała, że jest to kreacja czystej wody. A pisarka nie nosi w sobie krwi 
kresowej. Pochodzi wprawdzie z Mińska, lecz Mazowieckiego...

Nie przeszkadza mi to jednak oznajmić narodziny nowelist-
ki co się zowie. Tak dojrzały, przejmujący i zapadający w pamięć 
debiut w polskiej prozie III RP często się nie zdarza. Doceniła to 
już kapituła Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława 
Faca, przyznając książce nagrodę główną. Jestem pewien, że na 
tym się nie skończy. 

ToMASZ ZB. ZAPERT

W Podwórku, Gdańsk 2017, s. 152, ISBN 978-83-6413-417-3

Krystyna Mirek Î

Obca w świecie singli
„Są takie poranki, w które warto się obudzić. 
Karolina Mazur otworzyła oczy i z przyjem-
nością przeciągnęła się w szerokim łóżku. Za 
oknem majowe słońce stało już wysoko na nie-
bie, a ptaki koncertowały, jakby uczestniczyły 
w castingu do Metropolitan Opera. Miały spore 
szanse się dostać. Wrodzony talent, entuzjazm 
i codzienne ćwiczenia – te wszystkie punkty 
planu na sukces zaliczały o świcie od wielu ty-
godni. Karolina odgarnęła z czoła zmierzwione 

włosy i odruchowo przejechała dłonią po drugiej połowie łóżka. 
Patryk znowu nie wrócił na noc”. W ten właśnie sposób rozpoczy-
na się najnowsza książka Krystyny Mirek. Niewinny początek po-
wieści zwiastuje jednak nadchodzące poważne kłopoty. Ten dzień 
bowiem nie będzie szczęśliwy ani dla Karoliny, ani… dla Jakuba, nie-
zwykle zdolnego kucharza, który w pracy zatracił się tak bardzo, że 
zapomniał o urodzinach ukochanej córeczki.  

Karolina, główna bohaterka, niespodziewanie odkrywa, dla-
czego jej chłopak nie nocuje w domu i nie ma czasu nie tylko 
dla niej, ale również dla własnego dziecka. Wkrótce po tym, jak 
zostaje przyłapany na randce z inną, Patryk szybko przeprowa-
dza się do swojej nowej dziewczyny. Zdrada partnera, to nie jedy-
ny bolesny cios, który dosięgnie kobietę. Patryk bowiem zostawia 
Karolinę samą z bankrutującą restauracją i długami. Na dodatek 
zupełnie zapomina o tym, że jest ojcem i swoim postępowaniem 
najbardziej rani małą Lenkę. Ojcostwo to odpowiedzialna i naj-
ważniejsza rola w życiu niejednego mężczyzny. Jedni, jak Patryk, 
lekką ręką z niej rezygnują, inni, mimo popełnionych błędów, 
będą walczyć o nią do końca. I tak właśnie zrobi Jakub. Jemu, 
podobnie jak Karolinie, w jeden dzień wali się całe dotychczaso-
we życie. Traci narzeczoną, dziecko, dom i pracę. W nowej rze-
czywistości oboje czują się obco i mimo zapewnień (podobno) 
szczęśliwej singielki Malwiny, życie w samotności wcale nie jest 
dla nich fajne.  

Galeria barwnych postaci, lekkie pióro oraz optymistyczne 
zakończenie to atuty najnowszej, jeszcze ciepłej i pachnącej far-
bą drukarską powieści Krystyny Mirek. To kolejna pełna optymi-
zmu jej opowieść o życiu, które – choć zaskakuje i boleśnie do-
świadcza – zawsze daje nowe możliwości. Dobra energia płynąca 
z każdej strony sprawi, że i ta pozycja z pewnością będzie się cie-
szyła dużą popularnością. (MaP)
Edipresse Książki, Warszawa 2018, s. 352, ISBN 978-83-8117-524-1

Agnieszka Lingas-Łoniewska Î

Szósty. Po latach
Ciekawy mariaż thrillera z romansem. Podobno 
historia nie jest nowa, ja się z nią zetknęłam po 
raz pierwszy i nie żałuję. Jak tłumaczy autorka, 
pierwsza część książki powstała 10 lat temu, a jej 
inspiracją była sprawa „Wampira z Zagłębia”. I tak 
powstał thriller z seryjnym mordercą w roli głów-
nej. Dobrze skrojony, autorka umiejętnie tworzy 
klimat grozy, a przy tym wprowadza elementy 
nadprzyrodzone towarzyszące wątkowi roman-
sowemu, co też ma swój urok. Sprawę prowadzi 

elitarna jednostka ze Śląska, giną kolejne zielonookie blondynki, do 
zespołu tropiącego sprawcę dołącza zielonooka blondynka, więc 
już czytelnik czuje smak wygranej, dalej odkrywane są kolejne kar-
ty. Kto nie traci czujności, śledząc czułości pana inspektora z panią 
aspirant, ten rozwiąże zagadkę. Mimo przewidywalności bardzo do-
brze się czyta. Po latach od pierwszego wydania  książka ukazała się 
w wersji rozszerzonej z nowym zakończeniem. (eT)
Novae Res, Gdynia 2018, s. 382, 34 zł, ISBN 978-83-8083-783-6

proza obca Ð
Caleb Carr Î

alienista
Nowy Jork, 1896 rok. Metropolią wstrząsają ma-
kabryczne zabójstwa chłopców z domów pu-
blicznych. Skorumpowana policja bez efektu 
prowadzi oficjalne śledztwo. Dlatego też nie-
zależnie od nich zostaje powołana tajna grupa 
do tropienia zabójcy. Najważniejszy w niej jest 
tytułowy alienista – dziś powiedzielibyśmy psy-
chopatolog – Laszlo Kreizler, który wykorzystuje 
całą swoją wiedzę, by przeniknąć najmroczniej-
sze zakamarki umysłu mordercy i w ten sposób 

wpaść na jego trop. Tylko czy jest to dla wszystkich zrozumiałe? 
„Wziąć udział w śledztwie? (...) – Roosevelt, czyś ty postradał 

swój holenderski rozum? Alienista? Psycholog? (...) Jak się roznie-
sie, że zwerbowałeś kogoś takiego jak Kreizler... dalibóg, równie 
dobrze mógłbyś zatrudnić afrykańskiego szamana!”. Pomysł na 
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umieszczenie akcji kryminału w czasach, w których zdejmowanie 
odcisków palców czy tworzenie profilu psychologicznego mor-
dercy uznawano za bzdury jest bardzo ciekawy, ale i ryzykowny. 
Tym razem jednak autorowi się udało. Można naprawdę rozsma-
kować się w tej powieści, której lektura zapewni wiele pasjonują-
cych godzin. Akcja rozwija się powoli i przyspiesza tylko momen-
tami, jednak misternie wykreowany klimat i ciekawie zapleciona 
intryga z pewnością wielu przypadnie do gustu. Autor nie ogra-
niczył się bowiem tylko do klasycznego kryminału, lecz w swo-
jej fabule znakomicie wykreował na pierwszoplanowego bohatera 
miasto Nowy Jork końca dziewiętnastego wieku. Z wielką dbało-
ścią o szczegóły, z ogromem odniesień do historii, architektury, 
polityki, gospodarki i trendów społeczno-kulturalnych. Napraw-
dę wspaniale jest przenieść się w tamte czasy, by poznać jasne 
i ciemne strony metropolii w trakcie jej burzliwej transformacji. 
Oczywiście z zaciekawieniem śledzimy także działania tajnej gru-
py powołanej przez Theodora Roosevelta, prezesa zarządu ko-
misarzy policji, późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. 
Początkowo dysponuje ona nielicznymi tropami i skromnymi po-
szlakami, zaś morderca wykazuje się niezwykłą inteligencją, prze-
biegłością i zuchwałością. Jednak grupa odwołuje się do nowo-
czesnych, jak na ówczesne czasy, technik i narzędzi, jak choćby 
daktyloskopia, grafologia, łańcuch przyczyn, podwójna świado-
mość czy portret psychologiczny. Zajmująco zagłębia się w te 
obszary i krok po kroku docieka prawdy. W skład grupy oprócz 
Laszlo Kreizlera wchodzi John Schuyler Moore, redaktor kroniki 
policyjnej najpoczytniejszej gazety, to właśnie z jego perspektywy 
poznajemy scenariusz zdarzeń, Sara Howard, ambitna i odważ-
na wywiadowczyni oraz bracia Marcus i Lucius Isaacson, sierżan-
ci śledczy, specjalizujący się w kryminologii i medycynie sądowej. 
Czy zabójcę spotka zasłużona kara? Kim są członkowie tajem-
niczego spisku, którzy w bezwzględny sposób podejmują próby 
zatuszowania faktów dotyczących morderstw? Przekonajcie się 
sami. Naprawdę warto. (MaP)
tłum. Zuzanna Naczyńska, Rebis, Poznań 2018, s. 542, ISBN 978-83-8062-388-0

Leila Meacham Î

Tytani
Całe życie związana z Teksasem Leila Meacham 
po raz kolejny daje nam tętniącą emocjami wie-
loaspektową powieść osadzoną właśnie w tym 
południowym, typowo republikańskim stanie, 
który słynie obecnie z najsurowszego prawa 
w Stanach Zjednoczonych. Autorka przeno-
si nas jednak do początku XX wieku, czyli do 
czasu, kiedy mieszkańcy Teksasu podróżowali 
jeszcze konno i nie używali telefonów. Zmiany 
jednak nieuchronnie nadciągają.

Oto za sprawą wielkiej rewolucji przemysłowej powstają 
w Teksasie ogromne fortuny. Ambitni Teksańczycy szybko prze-
konują się, że to jest właśnie ten moment, kiedy trzeba walczyć 
o swoją przyszłość. W tej walce o bogactwo jedni poniosą klęskę, 
inni staną się potężni na podobieństwo mitologicznych tytanów, 
a prawość zostanie poddana ciężkiej próbie. Na tle tych historycz-
nych przemian ukazane są splecione losy dwojga niezwykłych 
ludzi, Samanthy Gordon, inteligentnej, uprzywilejowanej i pięk-
nej dziedziczki ogromnego rancza hodowlanego Las Tres Lomas 
w pobliżu Fort Worth oraz Nathana Hollowaya, uroczego chłopca 
z farmy w północnym Teksasie. Wpływowe rodziny głównych bo-
haterów toczą walkę o dominację w nowym świecie. Śledząc ich 
losy, odkrywamy  rodzinne sekrety i razem z nimi możemy prze-
żywać miłość, stratę i zdradę. 

 „Tytani” to wzruszająca historia o rodzinnej miłości i karze, 
o ambicjach i wielkim bogactwie. To także wspaniała historyczna 
powieść z dynamicznie rozwijającą się fabułą, od której napraw-
dę trudno się oderwać. Autorka „Plantacji Somerset” i „Róż” i tym 
razem z niesamowitą łatwością wciąga czytelnika w życie swoich 
poszczególnych postaci. Z niecierpliwością zagłębiamy się w każ-

dy następny rozdział, by odkrywać kolejne elementy tej drama-
tycznej rodzinnej układanki. W tej powieści jest wszystko, o czym 
mogą marzyć wielbiciele sagi: plejada bohaterów, romans, zbrod-
nia, prawdziwa historia Teksasu, ze szczegółami świetnie oddany 
duch epoki i trzymająca w napięciu akcja. (MaP)
tłum. Katarzyna Petecka-Jurek, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2018, s. 604,

ISBN 978-83-8110-285-8

C.J. Tudor  Î

Kredziarz
Brytyjska prowincja, rok 1986. Piątka nastolat-
ków porozumiewa się między sobą tajnym szy-
frem w postaci rysunków kredą. Zostawiają je na 
jezdniach, parkanach, ścianach, chodnikach... 
Pewnego razu znak okryty w lunaparku dopro-
wadza ich na miejsce zbrodni. Tak kończy się 
ich dzieciństwo.

Mijają trzy dekady. Ed przekroczył już 
czterdziestkę. Jest rozczarowany swą egzy-
stencją nauczyciela w miejscowej szkole, do 

której zresztą uczęszczał. Uchodzi za dziwaka, ponieważ wiedzie 
samotny tryb życia. Nieoczekiwanie odwiedza go jeden z daw-
nych kumpli, składając zagadkową ofertę.

I tu faktycznie rozpoczyna się ta piętrząca się od niedomó-
wień powieść, pozbawiona strzelanin, bijatyk, względnie pości-
gów. Autorka jednak świetnie stopniuje napięcie, tajemnica goni 
tajemnicę, dygresje dotyczące zagadnień paranormalnych wywo-
łują niepokój. Niemniej rozwiązanie intrygi nie było dla mnie za-
skoczeniem, zaś sekret kredowych obrazków nie został wyjaśnio-
ny całkowicie.  

ToMASZ ZB. ZAPERT

tłum. Piotr Kaliński, Czarna Owca, Warszawa 2018, s. 384, 

ISBN 978-83-80156-76-0

Shari Lapeña Î

Nieznajoma w domu
„To nie jest ta kobieta, w której się zakochał. Jego 
wielka miłość była mirażem”, myśli Tom, kiedy 
zdaje sobie sprawę, że nic nie wie o swojej żo-
nie. Karen nie ma rodziny, przeszłości, przyjaciół 
ani nawet znajomych. Pewnego dnia Tom wra-
ca z pracy do domu i nie zastaje żony. Zostawi-
ła torebkę, dokumenty, telefon komórkowy… To 
do niej niepodobne. Okazuje się, że ta gospo-
dyni domowa późnym wieczorem z zawrotną 
prędkością pędziła samochodem przez miasto 

i spowodowała wypadek. Chwilę wcześniej w opuszczonej restau-
racji doszło do morderstwa. Przed budynkiem policja znalazła gu-
mowe rękawice do zmywania, które należały do Karen… Wzorowa 
obywatelka, żadnego mandatu na koncie, nawet za nieprawidłowe 
parkowanie. Przed czym uciekała? Czy całe ich życie było zbudo-
wane na kłamstwie? Kto zakradał się do domu Karen i szperał w jej 
rzeczach? Czy policja oskarży ją o morderstwo byłego męża? Im 
dalej w las, tym gęściej od kłamstw.

Owszem, Lapeña powtarza pewne schematy (sekrety prze-
szłości, podwójne życie), na co kręcą nosem wybredni konese-
rzy gatunku. Niektórzy zarzucają jej przewidywalność. A niektórzy 
gotowi są zarwać dla tej książki noc, bo czyta się świetnie i mimo 
dość przewidywalnego finału autorka potrafi nas zaskoczyć. Nie 
wszystko potrafimy tu przewidzieć, ponieważ kanadyjska autor-
ka ma w rękawie jeszcze kilka asów. Umiejętnie wciąga nas w sieć 
domysłów. Okazuje się, że nawet Tom ma swoje tajemnice. Nie-
pokoi również ogarnięta obsesją sąsiadka z domu naprzeciwko, 
która podaje się za najlepszą przyjaciółkę Karen. Nikomu nie moż-
na tu ufać. 

Po znakomitej „Parze zza ściany” Shari Lapena udowadnia, 
że jest wnikliwą badaczką ludzkich charakterów, potrafi upleść 
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misterną intrygę i zaciekawić psychologiczną zagadką, którą pro-
wadzą ze sobą dwulicowi bohaterowie. Wszystkie relacje oparte 
są tutaj na manipulacji. I tak łatwo się wciągnąć w klaustrofobicz-
ną atmosferę niby klasycznego trójkąta… (hab)
tłum. Piotr Kuś, Zysk i S-ka, Poznań 2017, s. 326, ISBN 978-83-811-6170-1

Parinoush Saniee  Î

ukryty głos
Książka, od której nie mogłam się oderwać. Dla-
czego? Bo opowiada historię, w której niewypo-
wiedziane słowa przez dziecko stają się krzy-
kiem przeciw bezduszności i obojętności.         

To historia o irańskiej rodzinie, dzięki któ-
rej dowiadujemy się, jak wygląda sytuacja ko-
biet w Iranie. Miriam jest mądrą kobietą, czuje, 
że milczenie jej syna, to obrona przed obojęt-
nością ze strony ojca, wołanie o pomoc. Tylko 
dzięki matce Shabab odnajduje drogę do ludz-

kich serc.
Autorka jest psychologiem i socjologiem, świetnie buduje po-

staci, a także relacje pomiędzy rodzeństwem. Posługuje się fikcją 
literacką, ale jak sama mówi: „jesteśmy skuci tyloma kajdanami, że 
w dużym stopniu sami automatycznie cenzurujemy samych sie-
bie! Nie wiem, czy gdybym miała absolutną swobodę, potrafiła-
bym się od tego uwolnić”. Książka, która ukazała się w wielu kra-
jach, w samym Iranie została objęta cenzurą. (Mb)
tłum. Aneta Banasik, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2017, s. 302,           

ISBN 978-83-7999-916-3

poezja  Ð
Leszek A. Moczulski  Î

Nuty od franciszka
Zbiór wierszy Leszka Aleksandra Moczulskiego, zmarłego w wieku 
niespełna 80 lat w grudniu ubiegłego roku w Krakowie, jednego 
z najwybitniejszych poetów polskich, a także autora niezrówna-
nych tekstów piosenek, które śpiewali: Skaldowie, Marek Grechu-
ta z zespołem Anawa, Andrzej Zaucha z grupą Dżamble, ale także 
Czesław Niemen i Grzegorz Turnau. To siłą rzeczy tomik pożegnal-
ny, znalazły się w nim przecież utwory, jakie poeta napisał w cie-
niu zbliżającej się śmierci. I tu zasadnicze zaskoczenie, wiersze te 
są niezwykle pogodne, okazują się wyrazem dobrego stanu ducha 
zmagającego się z ciężką chorobą poety.

To poezja w stanie czystym. Poszczególne wiersze są skon-
densowane, klarowne w warstwie znaczeniowej, zaś pod wzglę-
dem warsztatowym kunsztownie skonstruowane. Moczulski po-
sługuje się rymem i rytmem z wielką wprawą, ale tylko wtedy, 
kiedy trzeba, bo kiedy nie trzeba, posługuje się chętnie wierszem 
białym lub wolnym. Tematy tych wierszy to sprawy ostateczne, 
przede wszystkim śmierć, odchodzenie, koniec. Poeta, pisząc 
o tym, co ostateczne, pisze tylko i wyłącznie w swoim imieniu, 
ale pisze tak przekonująco, że każdy czytelnik może przyjąć, że 
te wiersze zostały napisane także w jego imieniu; bo poeta mówi 
w nich o tym, co dotyczy każdego z nas, przed czym nikt z nas 
nie ucieknie.

Patronem tej poezji jest święty Franciszek z Asyżu, autor słyn-
nych opowiadań z XIII wieku, znanych jako „Kwiatki świętego Fran-
ciszka”. Ale nie tylko jest patronem wierszy Moczulskiego, bo bywa, 
że występuje w tych wierszach również w roli bohatera lirycznego. 
Franciszek to nie tylko Biedaczyna z Asyżu, to także papież Fran-
ciszek. Franciszek to również imię ojca poety. Wszystko to powo-
duje, że imię to raz występuje w tej poezji jako wyraz sacrum, raz 
profanum. Nie ma zatem przypadku w tym, że liryka krakowskie-
go poety okazuje się poezją religijną, głęboko zanurzoną w Starym 
i w Nowym Testamencie. Poeta posługuje się chętnie poetyką lita-
nii, korzysta z anafory i epifory. Ale to, co niebiańskie, by nie powie-

dzieć boskie, nie okazuje się wcale ważniejsze od tego, co ziem-
skie i ludzkie. Poezja Leszka Aleksandra Moczulskiego to pochwała 
świata jaki jest i życia, które jest, chociaż przemija.

JAnuSZ DRZEWuCKi

Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2018, s. 56

ISBN 978-83-65662-22-4

Zbigniew Chojnowski  Î

zawsze gdzieś jest noc
Zaledwie w rok po zbiorze „Widny kres” Zbigniew Chojnowski pro-
ponuje nam tomik poezji zatytułowany „Zawsze gdzieś jest noc”. 
Tomik ukazał się w serii poetyckiej „Tablice” Wydawnictwa Forma, 
redagowanej przez Piotra Michałowskiego, w której wcześniej uka-
zały się książki m.in. Anny Frajlich, Bogusławy Latawiec, Uty Przy-
boś i Heleny Raszki, a także Kazimierza Brakonieckiego, Macieja 
Cisły, Krzysztofa Ćwiklińskiego, Bogusława Kierca i Artura Daniela 
Liskowackiego.

Chojnowski – gwoli przypomnienia profesor wykładający lite-
raturę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, au-
tor literaturoznawczych książek o Jarosławie Iwaszkiewiczu, Annie 
Kamieńskiej i Michale Kajce – skomponował ten tomik z trzech 
części. Pierwsza nosi tytuł „W ciemno” i składa się z numerowa-
nych miniatur lirycznych, opartych na poetyce sentencji, afory-
zmu, a także anegdoty. Część druga „Hiobowe chwile” osadzo-
na jest w poetyce Biblii, znalazły się w niej teksty, w których poeta 
mówi o sobie wobec Boga i wobec wieczności, o tym co od-
wieczne i nieodmienne. W części trzeciej i najobszerniejszej, zaty-
tułowanej „Z nocą na głowie”, pomieszczone zostały utwory trak-
tujące o tym, co tu i teraz, co doczesne, społeczne, a bywa, że 
i polityczne. A jednak poeta nie byłby sobą, gdyby to, co politycz-
ne nie skonfrontował z tym, co z braku lepszego słowa określę 
jako z jednej strony historyczne, zaś z drugiej kosmiczne. Mamy 
tu wiersze o Auschwitz, o Jedwabnem, o Hitlerze i poecie Pau-
lu Celanie, ale także o dziadku poety Józefie, a ponadto o nieza-
pomnianych datach, takich jak 17 października 1978 roku – dzień 
wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża czy 13 grudnia 1981 
– dzień wprowadzenia stanu wojennego, a na dodatek wiersze 
z podróży do Lwowa czy do Kaliningradu, ale równocześnie do 
Królewca, miasta Immanuela Kanta.

Zbigniew Chojnowski należy do tych poetów, którzy potrze-
bują zaledwie dwu wersów, aby przykuć naszą uwagę. Na przy-
kład: „Kiedyś tutaj wrócę, / A nie będzie mnie tu” („Powrót bez po-
wrotu”). Poeta pełną gębą. (JD)
Wydawnictwo Forma, Szczecin – Bezrzecze 2018, s. 72, ISBN 978-83-65778-58-1

Péter Kántor  Î

czego potrzeba do szczęścia
Péter Kántor to urodzony w Budapeszcie w roku 1949 poeta i pro-
zaik, ale także tłumacz literatury angielskiej i rosyjskiej na węgier-
ski. Nie jest w Polsce pisarzem zupełnie nie znanym. Tłumaczyli go 
m.in. Anna Górecka, Jerzy Snopek oraz Feliks Netz. Zbiór „Czego 
potrzeba do szczęścia” ukazuje się w przekładach Bohdana Zadury, 
redaktora naczelnego miesięcznika „Twórczość”, poety i tłumacza, 
nie tylko poezji węgierskiej, ale także rosyjskiej i ukraińskiej, ame-
rykańskiej i angielskiej.

Wydana w charakterystycznym dla szczecińskiej oficyny For-
ma kwadratowym formacie książka Kántora, to druga po „Progra-
mach w labiryncie” Istvána Keména, pozycja w nowej serii „Szes-
naście i Pół” redagowanej przez Miłosza Waligórskiego, pisarza 
młodszego pokolenia, ale także hungarysty i slawisty, wykładają-
cego na uniwersytetach w Nowym Sadzie i w Bańskiej Bystrzycy. 
Zawierający blisko trzydzieści wierszy i cykli tomik opatrzony zo-
stał obszernym wywiadem, jaki przeprowadził z Kántorem czo-
łowy węgierski krytyk literacki średniego pokolenia Csaba Károlyi 
(ukazujący się tutaj w przekładzie Anny Butrym).

Wydany z edytorskim smakiem zbiorek „Czego potrze-
ba do szczęścia” to okazja do spotkania z oryginalnym poetą, 
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rówieśnikiem takich polskich pisarzy, jak Józef Baran, Adam Zie-
mianin czy Kazimierz Nowosielski. Kántor posługuje się rozma-
itymi formami wiersza, pisze szeroką, rozlewną frazą; bywa, że 
wiersze np. „Nauczyć się żyć” lub „Zabawy na lodzie” rozwija-
ją się swobodnie w kierunku poematu, bywa, że wiersze układają 
się poecie w zgrabne i sugestywne cykle, takie jak „New York City 
Lines”, „Wariacje trojańskie”. Do najlepszych utworów, jakie znaj-
dziemy w tym zbiorku, należą ponadto: „Tryptyk miłosny”, „Ponie-
działkowe przedpołudnie na Majdanku” – refleks podróży do Pol-
ski, do Lublina czy skrzący się przewrotną inteligencją wiersz „Co 
Bóg powinien wiedzieć”. Żadnej tajemnicy jednak nie zdradzę. Kto 
chce się dowiedzieć – co powinien wiedzieć Bóg i co być może 
nawet wie, niech zajrzy do tej książki. (JD)
Wydawnictwo Forma, Szczecin – Bezrzecze 2018, s. 72, ISBN 978-83-65778-56-7

biografie Ð
Grzegorz Rossoliński-Liebe  Î

bandera. faszyzm, ludobójstwo, kult
Opisywany pełni dziś funkcję bohatera narodowego Ukrainy. Pa-
tronuje ulicom, parkom, skwerom, jego figurę ustawia się na co-
kołach. Dodajmy, że jedynie w zachodniej części państwa, mniej 
więcej tej, która w międzywojniu należała do Polski. Na Ukrainie 
wschodniej, podobnie jak między Tatrami a Bałtykiem, Stefan Ban-
dera uchodzi za zbrodniarza. I takowym był, o czym jednoznacz-
nie przekonuje niniejsza publikacja artykułująca, że ten przywódca 
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów odpowiada za ludobójstwo 
Polaków na Podolu, Wołyniu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie w la-
tach 1942-1948, a także za współudział swym ziomków w zagła-
dzie Żydów.

Grzegorz Rossoliński-Liebe wykorzystał w obszernej dyser-
tacji dokumentację z archiwów polskich, ukraińskich, niemieckich 
oraz amerykańskich. Gruntownie prześledził dzieje politycznej ka-
riery szefa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, ewolucję świa-
topoglądową i dochodzenie do władzy, nota bene wciąż wymy-
kającej mu się z rąk. Równie wnikliwie omawia jego powojenną 
działalność na emigracji, zwieńczoną śmiercią z ręki agenta KGB, 
co jedynie wzmocniło kult Bandery pośród jego rodaków. Dziś 
osiągający apogeum, czego nasi proukraińscy lobbyści zdają się 
nie zauważać. Apeluję więc do jednego z nich – Wojciecha Stani-
sławskiego – o zwiększenie liczby dioptrii w okularach. (TO-RT)
tłum. Sebastian Szymański, Prószyński i S-ka, Warszawa 2018, s. 904, 

ISBN 978-83-8097-167-7 

nicholas Reynolds  Î

Towarzysz hemingway
Uważam, że po lekturze tej wielce odkrywczej 
biografii jej bohater także w Polsce wydatnie 
straci na popularności. O szacunku nie wspo-
minając. Nicholas Reynolds odsłania bowiem 
drugie oblicze Ernesta Hemingwaya. Sowiec-
kiego szpiega o pseudonimie „Argo”. Przy okazji 
odpowiada na pytania, dlaczego autor „Śniegów 
Kilimandżaro” stał się entuzjastą lewicy, czym 
zaowocowały jego spotkania z premierem Chin, 
czemu nie dostrzegał zbrodni republikanów 

w trakcie hiszpańskiej wojny domowej... 
Z lektury wyłania się obraz człowieka bez wątpienia utalento-

wanego, lecz także politycznego ignoranta, podatnego na propa-
gandowe wpływy. Zainfekowany hasłem antyfaszyzmu, zwalczał 
piórem de facto każdą ideologię krytykującą komunizm. Z czasem 
stając się kolejnym „pożytecznym idiotą” wykorzystywanym przez 
Moskwę i jej akolitów. Czy zdecydował się popełnić samobójstwo, 
kiedy w końcu dostrzegł, w jakiej roli pozwolił się obsadzić? 

ToMASZ ZB. ZAPERT

tłum. Zbigniew Kościuk, Bellona, Warszawa 2018, ISBN 978-83-11-15298-4

Aleksander Kaczorowski  Î

Ota Pavel
Kolejna, po biografii Bohumila Hrabala, wyborna książka cenione-
go bohemisty. Jej bohater, pisarz i dziennikarz sportowy, urodzony 
w Pradze jako Otto Popper, był najmłodszym synem żydowskiego 
komiwojażera oraz czeskiej gospodyni domowej.

Jego ojciec i starsi bracia przetrwali II wojnę światową w obo-
zach koncentracyjnych, a on razem z matką Herminą ocalał w Bu-
štěhradzie. W dzieciństwie pracował w kopalni, potem został pry-
musem w szkole handlowej, wykazując się niepospolitymi talentami 
lingwistycznymi i aktywnością polityczną. Komunistyczną, rzecz ja-
sna. Maturę uzyskał jednak dopiero mając lat trzydzieści, bo porwał 
go sport. Z racji kiepskich warunków fizycznych o sukcesie na tafli 
hokejowej nie miał co marzyć, więc dostał się do radia – pomogła 
rekomendacja partyjna – gdzie w ciągu 15 lat wspiął się na szczyt 
rankingu czechosłowackich komentatorów sportowych. Publiko-
wał też w prasie. Teksy te – o reporterskim charakterze – złożyły się 
na jego debiutancką książkę. I wtedy nagle ujawniła się nieuleczalna 
choroba. Musiano odwołać go w trybie pilnym do ojczyzny z zimo-
wych igrzysk olimpijskich w Innsbrucku (1964 roku), bo cyklofre-
nia sprawiła, że stał się niebezpieczny dla otoczenia. Zapamiętał to 
m.in. sprawozdawca Polskiego Radia z tej imprezy redaktor Bohdan 
Tuszyński. W rezultacie Pavel przeszedł na rentę, spędzając wie-
le miesięcy w szpitalu psychiatrycznym. Świadomy choroby szu-
kał od niej ucieczki na łonie natury – zwłaszcza z wędką w ręku – 
oraz w literaturze. Właśnie wówczas powstały jego najwybitniejsze 
książki, z reguły autobiograficzno-egzystencjalne. Zmarł nieocze-
kiwanie – na atak serca – w wieku zaledwie 42 lat. 

ToMASZ ZB. ZAPERT

Czarne, Wołowiec 2018, s. 338, ISBN 978-83-8049-677-4

religia Ð
biblia. Ilustrowane historie ze Starego 
i Nowego Testamentu
To wydanie Biblii zawiera najważniejsze historie biblijne ze Stare-
go i Nowego Testamentu, począwszy od Stworzenia, skończyw-
szy na  działalności Apostołów. Język tej Biblii jest zrozumiały  dla 
młodych czytelników, zarazem odwołuje się do wydań Biblii kie-
rowanych do dorosłych, przez co jest pełen powagi i literackiego 
polotu. Ogromną zaletą tego wydania są zamieszczone tu reali-
styczne ilustracje, które stanowią pierwszy komentarz do czytane-
go słowa. Dzięki temu radośniej i skuteczniej dzieci odkryją słowo 
Boże i bliskość Boga, który mówi do każdego biblijnymi wersetami. 
Pięknie wydana, na kredowym papierze, do tego całostronicowe 
realistyczne ilustracje. 

BoŻEnA RyTEL

Wydawnictwo Jedność, Kielce 2018, s.224, ISBN 978-83-79-71-721-7

Ks. Jan Kaczkowski Î

Mam pewność istnienia tamtego świata
Wydawnictwo Czerwone i Czarne wydało najważniejsze myśli Księ-
dza Kaczkowskiego. Dotyczą one rozważań na temat choroby, losu, 
śmierci,  miłości, szacunku. Mówią też oczywiście o Bogu, zbawie-
niu, powołaniu. Nie są długie i zawiłe. To jasne, dobre myśli dotknię-
tego cierpieniem Księdza, który przełamuje schematy skostniałego 
myślenia o człowieku i Kościele, o Panu Bogu i Jego Miłosierdziu. 
Warto się z tymi myślami zapoznać, wracać do nich i przekazywać 
dalej… „Tym, co postanowiłem oddać Bogu, jest mój własny czas, 
to jest moja przyzwoitość z wektorem na plus. Postanowiłem so-
bie, że nigdy nikomu nie odmówię spowiedzi, rozmowy, bliskości” 
– czytamy. Albo taka myśl: „Chcę łamać konwenanse. Prawdziwy 
ksiądz jest dwadzieścia cztery godziny na dobę w robocie. Stąd też 
zawsze mówię, że jestem całodobowym księdzem, a nie urzędni-
kiem kultu od ósmej do szesnastej”. „Kościół nie jest od rozdawania 
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cukierków. Jeśli ktoś naprawdę spotkał Pana Boga (w moim przy-
padku w Eucharystii), to nawet najgłupszy ksiądz, najgłupsze za-
chowanie Kościoła instytucjonalnego nie jest w stanie wyrwać mu 
Chrystusa z serca”. 

BoŻEnA RyTEL

Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa 2018, s.216, ISBN 978-83-7700-308-4

Terry Jean Day, Carol J. Smith Î

W świecie biblii
Niniejsza książka pomoże dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym, 
a także dorosłym, zrozumieć Biblię. Opowiada ona o wielkich  ide-
ach zawartych w Biblii, o najważniejszych jej bohaterach, wskaże 
zainteresowanym, co w każdej księdze jest najistotniejsze. Pomoże 
zobaczyć, jak wszystko składa się w jedną całość, jak zorganizo-
wana jest Biblia pod względem zamieszczonych w niej ksiąg Sta-
rego i Nowego Testamentu, jaka jest ich historia oraz chronologia. 
Ponadto autorzy zamieścili przy każdej omawianej księdze Starego 
i Nowego Testamentu rozdziały pomocnicze: „Często zadawane 
pytania”, „W zarysie”, „Zwróć uwagę na…”, „Pytania do studiowania”, 
które ułatwią czytelnikowi orientację w opanowaniu wiedzy biblij-
nej i poruszanie się po kartach zasadniczego tekstu Pisma Świę-
tego. Oprócz tego zainteresowanym zgłębianiem wiedzy biblijnej 
pomogą zamieszczone tu  mapy, diagramy, zdjęcia i panoramy. Na 
końcu książki uwzględniono także informacje o ważnych cytatach 
i pojęciach biblijnych oraz postaciach. Wspaniała pozycja, ogrom-
nie przydatna w szkołach, grupach biblijnych oraz do osobistego 
studium. Warto ją mieć obok swojej Biblii. 

BoŻEnA RyTEL

tłum. Przemysław Hejmej, Jedność, Kielce 2018, s.238, ISBN 978-83-7971-402-5

Tomasz P. Terlikowski Î

Wenanty Katarzyniec. Polski Szarbel
Biografia duchowego syna św. Franciszka, gorliwego Sługi Bożego 
Wenantego Katarzyńca (1889-1921), który zmarł, mając zaledwie 
32 lata w Kalwarii Pacławskiej, gdzie znajduje się również miejsce 
jego spoczynku. Zakonnik cichy i pokorny. Człowiek wiary i modli-
twy. Zgłębiający wiedzę (m.in. przestudiował życie największych mi-
strzów intelektualnych i duchowych zakonu), pracujący nad sobą, 
pragnący świętości. W trakcie krótkiego życia pomógł Maksymilia-
nowi Kolbemu stworzyć media katolickie i objawił się m.in. jako ka-
znodzieja, spowiednik, wykładowca, mistrz nowicjatu. Jeszcze za 
życia zapewniał swoich współbraci, że najwięcej uczyni po śmierci. 
Tak też się stało i tak się dzieje. Autor prezentowanej pozycji również 
doznał skutecznej pomocy od Wenantego w problemach, które go 
spotkały. Zresztą nie tylko on, o czym dowiemy się czytając tę książ-
kę. Ci, którym pomógł, nie mają wątpliwości: Wenanty jest taki jak 
św. Szarbel. Terlikowski podąża śladami Sługi Bożego Wenantego 
Katarzyńca i przekonuje o jego świętości, polegającej np. na hero-
icznej wierności w spełnianiu codziennych obowiązków. Przekonuje 
także o tym, że ten skromny zakonnik jest wielkim orędownikiem. 

BoŻEnA RyTEL

Wydawnictwo Esprit, Kraków 2018, s.270, ISBN 978-83-65847-70-6

literatura faktu Ð
Krzysztof Wójcik  Î

Skorpion
„Daty dokładnie nie pamiętam, ale było to w miesiącu, kiedy jeszcze 
leżał śnieg. To musiała być zima. Tak coś mi się kojarzy, że to mógł 
być początek 1980 roku. Pamiętam, że wtedy pracowałem w ZNTK 
(Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego – przyp. red.) jako robot-
nik transportowy. Na poszczególne wydziały woziłem całe wózki 
elektryczne wyładowane młotkami. Były różnej wielkości. Z różnymi 
obuchami i różnymi trzonkami. Mogłem przebierać. Rozwoziłem je 
dla innych robotników. Na moim stanowisku pracy młotek nie był 

mi potrzebny codziennie. Mogłem jednego dnia wziąć jakiś ze sobą, 
a następnego dnia zwrócić. Nikt by nie zauważył, że z zakładu znik-
nął jeden młotek. Mając dostęp do takiej ilości młotków, mogłem 
wybierać sobie, co chciałem. Nosiło mnie już w czasie roboty. Wie-
działem, że tego dnia pójdę na polowanie” – to fragment zeznań 
bohatera – czy to aby właściwe słowo? – tej książki. Paweł Tuchlin 
to obok Zdzisława Marchwickiego oraz Joachima Knychały najgroź-
niejszy seryjny morderca doby Peerelu. Zamordował – młotkiem! – 
dziewięć kobiet, a kilka po jego atakach stało się inwalidkami. 

Napadał na tle seksualnym, ale przy okazji nie gardził rabun-
kiem. Na koncie miał też kradzieże, za co w wcześniej trafił do 
więzienia. Grasował (przełom lat siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych zeszłego wieku) na Pomorzu Gdańskim. 

Renomowany dziennikarz śledczy Krzysztof Wójcik drobia-
zgowo relacjonuje i solidnie dokumentuje sprawę „Skorpiona” (taki 
pseudonim nadali poszukiwanemu tropiący ze specjalnie w tym 
celu powołanej grupy operacyjnej Milicji Obywatelskiej). Ujawnia, 
że zabójca wpadł w ręce organów ścigania już po swej drugiej 
zbrodni, lecz został wypuszczony z braku dowodów. Tuchlin był 
dwukrotnie żonaty, miał syna. Pochodził w wielodzietnej rodzi-
ny, gdzie się nie przelewało, wychowywano go ciężką ręką. Nie-
wątpliwie prezentował bardzo niski poziom intelektualny, co jed-
nak – jak stwierdziła powołana przez sąd specjalistyczna komisja 
medyczna – w żaden sposób nie ograniczało jego poczytalności. 
Skazany na śmierć został powieszony w 1987 roku. (TO-RT)
Muza, Warszawa 2018, s. 336, ISBN 978-83-287-0920-1

reportaż Ð
Dagmara Bożek-Andryszczak, Piotr Andryszczak Î

Dom pod biegunem
Chyba każdego naszła choć raz w życiu ochota, by rzucić wszystko 
i uciec gdzieś daleko. Większość podobne myśli ignoruje, są jed-
nak tacy, którzy traktują je poważnie. Tak było w przypadku Dag-
mary i Piotra Andryszczaków znudzonych spokojnym, bezpiecz-
nym życiem, jakie wiedli w Krakowie. W ich głowach coraz głośniej 
kołatały myśli o zmianie otoczenia, przygodzie, zrobieniu czegoś 
szalonego, więc kiedy wpadło im w ręce ogłoszenie o pracy na 
Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie – bez wahania 
podjęli wyzwanie. 

„Dom pod biegunem” to zapis rocznego pobytu małżeństwa 
na Spitsbergenie. Na kartach książki autorzy z detalami odtwarza-
ją jak wygląda życie polarników pracujących w stacji badawczej, 
w tym działania w terenie, podział prac domowych, życie towarzy-
skie czy utrzymywanie kontaktu ze światem zewnętrznym; opisu-
ją polarne krajobrazy, miejscową faunę i florę (zobaczyć je można 
również na dołączonych do książki zdjęciach); wreszcie zaznaja-
miają czytelników z najważniejszymi faktami w historii Spitsber-
genu i stacji w Hornsund. Relacje przeplatane są przemyśleniami 
na temat sensu życia, priorytetów i celów. Okazuje się bowiem, 
że przebywanie na końcu świata daje impuls do stawiania za-
sadniczych pytań. Z dystansu kilku tysięcy kilometrów łatwiej też 
spojrzeć na dotychczasowe życie i zastanowić się, czy daje nam 
szczęście. Andryszczakowie doszli do wniosku, że nie odpowia-
da im pośpiech, stres i nieustająca presja pod jaką żyją w Europie, 
stąd pomysł, by po zakończeniu misji na stacji w Hornsund znów 
udać się gdzieś daleko. Po trzyletnich staraniach udało się dostać 
pracę na przeciwległym biegunie – w Polskiej Stacji Antarktycznej 
im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego, w niej również 
spędzili rok (stając się pierwszym małżeństwem, które przezimo-
wało w obu polskich stacjach polarnych). Temu okresowi życia bo-
haterowie poświęcili drugą część książki, analogicznie jak w pierw-
szej części opisując stację, jej mieszkańców, i szerzej kontynent. 

Znając stosunek bohaterów do takich wypraw, można się spo-
dziewać, że niedługo znów wyruszą w dalszą podróż, a później 
opowiedzą o niej na łamach kolejnej książki. (MO)
Bezdroża, Gliwice 2018, s. 320, ISBN 978-83-283-3736-7



Wydawnictwo Sonia Draga 
poleca premiery czerwca

Trzymająca w napięciu i głęboko zmysłowa 
powieść. Autorka bardzo sprawnie 

oprowadza czytelnika po prywatnych 
pokojach i publicznych salach świata 

dyplomacji.

To trzecia, długo oczekiwana część 
bestsellerowej serii królowej romansu, 

Simony Ahrnstedt. Powieść pełną seksu, 
miłości i napięcia czyta się jednym tchem.

Wciągająca historia miłosna opowiedziana 
z kpiarskim humorem, a zarazem głęboką 
wrażliwością. Przemierzając kontynenty 

i przekraczając strefy czasowe, odkrywamy 
dzieje niezwykłej rodziny.

Emily ‒ prywatnie singielka, zawodowo 
położna ‒ na zaproszenie swojej  

przyjaciółki wybiera się w rejs parowcem  
po szkockim wybrzeżu. Na pokładzie poznaje 

przystojnego miejscowego lekarza.  
Czy ta podróż odmieni jej życie?

Porywająca podróż – przez Francję 
okupowaną od lata 1944 roku, Baltimore 

swobodnych lat 80. oraz Londyn i Montreal 
naszych czasów – do serca tajemnicy 

skrywanej przez trzy pokolenia.

Kolejna pełna przygód, szczęku oręża oraz 
nagłych zwrotów akcji powieść historyczna 

bestsellerowych autorów. Malownicza 
opowieść o męstwie, poświęceniu, miłości, 

wierności, zachłanności, potędze nienawiści 
i zemście. 

Powieść uhonorowana Grand Prix Akademii 
Francuskiej i nominowana do Prix Renaudot. 

Historia dwóch wrogich sobie braci, 
dwóch kobiet połączonych niezniszczalną 

przyjaźnią i dwojga młodych ludzi porwanych 
niemożliwą miłością.

Mroczny kryminał, którego akcja  
rozgrywa się nad Bałtykiem.  

Próba wyjaśnienia okoliczności  
zagadkowej próby samobójczej.

Dr Amin Dżaafari jest chirurgiem w szpitalu 
w Tel Awiwie. Kiedy w pobliskiej szkole 
dochodzi do zamachu, a do szpitala są 

zwożone ofiary w szczątkach zamachowcy 
rozpoznaje własną żonę…

www.soniadraga.pl  tel. 32 782 64 77www.fb.com/WydawnictwoSoniaDraga
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