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Janusz Głowacki
po raz ostatni

Za drzwiami gabinetu
lekarskiego

Ulga
pod choinką

Tryb
bezmięsny

Nowa książka jednego z najwybitniejszych
polskich twórców to niebywała gratka
dla czytelników.
s. 5

Iza Komendołowicz zapuszcza się w świat
ginekologów i ich pacjentów, a to, czego się
dowiedziała, zdradza nam wszystkim.
s. 9

Jakich historii poszukujemy,
gdy chcemy odetchnąć? Jakimi książkami
najchętniej obdarowujemy bliskich?
s. 11

Już nie tylko slow i zero waste. Dziś mądrze
i zdrowo jest przejść na dietę
wegetariańską. Dowiedz się, jak to zrobić.
s. 12

Matejko był
jak gwiazda
rocka
O najbardziej znanym polskim obrazie, jego wojennych
dziejach i pisaniu powieści historycznych opowiada
pisarka Joanna Jodełka. W październiku ukaże się jej
najnowsza książka „2 miliony za Grunwald”.
Rozmawiała: Anna Maziuk Zdjęcie: Magdalena Adamczewska
Jest pani kojarzona jako autorka kryminałów,
napisała pani też powieść fantasy. Jak zaklasyfi
kowałaby pani swoją najnowszą książkę?
Pisząc, nie zastanawiam się nad gatunkiem, to rola
krytyków. Chociaż wbrew temu, że okrzyknięto
mnie autorką kryminałów, uważam, że do tej pory
napisałam tylko jeden kryminał, moją pierwszą
książkę „Polichromia”, późniejsze były raczej thrillerami. Z kolei „2 miliony za Grunwald” nazwałabym sensacją historyczną opartą na faktach.

nikt mi nie może zarzucić, że myślę o niebieskich
migdałach, bo to część mojej pracy.
Jak, poza czytaniem, wyglądał research? Jak
przygotowywała się pani do opisania Lublina,
w którym rozgrywa się spora część akcji, miasta,
z którym pani nie jest osobiście związana?
W Lublinie mieszka moja koleżanka, odwiedzam
ją. Dwa razy pojechałam tam z myślą o pisaniu
książki. Trochę czasu spędziłam w bibliotece im.
Hieronima Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4,
gdzie w czasie II wojny światowej przechowywany był obraz. W czytelni czasopism wertowałam
lubelskie gazety z tego okresu i fotografowałam
co się da. Byłam również w Krakowie, który także
pojawia się w książce.

Skąd pomysł, żeby tematem i bohaterem książki
uczynić obraz „Bitwa pod Grunwaldem”? Jest
pani historyczką sztuki, to był naturalny wybór?
Na studiach raczej nie zajmowaliśmy się Matejką.
Mniej więcej sześć lat temu obejrzałam animowany
spot „Bitwa pod Grunwaldem” Tomasza Bagińskiego. Obraz w wersji trójwymiarowej zrobił na To tam Matejko, jak pani to zgrabnie ujęła,
mnie duże wrażenie. Na nowo zaczęłam o nim czy- „wielki Polak, syn Czecha i Niemki”, stworzył
tać. Dzieje samego płótna okazały się fascynujące. „Bitwę…”.
Szczególnie jego losy w czasie II wojny światowej. Odwiedziłam dom Matejki przy Floriańskiej.
Amerykanie zrobiliby na tej podstawie już ze trzy Można zobaczyć, jak malarz mieszkał i żył, jego
filmy, ale my bardziej pochylamy się nad martyrolo- pracownię. W każdym miejscu, w którym byłam,
gią. Ja wolę pozytywne opowieści. Długo szukałam spotykałam się z dużą życzliwością, kiedy mówiłam,
sposobu, jak tę historię przedstawić, chciałam, żeby że piszę kryminał z Matejką w tle. To wzbudzało
książka była sensacyjna i lekka. Wystarczy, że temat zainteresowanie. Przeczytałam chyba pięć różma w sobie duży ciężar gatunkowy.
nych jego biografii. Miał bardzo ciekawe relacje
z żoną. Tworzyli interesujący związek, choć dzisiaj
Te poszukiwania były dla pani ciekawe?
powiedzielibyśmy, że toksyczny. Zastanawiałam
To było najciekawsze! Ja o wiele mniej chętnie się, czy nie poświęcić im więcej stron książpiszę. Do tego muszę się zmuszać jak do pielenia ki. Początkowo zamierzałam napisać to z lekką
ogródka. Uwielbiam moment wymyślania, kie- patyną, w stylu retro, ale po rozmowach z różnydy nic jeszcze nie wiadomo, kiedy wydaje się, że mi osobami uznałam, że taki temat jak bitwa pod
książka będzie najlepsza na świecie, chociaż fak- Grunwaldem od razu kojarzy się z czymś starym
tycznie jeszcze jej nie ma. Właściwie to dla tych i zakurzonym. Za bardzo zresztą rozmydlało to
poszukiwań, wynajdowania informacji i czytania, główną opowieść, dlatego odpuściłam krzyżapiszę. Czytam więc o wiele więcej, niż może mi ków i panią Matejkową. Zamiast tego rzuciłam
się przydać. I wreszcie, jak bywało w dzieciństwie, światło na historię ukrywania obrazu i poprzez
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krótkie, proste zdania nadałam tematowi nowoczesną formę. Uważałam przy tym, żeby nie przesadzić
z wiedzą historyczną, faktami. Ale zrobiłam to
z ciężkim sercem, ręka sama mi się rwała, żeby pisać
o tym małym, drobnym i schorowanym człowieku
na tle jego wielkiego płótna. Proszę sobie wyobrazić
mężczyznę mającego półtora metra wzrostu przed
tym blisko pięćdziesięciometrowym gigantem!
Rzeczywiście, ten obraz samym rozmiarem robi
wrażenie.
I to jakie! Oglądałam na YouTube filmiki, na
których widać, jak 20 osób ściąga tego kolosa ze
ściany. W Muzeum Narodowym w Warszawie
wisi na honorowym miejscu. Zaobserwowałam,
że wszyscy idą w jego kierunku jak przyciągani
magnesem, dzieci wręcz biegną. „Bitwa…” jest tak
zakorzeniona w świadomości Polaków, że nawet
ktoś, kto się w ogóle nie interesuje sztuką, nie zna
żadnego innego malarza, ten obraz rozpoznaje.

zasadzie przeciwieństw. Tacy są Austriak Gerhard
von Lossow, późniejszy żołnierz SS, i Dziurawiec.
Jeden jest przystojny, drugi nie bardzo, jeden ma
arystokratyczne pochodzenie, drugi jest z nizin
społecznych. Obaj są złodziejami, z tym że von
Lossow kradnie w aksamitnych rękawiczkach, jak
robili to Niemcy. Dziurawiec jest złodziejem, ale
takim z własnym kodeksem moralnym. Zależało
mi również na stworzeniu bohatera, który udźwignie pewne cechy negatywne, bo te prawdziwe
postaci są raczej kryształowe. Ci ludzie rzeczywiście uratowali wiele cennych przedmiotów, żadnego z nich nie skusiła ogłaszana przez Niemców
nagroda za podanie lokalizacji obrazu. Tylko że to
nie ubarwia akcji. Dla przeciwwagi chciałam wprowadzić charakter ze skazą, żeby nie było za słodko.

O Dziurawcu dowiadujemy się bardzo niewiele.
Wiemy, że nie miał dobrego dzieciństwa. Pani
od początku zaplanowała tę jego niezwykłą
przemianę?
Matejkę też chyba każdy Polak kojarzy.
Tak, chciałam pokazać sytuację wojenną, która
Matejko był bardzo ciekawą postacią, celebry- rodzi różnych bohaterów. Tak jak austriacki arytą tamtych czasów, porównywalnym do współ- stokrata staje się mordercą, człowiekiem ze wszech
czesnych gwiazd rocka. Kiedy jechał malować miar złym, tak rzezimieszek staje się kimś bardziej
„Bitwę…” na Pola Grunwaldzkie,
szlachetnym. Czytając różne
ludzie stali na całej trasie przewspomnienia, natykałam się na
jazdu pociągu i machali, zanim
postaci, które nie były krysztaMatejko był
on w ogóle postawił pierwszą
łowe, a w wyniku tego, co się
kropkę! Jego pracownię odwiedziało, zaczynały takie zachobardzo ciekawą
dzał sam cesarz Austrii, obrazy
wania przejawiać. W „Moim
kupowali królowie. Nie tylko
Lublinie” Róży Fiszmanpostacią, celebrytą
jego dzieła, ale i on sam miał
-Sznajdman trafiłam na
tamtych czasów,
w sobie coś z symbolu, do dziś
wzmiankę o niejakim Motyce,
w wielu miastach można natrafić
który przed wojną trząsł ulicą
porównywalnym
na sklepy plastyczne nazywane
Lubartowską. Wszyscy się go
do współczesnych
jego nazwiskiem, funkcjonuje
bali, cały był podźgany nożem.
ono także w języku potocznym.
Później ktoś powiedział autorgwiazd rocka.
Matejko miał też bardzo poważce, że tenże Motyka ukrywał
ną wadę wzroku, ledwo widział,
Żydów. Jeden z cichociemnych
przezywano go ślepowronem.
mówił z kolei o spekulancie
z Warszawy, który handlował
Sfabularyzowała pani fragment historii, w jaki herbatą, ale nie bał się chować spadochroniarza.
sposób kreowała pani autentyczne postaci na Robił to nie w imię czegoś, ale z wewnętrznej
książkowych bohaterów?
przekory i buntu wobec tego, co się dzieje. DziuraKorzystałam z różnych dostępnych dokumen- wiec jest właśnie taką postacią – nic go nie interetów, kroniki filmowej. W przypadku Stanisława suje, do czasu, aż wojna wkracza w jego życie. Ona
Ejsmonda jedną z niewielu rzeczy, które po nim na początku mu się podobała, jak wielu osobom,
pozostały, jest autoportret. Sporo można z niego bo zmieniła stosunki społeczne. O tym się zresztą
wywnioskować. Ma gładko uczesane włosy, okrągłe rzadko mówi, o fortunach powstałych w wyniku
okularki, wiedziałam, że malował kwiaty. Przyję- działań wojennych, o wzbogaceniu się, nie o strałam, że był typem mężczyzny z natury delikat- tach. Dziurawiec, kiedy robi się coraz gorzej, kiedy
nym. Nie mam pojęcia, jak wyglądał towarzyszący jego świat kompletnie znika, widzi, że to już nie
mu podczas transportu obrazu Bolesław Surałło- są żarty i coś, co może go nie obchodzić. Jego
-Gajduczeni, nie znalazłam żadnego jego zdjęcia. wewnętrzny kodeks mówi: dosyć, tego już za wiele.
Założyłam, że skoro tworzył plakaty sportowe, ilustracje żaglówek, kajaków czy rowerów, musiało O czym według pani jest ta opowieść, poza tym,
mu to być bliskie. Wymyśliłam więc sportowy typ. że jest o dziele sztuki, które jedni próbują scho
wać, drudzy znaleźć i spalić?
To historia o niesamowitej odwadze zwykłych Ciekawiło mnie to, jak obraz może funkcjonować
ludzi, takich jak prof. Woyda z muzeum w Lub- w wyobraźni zbiorowej – do którego momentu
linie. Serce mu prawie wysiadło, ale on do końca jest to zwykłe płótno pomalowane kolorowymi
tego Matejkę chował.
plamkami, a kiedy ten przedmiot nabiera zupełnie
Zależało mi też na tym, żeby przedstawić bardzo innego znaczenia i mocy? W przypadku ukrywania
różne typy ludzkie, jakie brały udział w tej akcji. go w czasie wojny chodziło o to, aby ocalić nadzieZafascynowało mnie to, że byli to w większości ję, nie poddać się, choćby z czystej przekory. To
urzędnicy. Życie niespodziewanie postawiło przed płótno z niecodzienną historią: dwa razy „uciekało”
nimi półtonowego kolosa, z którym musieli coś przed wojną, było ukrywane, tysiąc dni przeleżazrobić. Poradzili sobie. Nie byli wyszkolonymi ło pod ziemią, ktoś wyznaczył za nie nagrodę jak
żołnierzami, może zresztą dlatego udało się tak za pomoc w schwytaniu przestępcy. W 1999 roku
dobrze ukryć „Bitwę…”. Wszystko, co było cho- obraz odbył ostatnią podróż, w sumie było ich 22.
wane w ramach zorganizowanych systemowo akcji, Kiedy pojechał na Litwę, w ciągu miesiąca obejzabytki, takie jak ołtarz Wita Stwosza czy obraz rzało go 200 tys. ludzi. Dla Litwinów był to powód
„Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci, Niemcy do dumy ze względu na Witolda. Niemcom z kolei
znaleźli dość szybko.
„Bitwa…” przypominała o sromotnej klęsce. Mało
jest płócien malarskich, które wyzwalają tak skrajne
Najbardziej charyzmatyczną postacią w pani emocje w tylu nacjach.
książce jest Dziurawiec, rzezimieszek i opryszek,
który sieje postrach na mieście. Skąd pomysł na
taką postać?
Chodziło o wymyślenie kogoś, kto przeprowadzi nas przez całą historię. To klasyczny zabieg
2 miliony za Grunwald
w książkach historycznych: wymyśla się drugoplaJoanna Jodełka
nowego bohatera, który z jakiegoś powodu znajduje się przy osobach rządzących światem w owym
czasie. To może być postać służącego, sekretarza.
Stworzyłam dwie takie postaci, które postawiłam
po dwóch stronach barykady, chodziło o wyszukanie bardzo podobnych typów zbudowanych na
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Od redakcji

Najbardziej wyczekiwaną premierą tej
jesieni niewątpliwie jest ostatnia książka jednego
z najwybitniejszych polskich twórców, światowej
sławy dramatopisarza i scenarzysty – Janusza GłoNie odkryjemy Ameryki, pisząc, że jesień to ulu- wackiego. „Bezsenność w czasie karnawału” ukazuje
biona pora roku każdego miłośnika książek. Nie się rok po śmierci pisarza. Jak zawsze celne spodość, że wieczory są długie i sprzyjające lekturze, strzeżenia, wyrażone w charakterystyczny dla Głoto jeszcze w księgarniach na spragnionych czeka wackiego ironiczny sposób, niepokoją, ale przede
wysyp nowości.
wszystkim zmuszają do refleksji nad przyszłością
W tym numerze eksplorujemy literaturę kraju i świata.
polską i proponujemy Państwu spotkanie z kilkorKomercyjny kalendarz jest bezlitosny,
giem wspaniałych rodzimych pisarzy. Bohaterka każdego roku święta zaczynają się w nim wczenaszej okładki jest znana z soczystych intryg. Tym śniej niż w poprzednim, dlatego postanowiliśmy
razem w pasjonujący sposób opisuje perypetie… zastanowić się, jak uratować – dla siebie i dla dzieobrazu Jana Matejki. Igor Brejdygant pieczołowi- ci – bożonarodzeniową atmosferę. Podpowiadamy
cie tworzy świat, w którym prawda o nas samych także kilka pomysłów na mądre prezenty.
może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Z kolei historie spisane przez Izę Komendołowicz
Miłej lektury!
mrożą krew w żyłach, tym bardziej że są prawdziwe.
A pochodzą z gabinetów ginekologicznych.

„…bardzo dawno
temu, mniej więcej
w zeszły piątek…”
to wywiad rzeka
Aleksandry
Pawlickiej z Janem
Tomaszem
Grossem.
Prezentujemy
jego fragment.
W Polsce rabanu narobiło jedno zdanie z two
jego tekstu. Twoje stwierdzenie, że Polacy zabi
li w czasie wojny więcej Żydów niż Niemców.
A nie zabili? Nie zabili?
W czasie wojny w Polsce pod okupacją zginęło jakieś 2000 Niemców. Dodaj do tego 17 000
Niemców zabitych w czasie kampanii wrześniowej
w walkach z polską armią. Zaokrąglając, razem
20 000. Nieżydowscy Polacy zabili lub wydali
na śmierć w czasie okupacji – wedle ostrożnych
szacunków – 200 000 żydowskich Polaków. Nie
trzeba mieć wyższych studiów z matematyki, żeby
móc te dwie liczby porównać.
Ale po kolei. Ten tekst powstał w kulminacyjnym momencie kryzysu uchodźczego. Uważałem, że kraje Europy Wschodniej, z Polską
włącznie, oblały test na solidarność i sprzeniewierzyły się pamięci o swoim własnym losie. Polska od stuleci jest krajem emigrantów, którzy
uciekali z ojczyzny przed prześladowaniami albo
nędzą. Wystarczy pomieszkać chwilę w Ameryce,
żeby się o tym przekonać, albo zgoła w Londynie.
Pisałem o krajach Europy Wschodniej, że
„okazały się nietolerancyjne, nieliberalne, ksenofobiczne i niezdolne do pamięci o duchu solidarności, który przyniósł im wolność ćwierć wieku
temu […]. Korzenie postawy wschodniej Europy,
która teraz pokazuje swoje ohydne oblicze, biorą
się bezpośrednio z II wojny światowej i z czasów
tuż po jej zakończeniu”.
Myślę, że to, co się wydarzyło później w Polsce, potwierdza tę moją diagnozę. W ciągu roku
ksenofobiczna propaganda PiS podniosła liczbę Polaków przeciwnych wpuszczaniu do kraju
jakichkolwiek uciekinierów z 25 do 75 procent.
A od kiedy Polacy mają zdecydowane poglądy na temat Syryjczyków? Co kogo w Polsce
obchodzi islam? To w bajorze antysemityzmu
PiS każe się nam taplać, strasząc uchodźcami
roznoszącymi zarazki i uruchamiając w ten sposób zapasy nienawiści rasowej zmagazynowane
w polskim społeczeństwie. Kiedy minister Patryk
Jaki postanowił zrewidować historię Zagłady

za pomocą nowelizacji ustawy o IPN-ie i odezwały się głosy protestu w Ameryce i w Izraelu,
fala hejtu antysemickiego rozlała się w polskich
mediach społecznościowych i w telewizji państwowej z dnia na dzień.

Rozum i szaleństwo
Jeremiasza
Piotr Nesterowicz, eseista i autor reportaży, w tym nominowanej do nagrody
Nike „Cudownej”, wraca literacko na Podlasie, gdzie toczy się akcja jego nowej
powieści „Jeremiasz”. XIX wiek, rosyjska prowincja rozpięta od Grodna, przez
Sejny, po Białystok, zamieszkiwana przez Polaków, Żydów, starowierców, szlachtę
zaściankową i zdeterminowanych anarchistów, jest polem ścierania się różnych sił
reprezentujących Ład i Chaos. Czy Jeremiasz jest prorokiem, czy może szaleńcem,
jeźdźcem Apokalipsy, czy nieszczęśliwym barometrem nieuchronnych zmian?
Rozmawiała: Sylwia Głuszak Zdjęcie: Kuba Celej

Zdanie, o które stoczono bitwę, następowało
po stwierdzeniu, że „Polacy, którzy zasłużenie
są dumni z oporu ich społeczeństwa wobec
nazistów, faktycznie zabili w czasie wojny wię
cej Żydów niż Niemców”.
No bo po prostu w Polsce, pod okupacją, tak było.
IPN napisał w odpowiedzi: „Dokładne liczby
nie są znane. Nie wiemy, ilu Żydów zginęło
z rąk Polaków, a ilu zostało zadenuncjowa
nych. Trudno też oszacować liczbę Niemców
zabitych przez Polaków na frontach II wojny
światowej oraz w okupowanym kraju. Cała
nasza wiedza historyczna wskazuje jednak,
że straty zadane przez Polaków Niemcom są
zdecydowanie wyższe niż ofiary zbrodni na
żydowskich współobywatelach”. Więc jak to
jest z tymi liczbami?
Rzeczywiście, zniuansowana i subtelna
odpowiedź: a więc według IPN-u Polak wzywający niemieckiego żandarma, żeby zabił Żyda,
nie jest mordercą?
Moje porównanie dotyczy tego, co się działo
na obszarze okupacji, a nie frontów II wojny
światowej. To w Polsce pod okupacją Polacy
zabijali Żydów i polskie społeczeństwo stawiało opór nazistom. W takim sensie użył tego
porównania profesor Marcin Zaremba, od którego je zapożyczyłem, w recenzji ze „Złotych żniw”
napisanej przez niego wiele lat temu w „Gazecie
Wyborczej”. „Cała wiedza historyczna” dzisiejszego IPN-u na ten temat – za prezesury doktora Szarka, którego zdaniem nawet Żydów
w Jedwabnem wymordowali Niemcy – jest funta
kłaków niewarta. […]
Po debacie w „Krytyce Politycznej” poszliście
ze Smolarem i z Sierakowskim na kolację.
I było miło. Rozmawialiśmy o dzieciach,
wnukach, polityce, ale nie o powodzie tego spotkania. O tym, że moją intencją nie jest obrażanie narodu, ale uświadomienie, że ta straszna
część historii jest polską historią i nie ma od tego
ucieczki. Po prostu nie ma.

…bardzo dawno temu,
mniej więcej w zeszły
piątek…
Jan Tomasz Gross,
Aleksandra Pawlicka

tu za ilustrację. Często się mówi, że tworzyły mozaikę kultur. Dla
mnie brzmi to zbyt pastelowo, zbyt ładnie, wolę określenie „tygiel”.
Narodowości, wyznania i stany się w nim kotłowały – czasem spokojnie żyły obok siebie, ale często się ze sobą zderzały.
Pisanie o Podlasiu mogłoby pana popchnąć w stronę mitu. Nie
kusiło pana stworzenie pocieszającej opowieści o współistnieniu
religii i kultur?
Wierzę w wielokulturowość i różnorodność Podlasia, ale nie w wydaniu cukierkowym. Dlatego świat, który przedstawiam, jest przybrudzony, gwałtowny i nieoczywisty. Odwołuję się do XIX-wiecznych
filozofów, socjologów i historyków, aby pokazać tło epoki. Na przykład za Le Bonem rekonstruuję psychologię tłumu i w ten sposób
staram się opisać mechanizm pogromu. W powieści dochodzi do
więcej niż jednego i nie jest to tylko pogrom Żydów. Interesuje mnie
sposób działania zbrodniczego tłumu i jego motywacje, zwłaszcza
kiedy się wiążą z ideologią. Powołuję się także np. na teksty anarchistów i ich uzasadnienia aktów terroru. Pod niektórymi względami te
XIX-wieczne rozważania filozoficzne i socjologiczne są adekwatne
do współczesnego świata. Wolałbym raczej zasiać pewien chaos
w ugruntowanych przekonaniach o historii czy rzeczywistości, niż
je uładzać.
W interpretacji książki możemy pójść tropem racjonalistycznym
lub mistycznym. Niemal każde wydarzenie ma swoją racjonalną
przyczynę, ale też wszystkiego ona nie wyjaśnia. Co chciał pan
osiągnąć, wytwarzając to napięcie między rozumem i wiarą, wiarą
a szaleństwem, Chaosem i Ładem?
Bohater, Jeremiasz, jest bardzo racjonalny. W taki sposób stara się
tłumaczyć wszystkie rzeczy, które się wokół niego dzieją. Trudno mu
tę racjonalność odrzucić i zaakceptować siebie. Bardzo dużo wypiera,
za pomocą logiki próbuje okiełznać emocje. Miesza mu się to, co
realne, z tym, co sobie wyobraził, zawodzi go też pamięć. Na pewnym
poziomie proponuję w ogóle dyskusję o tym, czym jest rzeczywistość,
na ile rozum dominuje nad wyobrażonym? Stawiam czytelnika przed
pytaniem, czy rzeczywiście przez Jeremiasza przemawia Pan, czy też
doszczętnie oszalał i w którym miejscu. Nie lubię patosu i uderzania
w wysokie tony, więc co jakiś czas łączę jego uniesienia ze śmiechem
i ironią, demaskując mistycyzm.
W świecie Jeremiasza siły Chaosu i Ładu reprezentują Jeremiasz
i Przeciwny. Otwarte pozostaje pytanie: czy Ład jest dobry, a Chaos
zły? Przeciwny ma cechy diaboliczne, ale Ład, po którego stronie
początkowo walczy Jeremiasz, ma swoje groźne oblicze. Dlatego
unikam jednoznaczności.
Jednak Jeremiasz jest carskim urzędnikiem i śledzi niepodległoś
ciowy polski spisek, a Przeciwny inspiruje do walk niepodleg
łościowych i klasowych. Tu też pan odwraca możliwe założenia
czytelnika.
Owszem, pewne rzeczy są tam celowo pokazane tak, żeby zadać
pytanie o ich sens i skłonić do myślenia o historii i polityce w sposób
złożony. Postać Przeciwnego wprowadza zatem chaos nie tylko do
fabuły książki, ale i do głowy czytelnika. Porządek reprezentowany
przez Jeremiasza ma swoją cenę, nie tylko jest to narodowa niewola,
ale też wyzysk, niesprawiedliwość społeczna, ksenofobia itd.

Jak powstawał „Jeremiasz”? W posłowiu do książki wskazuje kiew w Supraślu naprawdę została wysadzona, ale nie w XIX wieku
pan kilka źródeł („Akcent”, „Twórczość”, „Nowa Fantastyka”), przez niemieckiego fabrykanta, ale w 1944 roku przez hitlerowców.
w których już wcześniej ukazywały się opowiadania związane By podkreślić, że to celowy zamysł, pozmieniałem niektóre nazwy,
z tematem książki.
stąd w powieści Podlasze zamiast Podlasia, Supraśla, a nie Supraśl,
Pomysł na powieść, której akcja się dzieje na Podlasiu w XIX wieku, Krinki zamiast Krynek. Wykorzystałem przywilej fikcji, jej przewagę
pojawił się jakieś osiem lat temu i powoli dojrzewał. Pisałem wów- nad reportażem, i tak ustawiłem wydarzenia, żeby pasowały do tego,
czas opowiadania fantastyczne, ale także eseje, m.in. o Podlasiu. Była co chcę powiedzieć. Rzeczywistość miała się mieszać z fantastyką,
to praca przygotowawcza, bardzo potrzebna, bo książka jest mocno historia z historiozofią, wiara z mistycyzmem. Przy czym używam
osadzona w realiach przełomu XIX i XX wieku. Latami poszukiwałem słowa „wiara” w szerokim pojęciu – religijnym i niereligijnym, jako
wydarzeń i miejsc będących inspiracją do niej, a także historii postaci, wiarę w wyższą ideę.
które pośrednio albo bezpośrednio znajdują się w powieści. Realnie
jednak zacząłem pisać książkę dwa lata temu. Teksty, do których się „Jeremiasz” zaczyna się jak powieść przygodowa: mamy postać
odwołuję w posłowiu, są do niej przyczynkiem lub kanwą, stanowią śledczego, który wyrusza w podróż, aby poprowadzić śledztwo.
zarys pomysłów czy idei rozwijanych właśnie w „Jeremiaszu”.
Idzie ono jednak w specyficznym, mistycznym, kierunku. Jego
tożsamość stopniowo się rozpada i buduje od nowa, racjonalizm
Wydarzenia i miejsca są na poły fikcyjne, na poły realne. Fabuła przechodzi w mistycyzm, a powieść przybiera tony już nie przygo
nawiązuje do historii, ale też bardzo ją przekształca. Czemu służy dowe, ale psychologiczne, polityczne czy historiozoficzne. Takie
ten pomysł?
były założenia?
Chciałem napisać książkę, która jest mocno osadzona w historii, W książce jest kilka wątków, a pierwotne założenia zmieniały się
ale nie będzie historyczna. Istotne było przyłożenie dużej atencji w trakcie pisania. Chciałem, aby była opowieścią o ludzkim i Bożym
reporterskiej do faktów – miejsc, wydarzeń – po prostu do szczegó- szaleństwie – na poziomie jednostki, czyli tego, co się dzieje z naszym
łów, fabuła miała być jednak fikcyjna, a nawet fantastyczna. Realizm bohaterem, ale także zbiorowości. O tym, jak często w imię wielkich
magiczny. Niemal wszystkie postaci drugoplanowe są autentycz- idei – czy one będą świeckie, czy religijne – jednostki i zbiorowości
ne, realne są też miejsca, ale równocześnie pozwoliłem sobie na prowadzą działania, które wypaczają to, w imię czego je podejmują.
żonglowanie pewnymi faktami historycznymi, niektóre wydarzenia Ze strachu albo z zawiści, albo w wyniku ślepego fanatyzmu. Própoprzesuwałem w czasie lub przemieściłem w przestrzeni, np. cer- bowałem opisać świat na skraju zagłady – polskie Kresy posłużyły

Porozmawiajmy jeszcze o miłościach Jeremiasza, żeby nie pomi
nąć wątku romantycznego. Kocha się on, nomen omen, w córce
właściciela składu papieru. Czy to taka papierowa postać kobieca?
Rzeczywiście, w książce jest mało kobiet, a jak już są, to występują
jako postaci drugoplanowe. Może jak na współczesne standardy
wątek miłosny jest zbyt delikatny, ale znów wracamy do psychologii
postaci – myśli Jeremiasza są oczywiście erotyczne, nawet obsesyjne, tyle że on je wypiera. Jeździ z Grodna do Białegostoku po
papier, bo sprzedawczyni budzi w nim ogromne emocje. Zna całą
trasę na pamięć, dokładne godziny odjazdów i przyjazdów pociągów.
Jeremiasz, jak wszystko w swoim życiu, także i te uczucia próbuje okiełznać i stłumić. Nie uświadamia sobie w ogóle charakteru
własnych rozważań o gatunkach papieru, które w rzeczywistości są
marzeniami o niej.
Czy skrajny racjonalizm zawsze zakrawa na szaleństwo?
Wszystko na to wskazuje. Wszelkie fundamentalizmy są zastanawiające – skłaniają do myślenia, co tak naprawdę się kryje za tą dominującą myślą, co ona próbuje kompensować czy wynagradzać.

Jeremiasz
Piotr Nesterowicz
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Sztuka uwodzenia
według Acimana
André Aciman w swojej nowej książce „Osiem białych nocy”
potwierdza, że można być jednocześnie twórcą niezwykle subtelnym
oraz wybitnie sensualnym. Jego powieść „Call me by your name”
(w Polsce tłumaczona jako „Tamte dni, tamte noce”) stała się książką
roku „New York Timesa” w 2007. Niedługo potem czytelnicy na
całym świecie pozwolili jej się absolutnie uwieść. Ta fascynacja
przetrwała próbę czasu, ekranizację i krytyczne wiwisekcje. Dziś
już wiemy na pewno, że Aciman nie ma sobie równych jako mistrz
zmysłowego napięcia i wirtuoz oczekiwania. Nic dziwnego zatem, że
na jego nową książkę świat także oczekiwał w wielkim napięciu.
Tekst: Gabriela Omiotek Zdjęcie: Sigrid Estrada

Aciman, zanim zyskał międzynarodową popular- czości Marcela Prousta, pisarza zafascynowanego
ność jako powieściopisarz, był już cenionym literatu- smakiem i odczuwaniem czasu. Jak się zdaje, współroznawcą i eseistą (od lat pracuje na City University czesny powieściopisarz (Aciman urodził się w 1951
of New York, gdzie nadal wykłada historię i teorię r.) tę obsesję nie tylko podzielił, ale i nieustannie
literatury). Urodził się w Egipcie, w rodzinie fran- – teoretycznie oraz artystycznie – przetwarza. Bohacuskojęzycznej, ale posługuje się także językami terami „Tamtych dni, tamtych nocy” są bowiem
włoskim, greckim oraz arabskim. Jego zawodowe dwaj zafascynowani sobą mężczyźni, ale równie
zainteresowania koncentrowały się wokół twór- ważne w konstrukcji i interpretacji książki stają się

melancholijny smak upływającego czasu i bolesna kojny, a swoją niepewność pokrywa brawurą. Ich
słodycz wspomnienia.
zbliżenie, które – wiemy to od początku – musi
Książkom Acimana trudno przyklejać jakiekol- nastąpić, będzie fajerwerkiem. I czytelnik w pełni
wiek krytyczne etykietki, bo te są zbyt jednoznaczne, tę eksplozję odczuje.
wręcz prymitywne. Ich treść, sprowadzana jedynie
Książka doczekała się ekranizacji – zmysłowej
do fabuły, będzie zupełnie banalna. Fabularna orygi- i fascynującej. Reżyser Luca Guadagnino stworzył
nalność nie jest już jednak żadnym wyznacznikiem niejednoznaczny film o smakowaniu rzeczy utracowybitnej literatury, są nim sposób przetworzenia nych („Tamte dni, tamte noce”; Brazylia, Francja,
historii i zamiana jej w emocjonującą, uderzająco USA, Włochy 2017). Na szczęście też w żaden spoautentyczną i kuszącą opowieść o człowieku. Ten sób nie strywializował erotycznych relacji bohatepisarz i teoretyk w jednej osobie posiadł zadzi- rów, przeciwnie, miłosne napięcie, które czytelnik
wiającą umiejętność wymykania się klasyfikacjom. odczuwa, współdzieląc myśli bohatera, oddał za
Wycyzelował intelektualne ostrze i posłużył się nim pomocą raczej subtelnej gry gestów i spojrzeń.
jak piórkiem, cieniem jedynie zaznaczając siatkę Ekranizacja została nominowana do Oscara aż
intertekstualnych odniesień (których teoretycznie w czterech kategoriach i choć, rzecz jasna, różni się
można by się po nim spodziewać), koncentrując od swojego literackiego pierwowzoru, to zachowała
się na emocjonalnej aurze, zestawieniu zmysłowej jego niezwykłą czułość, zmysłową ekspresję i zaskanatury z intelektualną zalotnością. Efekt jest bar- kującą niewinność. Jest ona tym bardziej odczuwaldzo pociągający. Podarował czytelnikom literaturę, na, im intensywniej pokazywana jest namacalna
która uwodzi i rozczula. Sprawia, że czujemy smak wręcz uroda włoskiego lata i dekadencja tamtych
i soczystość owoców, zapach lata, ciepło czyjejś skó- czasów. Tu jednak na plan pierwszy wysuwa się
ry, zaczynamy tęsknić za czymś nieokreślonym, ale gotowość do erotycznego i emocjonalnego rozwoju,
wyrazistym emocjonalnie, autentycznym i młodym. a także odwaga młodości w osiąganiu spełnienia.
W „Call me by your name” Aciman tak pro- Co ważne, ten efekt i w książce, i filmie udaje się
wadzi narrację, aby czytelnik mógł poczuć emocje osiągnąć bez cienia egzaltacji.
bohatera, spojrzeć jego oczami, uwewnętrznić jego
Zarówno książka, jak i jej bardzo udana ekranidoświadczenie. Ktokolwiek, kobieta czy mężczyzna, zacja zaostrzyły apetyt na prozę Acimana. „Osiem
w jakimkolwiek wieku sięga po tę opowieść, czuje białych nocy” musiało więc sprostać naprawdę wielsię jak Elio – kilkunastoletni chłopiec zakochujący kim oczekiwaniom. Tym razem to już nie upalna
się po raz pierwszy. Oryginalny tytuł książki, który opowieść o mijającym lecie, ale nieco mroczniejroboczo można przetłumaczyć jako „Nazywaj mnie sza, bardziej melancholijna historia o gotowości na
swoim imieniem”, doskonale oddaje ten pisarski miłość. Mężczyzna i kobieta spotykają się przypadzamysł. Elio stoi u progu dorosłości – pod pewnymi kowo tuż przed Bożym Narodzeniem i co wieczór
względami jest bardzo dojrzały, pod innymi wciąż umawiają w tym samym kinie. Są na siebie wyczunieporadny i niepewny. Jest synem profesora, oczy- leni, ale ostrożni, nieufni nawet. Nieco bezradni
tanym, wrażliwym, bardzo utalentowanym. Co roku wobec wzajemnych, coraz silniejszych oczekiwań.
w wakacje do jego ojca przyjeżdżają jego uczniowie, Aciman po raz kolejny chce nam opowiedzieć o tym,
aby pomagać w pracy naukowej i jednocześnie koń- jak rodzi się uczucie, jak wielkie niesie za sobą ryzyczyć własną (akcja dzieje się we Włoszech w latach ko i dlaczego należy mu się poddać bez względu
80. XX w.). Tym razem gościem jest doktorant z USA. na konsekwencje. A my po raz kolejny uwierzymy
Oliver sprawia wrażenie pewnego siebie, nonsza- w tę jego historię.
lanckiego nawet. Elio nie potrafi przestać o nim
myśleć, próbuje narzucić dystans, przetłumaczyć
sobie i zracjonalizować natłok sprzecznych uczuć
związanych z tym odrobinę od niego starszym mężczyzną. Ten go jednak nieustannie porusza i rozczula – jego wygląd, gesty, drobne przyzwyczajenia,
Osiem białych nocy
miłe cechy, a nawet nieobycie i szorstkość tworzą
André Aciman
magnetyczną całość. Lato mija nieubłaganie, a oni
tłum. Agnieszka Walulik
tańczą wokół siebie, przyciągając się i odpychając.
Elio jest młodszy, ale bardziej ze sobą pogodzony,
ukształtowany przez mądre, intelektualne i emocjonalne, wsparcie rodziny, dla której najważniejsze
jest wzrastanie w zgodzie ze sobą i światem. Oliver
do wszystkiego próbuje się dopasować, jest niespo-

Włóczęgi z Głowackim
Znani polecają książki
Tekst: Wojtek Miłoszewski
Carlos Treviño jest byłym policjantem w Meksyku. Ponieważ przez
lata służby do cna poznał brutalny świat kraju podzielonego między
kartele narkotykowe, nie ma żadnych złudzeń. To mocny i wstrząsający
obraz tego, jak Zatoka Meksykańska zmieniła się w krainę bezprawia.
Mówimy o świecie, w którym gdy policjanci znajdą porwaną osobę,
to sami zamieniają się w przestępców, żądając od rodziny porwanego
okupu. Jak komuś podobał się netflixowy „Narcos”, to śmiało może
sięgnąć po tę pozycję.

#SEXEDPL. Rozmowy Anji Rubik
o dojrzewaniu, miłości i seksie
Anja Rubik
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Minipodręcznik „Brakująca połowa dziejów”, czyli kobieca historia
Polski, jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie szeroko pojętymi
kwestiami kobiecymi i nieznaną historią Polski z żeńskiego punktu
widzenia (herstory – w opozycji do history). Autorka koncentruje
się na dokonaniach Polek i cudzoziemek na ziemiach polskich od
czasów przedchrześcijańskich po współczesność. Opisuje aspekty
życia codziennego, domowego, rodzinnego, dzieje emancypacji kobiet
(edukacyjnej, zawodowej, ekonomicznej, politycznej, społecznej), ich
warunki życia, funkcje społeczne etc. „Brakująca połowa dziejów” to
przystępny bryk „herstoryczny” wzbogacony rysunkami Marty Frej,
adresowany do szerokiej grupy odbiorców, zarówno tych młodych,
jak i starszych.

Brakująca połowa dziejów
Anna Kowalczyk
ilustracje Marta Frej

Urocze i zachwycająco praktyczne podejście do tematu, który trudno
poruszyć. Döstädning po szwedzku oznacza porządkowanie przed
śmiercią, wyrzucanie niepotrzebnych rzeczy, kiedy czujemy, że zbliża
się czas odejścia. To, że pewnego dnia umrzemy, jest pewne. Jednak to,
co zrobimy ze zgromadzonym dobytkiem, jest naszą decyzją. Każdy
z nas zmierzy się z tym problemem. Im prędzej, tym lepiej – dzięki
temu zaoszczędzimy wysiłku naszym bliskim. Margareta Magnusson
z typowo skandynawskim, ciepłym poczuciem humoru zachęca do
pokochania minimalizmu i pozostawienia po sobie tylko tego, co inni
będą chcieli oglądać. Jej radykalna metoda pozwala zmienić podejście
do otaczającej przestrzeni i zbieranych przez lata przedmiotów, a przy
tym ułatwia rozmowę w rodzinnym kręgu na ten najtrudniejszy temat.

Sztuka porządkowania życia
po szwedzku
Margareta Magnusson
tłum. Jerzy Malinowski

Tekst: Sylwia Głuszak Zdjęcie: Hanna Prus

Nie przysyłajcie kwiatów
Martín Solares
tłum. Tomasz Pindel

Ja pierdolę, to jest normalnie zajebista książka. Całe życie przeklinam,
bo uważam, że nasz ojczysty język ma wybitnie wiele określeń, którymi
można tak pięknie żonglować. Ale miałem też z tego powodu poczucie
winy, bo to w końcu „nieładnie”. Dopóki nie trafiłem na tę pozycję.
Autorka w przystępny, a zarazem dowcipny sposób przytacza wyniki
badań jasno mówiące nam, dlaczego czasami naprawdę warto przekląć
i co z tego wszystkiego dla nas wynika. Teraz, gdy klnę jak szewc,
nie gnębią mnie żadne poczucia winy. Czuję się jak, kurwa, profesor.

Bluzgaj zdrowo
Emma Byrne
tłum. Marcin Wróbel

Nowości
Osiemnaście rozmów. Ogrom merytorycznej wiedzy. Zero pruderii.
I jedna postać, rozpoznawalna na całym świecie: Anja Rubik. Odważna i przełomowa kampania #SEXEDPL kilka miesięcy temu podbiła
polski internet. Teraz pora na sygnowaną nazwiskiem top modelki
książkę skierowaną do młodych ludzi.
Kiedy jest dobry czas na pierwszy raz i jak się do niego przygotować? Co to jest grooming, seksting i consent? Jak dobrać najlepszą
metodę antykoncepcji? Czy kobieta, która spędziła noc z inną kobietą,
jest już lesbijką? „#SEXEDPL” obejmuje wszystko, co powinniśmy wiedzieć, ale często wstydzimy się zapytać. Książkę wyróżnia wyjątkowa
oprawa wizualna – tworzą ją komiksy Katarzyny Babis, znanej jako
Kiciputek, i fotografie Zuzy Krajewskiej.

„Bezsenność w czasie karnawału” to ostatnia książka Janusza Głowackiego. Dzięki
niej możemy zobaczyć nasz współczesny świat oczami pisarza, który jako dziecko
uchodził ze zrujnowanej w czasie powstania Warszawy, jako młodzieniec umykał
przed etykietkami otoczenia i pułapkami Służby Bezpieczeństwa, jako uznany
twórca był zmuszony przez stan wojenny opuścić kraj i w Nowym Jorku zacząć
wszystko od nowa. Możemy jego oczami spojrzeć na Warszawę z początku 2017 roku
i porozmyślać o tym, co jest i co było, i do czego to wszystko zmierza. Warto.

Jest taki słynny pisarz w Polsce. Ceniony zarówno przez krytyków, jak
i czytelników, co jest rzeczą nieczęstą. Bo albo kogoś krytycy hołubią,
zgarnia nagrody i nic nie sprzedaje, albo na odwrót – krytycy jadą
po nim jak po burej suce, a czytelnicy nie mogą się nachwalić. A tu
i dużo sprzedaje, i krytykom się podoba. Nie wszyscy wiedzą, że zanim
powstała seria książek o smutasie Teodorze Szackim, pan Zygmunt
zadebiutował świetną powieścią „Domofon”. Horror, który straszy,
rozśmiesza do łez, a przy okazji jest wnikliwą analizą psychologiczną
polskiego społeczeństwa z roku 2005. Toć to już archeologia!

Domofon
Zygmunt Miłoszewski

W sierpniu minęła pierwsza rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych polskich twórców, światowej sławy dramatopisarza
i scenarzysty – Janusza Głowackiego. To dobry czas na lekturę jego
ostatniej książki, w której zaprasza czytelnika nie tylko na wspólne
zimowe spacery po Warszawie, ale też do refleksji o współczesnej
Polsce i świecie, który zmaga się z depresją.
O rzeczach tragicznych należy pisać w sposób zabawny,
mawiał Głowacki, podpierając się autorytetem Becketta, dla
którego nie było nic śmieszniejszego niż nieszczęście (w końcu
bycie twórcą teatru absurdu do czegoś zobowiązuje!). Dlatego
zapiski Głowackiego, pisane z myślą o nowej książce (z posłowia
jego córki Zuzanny dowiadujemy się, że pisarz wymyślił nawet
jej zakończenie, notabene miało być ono w formie groteskowego
snu, w którym bohater i narrator w jednej osobie w tłumie ludzi
ze swojej przeszłości i teraźniejszości, także tej publicznej i politycznej, kładzie się do pustej trumny), są niepokojąco śmieszne.
Spojrzenie Głowackiego na politykę i współczesną kulturę jest
wyjątkowo szerokie i bardzo ironiczne. Mamy świadomość obcowania z człowiekiem, który w świecie czuje się u siebie i ma mu
coś ważnego do powiedzenia. Przy czym nawet tę rolę, obserwatora
i komentatora (oraz uczestnika, bo sam Głowacki nie poprzestawał
na biernej obserwacji rzeczywistości, ale jak najbardziej się w nią
angażował, chociażby protestując na Majdanie), traktuje z dystansem. Na ten dystans pozwala mu wiek i biografia – odwołuje się
przede wszystkim do swojego życiorysu i własnych wyborów, uruchamiając pokłady autoironii. Jego autokreacja nigdy nie obejmowała roli moralnego autorytetu i nadal nie zamierza jej odgrywać.
Niemniej pozwala sobie na daleko posunięty sarkazm. Z przekąsem
opisuje Europę jako cywilizowaną, wyśmiewając nacjonalizm, ksenofobię, zidiocenie kultury masowej. I to wcale nie dlatego, że to
śmieszne czy niewinne tendencje. Pod jego spojrzeniem ujawnia
się cały tragizm, niebezpieczeństwo coraz bardziej namacalnych
dowodów przemocy, wyzysku, nienawiści. Nazywa je karnawałem.
Karnawał to czas odwrócenia porządku, kiedyś pełnił ważne symboliczne funkcje – w bardzo ściśle zhierarchizowanym społecznie
świecie był wentylem bezpieczeństwa. Czy jest nim teraz? Można
tylko przypuszczać, jaka jest odpowiedź. Głowacki był przekonany,
że świat popada w depresję, znaną doskonale od wieków Rosji
i wschodniej Europie, dlatego pod postacią takich sztuk jak „Polowanie na karaluchy” czy „Antygona w Nowym Jorku” podsuwał nam
przed nos lustro. Przed 2001 rokiem Ameryka, a wraz z nią większa

część „cywilizowanego” Zachodu, śmiała się z niedowierzaniem.
Po zamachu na World Trade Center wszyscy spojrzeli na historię
innymi oczami.
Spacerując Bednarską, Głowacki widzi wojowników spod
krzyża, obserwuje demonstracje, hałaśliwych narodowców manifestujących nienawiść do wyimaginowanych uchodźców. Demaskuje ich język. Patrzy, jak polityka rezonuje na ulicy. A był już
tego świadkiem wielokrotnie, dlatego natrętnie wraca myśl o życiu
w PRL-u, pojawiają się przebitki z Turcji Erdoğana, w której nikt
nie może być pewien dnia i godziny aresztowania, czy w końcu
z opuszczonej przez świat Ukrainy.
Zapiski mają charakter wspomnieniowy, pisarzowi towarzyszą
dawno nieżyjący koledzy, minione miłości i fascynacje, w tym
barwne postaci dawnej Warszawy. Pisarze, aktorki, dziennikarze
i prostytutki, włóczędzy i kwiaciarki, nowojorscy żule i warszawscy
taksówkarze. Ludzie znani i anonimowi – Stanisław Grochowiak,
Andrzej Brycht, Ireneusz Iredyński, Elżbieta Czyżewska – cały
zalany w pestkę SPATiF. Świat, którego już nie ma. Korowód osób,
które nie potrafiły i nie chciały zmieścić się w żadnym systemie,
wybierając mądrze lub głupio wolność w postaci ucieczki z kraju, alkoholu, samobójczej śmierci, życia na ulicy. Wspomina też
tych, którzy wybrali koniunkturalizm, bo daleki jest od ferowania
wyroków.
Wspomnieniowa forma jest jedynym sygnałem, że książka
rzeczywiście staje się stopniowo podsumowaniem. Głowacki też
zwyczajnie lubił tę autobiograficzną formę i często się nią posługiwał. Utyskując na wiek, tworzy postać narratora, która jest żywsza
i energiczniejsza, modniej ubrana i bardziej witalna, intelektualnie
przenikliwsza i zabawniejsza od niejednej i niejednego w sile wieku.
Podsuwa jednak melancholijne obrazy Warszawy, współczesnej
i dawniejszej, tej z lat 70. – z czasów Blaszanki na placu Trzech
Krzyży (publicznej męskiej ubikacji, bardzo egalitarystycznej),
z okresu, kiedy Himilsbach chadzał na Stare Powązki, żeby się
napić, siedząc na ładnie oczyszczonym grobie, ze SPATiF-u, w którym brylował. Podczas lektury raz po raz powraca wrażenie, że
choć pisarz ociera się o tłum – demonstrantów, rodaków, spacerowiczów, obojętnych przechodniów – to jego osobisty świat się
wyludnił. A może inaczej, jest pełen życia, ale jest to już praca
serdecznego wspomnienia.
Ironiczny Głowacki nie pozwala jednak, aby lekturę zdominowała melancholia – chociaż sama figura flâneura, miejskiego
przechodnia, jest jedną z jej nowoczesnych figur. Pisarz podróżuje,
dzięki niemu odwiedzamy wielki świat – Nowy Jork, Moskwę,
Stambuł, Kijów. Opowiada o poznawanych na ulicy ludziach,
niezakorzenionych, wykluczonych, pięknych w swoim szaleństwie. I ta perspektywa zwykłego człowieka, którym życie może
dowolnie pokierować, a świat i los swobodnie i ironicznie sobie
z nim poczynać, jest wręcz niezastąpiona. Głowacki nigdy nie
zapomina, że człowiek to istota i śmieszna, i tragiczna, więc zawsze
powinna mieć jakąś drogę ucieczki na wolność. A jego książki
zawsze stanowią taką furtkę – otwartej myśli, niezależnego ducha
i wolnej sztuki.

Bezsenność w czasie karnawału
Janusz Głowacki
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Baśnie dla dorosłych
Luca D’Andrea – scenarzysta, autor powieści fantasy dla
młodzieży i, jak na razie, dwóch bardzo dobrych thrillerów –
wprowadza czytelnika w świat surowych, a wręcz okrutnych
zasad. Pisze książki bardzo współczesne, jednak do ich tworzenia
wykorzystuje pierwotną materię literacką – ludowe opowieści.
Tekst: Oliwka Etymios
„Istota zła” i „Lissy” wpisują się w ramy literatury
gatunkowej – są sprawnie napisanymi emocjonującymi thrillerami utrzymanymi w konwencji realistycznej. Wydaje się, że Luca D’Andrea wyjątkowo
twórczo rozpoznał i zinterpretował zasady gatunku,
którego niekwestionowanym mistrzem jest Stephen King. Stosując jego przepis na literacki sukces
(mała, odizolowana społeczność, jednostka, która
obnaża jej hipokryzję, zdzierając wątłą i pozorną
zasłonę spokoju, akcja tocząca się w rytmie metafizycznego zła), zbudował świat przedstawiony
jednocześnie nam znany i prawdopodobny, ale też
nieco egzotyczny. Co ważne, granica między tym,
co rzeczywiste, a tym, co niesamowite, jest w nim
wyjątkowo cienka.
Przede wszystkim akcje obu jego książek toczą
się w Europie. Jest to istotne zarówno ze względu na specyfikę historyczną austriacko-włoskiego
pogranicza (łącznie z XX-wiecznym bagażem faszyzmu i późniejszych aktów terroru będących próbą
oderwania tego rejonu od Włoch), jak i literacką
tradycję baśni i podań ludowych zbieranych i przekształcanych przez braci Grimm. Dzięki książkom
D’Andrei trafiamy w Dolomity – część Alp leżącą
na pograniczu dwóch światów. Południowy Tyrol
to rejon trudny geograficznie i politycznie – mocno tradycyjny, wyizolowany, podzielony. Miejsce,
w którym pielęgnuje się dawne tradycje i nieufnie
podchodzi do idei nowoczesnego świata. Turyści

i ich pieniądze są tam od lat (choć nie tak znów
wielu) mile widziane, ale przybyszom, którzy chcieliby zapuścić korzenie, nie jest łatwo zmienić status
z obcego na swojaka. Czasem trzeba na to całych
pokoleń. To świat, w którym granica między rzeczywistością i opowieścią, prawdą a mitem, bywa
bardzo cienka. Czytelnicy Kingowskich thrillerów
zapewne kojarzą te wszystkie małe amerykańskie
miasteczka zamieszkane przez prostych, życzliwych ludzi, w których pod powierzchnią buzuje
pierwotne zło? D’Andrea bardzo dobrze przyswoił
sobie tę amerykańską lekcję, mało tego, dodał do
niej ciężar wieków starej Europy i bogaty dorobek
baśni.
Czym przeraża baśń? Absolutną nieuchronnością kary, która jest zazwyczaj niewspółmiernie
surowa do winy. Przynajmniej w tych pierwotnych,
absolutnie niehollywoodzkich wersjach. Bohaterowie baśni D’Andrei muszą dodatkowo mierzyć
się ze złem w jego wielorakiej odmianie. Widać
to bardzo dobrze w „Istocie zła”. Ważnym bohaterem książki są góry i ich niebezpieczna, a wręcz
obdarzona złą wolą natura. Życie tam jest ciężkie, a wyprawy turystyczne często zamieniają się
w prawdziwą walkę o życie. Przekonuje się o tym
główny bohater, scenarzysta filmów dokumentalnych, który odwiedza rodzinne strony swojej
żony. Nie umie jednak tak po prostu oderwać się
od pracy, dlatego zaczyna produkcję nowego fil-

Naturalista
Demony dręczące doktora Craya
sprawiają, że „Naturalista” to
wyjątkowy thriller z drugim dnem.
Tekst: Andrew Mayne
Niebieskie i czerwone światła radiowozów odbijają się w podrapanych chromowanych literach układających się w napis MASZYNA
DO LODU. Zamyślony stoję przed motelowymi automatami, w ręce
trzymam plastikowy kubełek. Skąd pochodzi woda do tego urządzenia? Z miejscowego potoku? Przepuszczają ją przez filtr? Czy przed
zamianą w kostki lodu woda jest przechowywana w wewnętrznym zbiorniku? Niedawno czytałem artykuł o nowej bakterii, którą
odkryto głęboko w jaskiniach lodowych. Przeszła od fotosyntezy
do chemosyntezy i dosłownie pożerała skałę, by przeżyć. Na pewno
bez trudu przeżarłaby się również przez filtr węglowy. Na razie nie
wydaje się szkodliwa dla ludzi – ciekawe zatem, czy można ją wykorzystać do rozbijania kamieni nerkowych? Tak wiele pytań… Tak
wiele… że dopiero po chwili zauważam samochód, który z piskiem
opon zatrzymuje się za mną. Odwracam się i widzę opancerzonego
policyjnego vana. Zauważam też, że na parkingu zjawiło się pół
tuzina radiowozów, a w każdym dwoje funkcjonariuszy; kucają
z wycelowanymi pistoletami i strzelbami przytkniętymi do ramienia.
Mierzą w pokoje znajdujące się po drugiej stronie parkingu.
– Pochyl się pan! – syczy ktoś.
Mężczyzna w czarnych spodniach i z krawatem ukrytym pod
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mu (o ratownikach górskich w Dolomitach – taki
scenariusz zresztą zrealizował sam Luca D’Andrea).
W trakcie jego kręcenia ulega wypadkowi i praktycznie w tym momencie jego rzeczywistość
zaczyna się odkształcać. Być może to „tylko” stres
pourazowy, a może faktycznie zaczyna słyszeć
w swojej głowie głos Bestii? Choroba psychiczna,
splot okoliczności i postępowanie osób trzecich
czy metafizyczne zło nazywane Bestią (głos prastarych gór) – cokolwiek to jest, wpłynie potem
na jego życie i działania. Rozpocznie prywatne
dochodzenie w sprawie masakry w górach sprzed
wielu lat, łamiąc wszystkie obietnice dawane żonie.
A śledztwo to przybierze dramatyczny obrót, bo
zaburzy równowagę (kruchą, jak się okaże) lokalnej
społeczności. Coś mu jednak nie pozwala odpuścić,
coś mu nawet każe kłamać. Czy ludzie bliscy jego
teściowi i żonie są naprawdę tak prostolinijni, jak
się wydaje? D’Andrea serwuje czytelnikowi danie
składające się z poczucia nieuchronnej katastrofy
i zbliżającego się szaleństwa.
Cóż ma jednak do tego stara, dobra baśń?
Jeśli czytać thriller D’Andrei za pomocą baśniowego klucza, odkryje się nie tylko jego metafizyczny potencjał, ale też charakterystyczne dla
baśni schematy i funkcje (dokładnie nazwane
i określone przez Władimira Proppa, rosyjskiego
badacza literatury z początków XX w). Główny
bohater „Istoty zła”, jak się zresztą okazuje, zna teorię Proppa, więc sam przywołuje ten niepokojący
baśniowy kontekst. Bohater baśni jest skazany na
podążanie pewną drogą – zgodnie ze schematami
Proppa musi przejść kolejne etapy w docieraniu
do prawdy i nagrody. Tutaj naruszy zakaz, będzie
ofiarą podstępu, ulegnie namowom przeciwnika, w konsekwencji czego pomoże mu, a także
zostanie mu wymierzona metafizyczna kara za
naruszenie zakazu, ostatecznie wyruszy w podróż.
Wszystko to w książce D’Andrei zostanie jednak
utrzymane w konwencji realistycznej, z dbałością
o prawdopodobne uzasadnienia przyczyn postępowania wszystkich bohaterów (logika śledztwa,
postępująca psychoza, alkoholizm, zazdrość itp.).
Tylko że czytelnik do końca nie będzie pewien
jednego: to obsesja bohatera czy realnie działające zło? A może właśnie to obsesja determinująca
działania bohaterów książki jest złem? Co było
przyczyną masakry sprzed lat i co napędza obecne
wydarzenia? Ludzkie namiętności, a może prehistoryczna kraina, „pamiętająca” miliardy śmierci
miliardów istot. Jednym słowem, nieważne, czego
się boimy, bo strach nas dopadnie tak czy inaczej,
z tej lub innej strony.
W „Lissy” nawiązanie do baśni jest już bardziej
fabularne (choć aktualne również na poziomie

kamizelką kuloodporną zajmuje pozycję za otwartymi od strony
pasażera drzwiami zaparkowanego tuż obok mnie forda bronco. Na
szyi dynda mu odznaka. Facet nie wyjmuje broni. Daje mi znak ręką.
– Proszę wrócić do swojego pokoju.
Wszystko dzieje się jak w zwolnionym tempie, ale mimo to nie
jestem w stanie się poruszyć. Kucam i zza tylnego zderzaka auta
przyglądam się rozwojowi sytuacji. Z vana wysiada czterech mężczyzn w rynsztunku bojowym, z metalowymi maskami na twarzach,
i biegnie w kierunku pokojów po drugiej stronie parkingu. Jeden
z policjantów niesie gruby metalowy cylinder. Uderza nim w zamek
i drzwi stają otworem. Dwóch wpada do środka z uniesioną bronią,
a pozostali ich ubezpieczają. Panuje pełna napięcia cisza. Po chwili
przerywa ją okrzyk z pokoju:
– Czysto!
Jeden z uzbrojonych mężczyzn wychodzi, daje sygnał dłonią
i kręci przecząco głową.
Drugi zjawia się tuż za nim, ustępując miejsca trzem funkcjonariuszom z biura szeryfa oraz wysokiej kobiecie w marynarce
i kapeluszu kowbojskim. Kobieta ma ciemną, sztywną skórę, bruzdy mimiczne po obu stronach ust i kurze łapki – widzę je nawet
z daleka.
Zajrzawszy do pokoju, kobieta wraca na parking i przygląda się
stojącym tam samochodom. Wskazuje jeden, na co policjant podaje
numery rejestracyjne przez radio i prosi o sprawdzenie. Wszyscy
milczą. Głos mówiącego niesie się po placu. Mężczyzna, który kazał
mi wracać do pokoju, rozluźnia się i wstaje zza drzwi wozu. Zauważa
moje odbicie w lusterku od strony kierowcy i obraca się na pięcie.
– Chyba o coś pana prosiłem?
– Nie mogę. – Przenoszę spojrzenie na funkcjonariuszy strzegących wejścia do pokoju. – Raczej mnie nie wpuszczą.

teorii baśni). Główna bohaterka, nieszczęsny Kopciuszek, poślubia jednak nie księcia, lecz chciwego
i bezwzględnego kobolda. I żeby ratować duszę,
musi od niego uciec. Ulega wypadkowi i znajduje
schronienie w górskiej chacie u starego Bau’ra,
syna człowieka wiary – Votera Josefa. Ta terminologia (autentyczna, jak i cały koloryt miejsca)
jest o tyle ważna, że odsyła nas w świat tradycji
i niezachwianych wartości, które rodzą w bohaterce poczucie bezpieczeństwa. Ona zna ten świat, ale
być może ufa mu na wyrost? Przecież jej biografia
w całości zaprzecza tej uporządkowanej wizji tradycji i wartości. Ludzie są inni, niż na to wyglądają,
a choć tego nie widać, tuż pod powierzchnią czai
się szaleństwo. A może to właśnie nie szaleństwo,
tylko namacalne metafizyczne zło? Nie możemy
mieć pewności i do końca jej nie mamy, czytając
książki D’Andrei. Dlatego są one tak fascynujące i trzymają w napięciu do ostatnich stron. Na
szczęście możemy zaufać baśni, że kara będzie
nieuchronna i logiczna – bardziej logiczna niż
sprawiedliwa. I znów tłem, a może bohaterem
książki stają się góry i twardy rytm życia przez
nie wyznaczany. Życia naznaczonego samotnością
i groźbą szaleństwa. Nie do końca będziemy wiedzieli, kto okaże się złą czarownicą, a kto zaklętą
królewną. Wszystko będzie inne, niż się wydaje,
autentyczne natomiast pozostaną napięcie i lekturowe emocje spotęgowane dziecięcym wręcz
lękiem towarzyszącym odkrywaniu mrocznego
świata baśni. To, czy były one kiedykolwiek przeznaczone dla dzieci, jest dyskusyjne. Teoretycy
mówią, że w kontrolowany sposób pozwalały
zaakceptować ciemną stronę życia i oswoić lęki.
Luca D’Andrea ceni baśnie w ich nieocenzurowanej wersji, a i morał często traktuje dość przewrotnie. Co ważne, potrafi zręcznie uwiarygodnić
niemożliwe. To nadprzyrodzone „coś”, zdawało
się, już wyrugowane z naszego racjonalnego świata, kusi i niepokoi. Tak, chyba przede wszystkim
niepokoi.

Lissy
Luca D’Andrea
tłum. Andrzej Szewczyk

Dociera do niego dopiero po chwili. Ja zaś nadal przetwarzam
to, co się wydarzyło.
– Jasny gwint. – Mruży oczy. – Doktor Cray?
– Tak… Theo Cray. O co chodzi?
Jego dłoń wędruje ku zamocowanej na biodrze kaburze. Mężczyzna nie dobywa broni, ale kładzie palce na rękojeści.
– Doktorze Cray – zaczyna niskim, wyważonym tonem – dla
pańskiego bezpieczeństwa proszę, żeby powoli odstawił pan kubełek
i podniósł ręce.
Nie myślę. Robię, co każe.
– A teraz proszę uklęknąć.
Mam na sobie szorty, żwir wbija mi się w kolana, ale jestem do
tego stopnia zdjęty strachem, że nawet nie czuję bólu.
Podchodzi do mnie, trzymając dłoń na rękojeści pistoletu.
– Stanę za panem. Upewnię się, że nie ma pan broni. – Przyglądam mu się kątem oka. Wolną rękę kładzie na drugim biodrze. – Pozwoli pan, że dla własnego bezpieczeństwa założę panu
kajdanki.

Naturalista
Andrew Mayne
tłum. Jacek Żuławnik

Opowieść
o człowieku
Igor Brejdygant, autor „Paradoksu” i „Szadzi”, reżyser i scenarzysta
(m.in. „Palimpsest”, „Paradoks”, „Prosta historia o morderstwie”),
wydał właśnie kolejną książkę. „Rysa” jest kryminałem, którego
bohaterka wytrwale dąży do poznania prawdy o układających się
w serię zabójstwach oraz o sobie samej. Nawet gdy ta
prawda zaczyna być niewygodna i niebezpieczna.
Rozmawiała: Sylwia Głuszak Zdjęcie: Kuba Celej
Lektura pana książek sugeruje, że unika pan oczy psychiki i jej meandrami. Interesuje mnie to, jak
wistości i preferuje grę z gatunkiem. W „Szadzi” ona ewoluuje i pod jakim wpływem. Dlatego moje
od początku było wiadomo, kto zabił. Natomiast kryminały są po prostu o ludziach. O tym, jak funkgłówna bohaterka „Rysy”, komisarz Monika cjonują, czego się boją, z czym się zmagają.
Brzozowska, ma trudną przeszłość, która wpły
wa na jej teraźniejszość i prowadzone przez nią Są też osadzone we współczesnych realiach, także
śledztwo. Z czego to wynika?
politycznych, społecznych. I echa takich proble
Wskazanie sprawcy na początku, tak jak to mia- mów jak nałóg, wykluczenie, dyskryminacja, np.
ło miejsce w „Szadzi”, jest po prostu pewnym ze względu na orientację seksualną, odzywają się
wariantem gatunkowym. Poruszam się więc jak w każdej z pana powieści. Udaje się jednak panu
najbardziej w obrębie kryminału. Mnie najbardziej unikać schematyzowania, podawania łatwych
interesuje suspens, można go budować na różne odpowiedzi.
sposoby: albo czytelnik nie wie, kto zabił, albo wie, Wynika to zapewne z tego, że bardziej interesują
ale się boi, że zabije znowu. W „Rysie” zaskakuje mnie jednostki niż reprezentanci grup społeczjeszcze co innego: nie wiemy, czy główna boha- nych – to człowiekowi się przyglądam. Owszem,
terka zrobiła coś złego, czy nie. Mogę to zdradzić, moi bohaterowie mieszkają w Polsce, są Polakami,
bo czytelnik dowiaduje się o tym praktycznie na mówią po polsku i są w pewien sposób tą polskością
początku książki. Bohaterka nie wie, czy i na ile wzbogaceni tudzież obciążeni, ale ja przede wszystuczestniczyła w zabójstwach.
kim piszę o ludziach. Przez to pewno to nasze „tu
Rzeczywiście lubię się bawić nieoczywistymi i teraz” jest być może podobne do jakiegoś innego
formami gatunku. „Paradoks” napisałem na pod- „tu i teraz” innych ludzi w innych czasach, może
stawie serialu swojego autorstwa i chociaż tam była jest bardziej uniwersalne. Rzeczywiście pozwalam
konstrukcja bardziej klasyczna, czyli zabójstwo, moim bohaterom na komentarze polityczne, bara potem rozwiązywanie zagadki, to zakończenie dzo bieżące, bo przecież sam mam poglądy i niektózaskakiwało, było paradoksalne, tzn. wskazywani rymi rzeczami jestem zmęczony czy zniesmaczony.
winni okazywali się nie do końca winni albo ofiara Robię więc sobie przyjemności i to komentuokazywała się też katem itp.
ję, ale mam szczerą nadzieję, że nie przesadnie.
Ogólnie myślę, że schemat się pojawia, gdy o jedBohaterka „Rysy”, komisarz Brzozowska, jest nostce myślimy jako o reprezentancie jakiejś grupy
również bardzo niejednoznaczna. W przeszłości społecznej, natomiast kiedy myślimy o człowiebyła uzależniona od twardych narkotyków, cały ku po prostu, to nigdy żadnego schematu się
czas balansuje na granicy tego uzależnienia, jest do niego przyłożyć nie da, bo każdy jest jedyny
szorstka w obyciu, być może winna lub współwin i niepowtarzalny.
na zabójstw… Typ samotnicy. Trudno się z nią
identyfikować. Co stoi za wyborem takiej właśnie Kreowani przez pana przestępcy poruszają się
kreacji bohaterki?
na styku mafii, Kościoła, polityki. Nosi się pan
Moje bohaterki, także te wcześniejsze, wykazują z zamiarem napisania political fiction?
się, kiedy trzeba, odwagą. Ale rzeczywiście, nie są Bardzo mnie to kusi. Jestem absolutnym fanem
w sposób oczywisty ciepłe i dobre. Może się nawet serialu „Homeland” [amerykański serial emitowawydawać, że są bardzo nieidealne, przybrudzone, ny od 2011 r.], który jest właśnie fikcją polityczną,
ale czy nie tacy właśnie są ludzie? Nie są prze- w dodatku szpiegowską. Idealna dla mnie sytuacja.
cież idealni, tylko trochę tacy, trochę owacy. Kiedy Dzieje się współcześnie, na bieżąco komentując
spotykam człowieka bez skazy, to przeczuwam, że rzeczywistość i wplatając ją w fikcję. Na razie twou niego ta ukryta rysa charakteru może być przera- rzę sobie takie historie na użytek własny i opowiażająca. I takich ludzi się najbardziej boję. W „Szadzi” dam moim znajomym. Może zacznę je w końcu
bardzo miłym w obejściu, z pozoru łagodnym czło- przelewać na papier, ale na razie jestem z wydawwiekiem jest psychopatyczny morderca… Z drugiej nictwem umówiony na dwie kolejne części „Rysy”.
strony z bohaterką książki zarówno ja, jak i czytel- Mogę zdradzić, że moją bohaterkę w części drugiej
nik spędzamy sporo czasu, więc staram się uczynić czeka poważna przeprawa z samą sobą, dlatego na
ją po prostu bardziej wieloraką. Musi się uporać ze szczęście będzie też część trzecia.
skomplikowaną przeszłością, rozwiązać trudne dla
siebie sytuacje, więc być może jednak jest hero- Czy po napisaniu trzech kryminałów należy
iczna? Bo największy heroizm to poznanie włas pan nadal do świata filmu, czy czuje się pan już
nych rys, pokonanie własnych słabości. W czasach, częścią świata literatury? Jak te wcielenia się
w których żyjemy, często największym heroizmem dopełniają?
jest uporanie się z samym sobą.
Zastanawiałem się nad tym. Czuję się dziś oczywiście dużo bardziej pisarzem niż wcześniej. NiewątPrzyczyny postępowania bohaterów, przeszłość pliwie jednak ciągle jestem filmowcem. Właśnie
i jej wpływ na teraźniejszość, emocje są w pana po dłuższej przerwie wracam do reżyserowania.
kryminałach częstokroć istotniejsze od zagadki. Nie umiałbym się jednoznacznie zdefiniować po
Lub inaczej, one są zagadką. Czy interesuje się tej albo po tamtej stronie. Ale marzy mi się, żeby
pan psychologią?
kiedyś w przyszłości żyć z pisania. Tak naprawBardzo, interesuje mnie też psychiatria i psychiatria dę jestem człowiekiem dość introwertycznym,
sądowa. Mam za sobą liczne lektury na ten temat. dzięki pisaniu nie musiałbym wychodzić za dużo
Jestem zafascynowany możliwościami ludzkiej z domu…

Czy może pan zdradzić, co to będzie za obraz
filmowy?
Raczej seria obrazów. Reżyseruję cykl programów,
czy może raczej filmów dokumentalnych, o drużynach piłkarskich grających w ósmej lidze, czyli
w klasie B, tam, skąd nie bardzo jest już jak spaść
niżej. Bardzo fajna sprawa, spotykam różnorakich,
ale najczęściej prawdziwych ludzi, pasjonatów
i nie ukrywam, że przy okazji nasiąkam realnością.
Nawet kiedy twórczość literacka, którą się uprawia,
jest czysto fikcyjna, to przecież z czegoś i z kogoś
trzeba zaplatać te fikcyjne warkocze. Oprócz więc
wielkiej radochy z możności spotykania się z tą
chyba jednak trochę bardziej prawdziwą Polską
przy okazji czerpię stamtąd pełnymi garściami.
Okiem filmowca patrzy pan np. na topografię.
Zazwyczaj dokładnie wiemy, gdzie się znajdują
pana bohaterowie. Dlaczego to jest ważne?
Topografia, podobnie jak wszelki szczegół i drobnostka, jest w kryminale bardzo ważna. Kto dokąd
poszedł, z kim i kiedy – to rzeczy często kluczowe. Poza tym topografia to mapa, a kryminalna
łamigłówka musi być przede wszystkim dobrze
zmapowana. Jeśli zaś chodzi o szczegóły owej
topografii, w „Rysie” opisuję Warszawę i to jest
dla mnie istotne, bo to moje miasto i je po prostu bardzo dobrze znam. W „Szadzi” było trochę
inaczej – poruszałem się z bohaterami po całej
Polsce, opisując miejsca, które znam, ale też takie,
które wyobrażam sobie na podobieństwo innych.
W jednej książce uruchamiam pamięć, w drugiej
wyobraźnię. Jestem fotografem i lubię wyciągać
z rzeczywistości, tej obrazowej, takie fragmenty,
które nam, czy w każdym razie mnie, mówią coś
więcej – gadają do mnie. Przy czym nigdy nie aranżuję fotografii, tylko wybieram kadry. Przy pisaniu
jest inaczej – sam tworzę rzeczywistość.

Główna bohaterka „Rysy”, oglądając zdjęcia,
rekonstruuje swoją pamięć. Z kolei w „Szadzi”
takim mocnym wizualnym akcentem jest powra
cający sen.
Nasza pamięć, wyobraźnia to głównie obrazy chyba
jednak, choć czasem mi się wydaje, że to bardziej
jakiś metazapis gdzieś pomiędzy słowem a obrazem właśnie. Z drugiej strony wedle pewnej znanej
i lubianej od tysiącleci hipotezy „na początku było
słowo”, więc może ważny jest ten moment, gdy
obraz potrafimy już opowiedzieć, czyli moment
narodzin literatury. Jeśli zaś chodzi o zdjęcia, to
fotografia działa często w ten sposób, że pojedynczy
obraz uruchamia w pamięci cały film. Wykorzystuję to w konstrukcji bohaterki, której pamięć jest
fragmentaryczna, co budzi niepokój zarówno jej,
jak i czytelników. Za pomocą takich obrazów oddaje się emocje skuteczniej, niż je po prostu nazywając. Swoją drogą zdarza mi się i tak, że najpierw
zaczynam opisywać, a dopiero potem, gdy obraz
wypełniają słowa, zaczynam też widzieć. Tak czy
owak te obrazy trzeba najpierw sobie, a potem
czytelnikowi jakoś zreferować, czyli jednak „na
początku było słowo”.

Rysa
Igor Brejdygant
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Usuń konto
Jesteśmy zalewani fake newsami,
a media społecznościowe
manipulują naszymi wyborami.
Czy w tej sytuacji jedynym
wyjściem jest pousuwanie kont
i powrót do analogowego świata?
Tekst: Siva Vaidhyanathan

We wrześniu 2016 roku Facebook ujawnił, że konta
z Rosji zamawiały reklamy precyzyjnie adresowane
do pewnych segmentów amerykańskiego elektoratu i zawierające treści propagandowe, których
celem było zmniejszenie poparcia dla Hillary
Clinton podczas kampanii prezydenckiej. Błyskawicznie powróciły spekulacje co do zakresu,
w jakim Rosjanie majstrowali przy amerykańskiej
demokracji. Czy Cambridge Analytica pracowała
dla Rosji? Kto dostarczał dane, z których Rosjanie
korzystali, żeby dotrzeć do tak wielu Amerykanów?
Czy te konta były jakoś powiązane z Trumpem?
Duża część dyskusji i spekulacji skupiała się
na Rosji, ale od razu stało się jasne, że to Facebook przyczynił się do erozji demokratycznych
praktyk i standardów w Stanach Zjednoczonych
oraz innych krajach, czerpiąc z tego zyski. Arogancja, z jaką obce mocarstwo próbowało wpłynąć na

amerykańskich wyborców, niepokoi nas, i słusznie. gę nie tylko na typowe nieprawidłowości, czyli
Jednak bardziej powinniśmy się martwić, że dzię- włamania na konta, złośliwe oprogramowanie czy
ki Facebookowi manipulacja stała się tak łatwa, oszustwa finansowe, ale też przyjrzeć się bardziej
a komunikaty polityczne są zwolnione z podstawo- subtelnym i podstępnym formom nadużyć, takich
wych zasad odpowiedzialności i transparentności, jak próby manipulowania dyskursem publicznym
których wymaga zdrowa demokracja.
i wprowadzania ludzi w błąd”.
Alex Stamos, dyrektor do spraw bezpieczeńRewelacje z września wyszły na jaw, kiestwa w Facebooku, tak pisał na firmowym blogu: dy urzędnicy państwowi zaczęli dopytywać
„Ustaliliśmy, że około 100 tysięcy dolarów wyda- o wewnętrzne dane Facebooka, które mogłyby
nych na reklamy w okresie od czerwca 2015 roku wykazać, czy sztab Trumpa był w aktywnej zmowie
do maja 2017 roku – co przełożyło się na mniej z osobami z rosyjskiego rządu lub współpracująwięcej trzy tysiące reklam – pochodziło z około 470 cymi z Rosją. Była to pierwsza konkretna inforfałszywych kont i stron. Jest to niezgodne z naszą macja ze strony Facebooka na temat „operacji
polityką. Z naszej analizy wynika, że te konta i stro- informacyjnych”. W tej aferze, według Stamosa,
ny były ze sobą powiązane. Najprawdopodobniej sedno stanowiły reklamy nazywane w branży
sterowano nimi z Rosji”. Większość reklam nie reklamami typu dark post. Są one widoczne tylko
wymieniała bezpośrednio nazwiska kandydata, ale dla wąskiej grupy adresatów, ukryte w strumieniu
„ewidentnie skupiały się na przekazie pogłębiają- aktualności na News Feedzie i mają efemeryczny
cym społeczne i polityczne podziały w różnych charakter. Facebook z jakiegoś powodu nazywa
obszarach ideologicznego spektrum – poruszały tę usługę „niepublikowanymi postami strony”.
kwestie praw LGBT, kwestii rasowych, imigracji, Niektórzy reklamodawcy wybierają ją ze względu
dostępu do broni”. Stamos nie podał, czy to był naj- na niskie koszty, łatwość wykonania, skuteczność,
nowszy, czy w ogóle jedyny przypadek machinacji efektywność i responsywność. Facebook daje im
Rosjan z wykorzystaniem Facebooka. Nie ujawnił obszerną i natychmiastową informację zwrotną,
też liczby użytkowników, do których dotarły te dzięki czemu mogą szybko podmienić reklamy na
komunikaty. Reklamy, według specjalisty od sys- nowe, żeby osiągnąć lepsze wyniki lub precyzyjniej
temu reklamowego Facebooka przepytanego przez dopasować przekaz do odbiorców. System jako taki
reporterów BuzzFeed, najprawdopodobniej trafiły nie jest tajny ani nieuczciwy, pod warunkiem że
do 23–70 milionów ludzi przy budżecie w wysoko- wykorzystuje się go do celów komercyjnych, a nie
ści jedynie 100 tysięcy dolarów.
do robienia polityki.
Stamos ogłosił swoje odkrycie w dodatku do
Tydzień po tym, jak Facebook ujawnił istnieraportu z kwietnia 2017 roku, którego był współau- nie rosyjskich reklamodawców, serwis przyznał,
torem. W raporcie, napisanym po amerykańskich że Rosjanie umieścili w nim też strony z „wydawyborach prezydenckich i w obliczu kontrower- rzeniami”, żeby zapraszać na antyimigranckie
sji narastających wokół szerzenia się fałszywych demonstracje w Stanach Zjednoczonych. Kolejny
informacji (fake news) i innych form propagandy, raport wykazał, że Rosjanie założyli stronę, któautorzy przyznają, że Facebook hostował i dys- ra zachęcała Teksas do odłączenia się od Stanów
trybuował duże ilości podejrzanych treści, których Zjednoczonych. Trzy miesiące wcześniej Reuters
celem był atak na deliberację i praktyki demo- donosił, że rosyjski Instytut Badań Strategicznych,
kratyczne. „Naszym zadaniem jest dać ludziom think tank kontrolowany przez Kreml, opracował
możliwość dzielenia się, żeby świat stał się bar- skomplikowany plan wpłynięcia na amerykańdziej otwarty i lepiej skomunikowany” – czytamy skie wybory prezydenckie w 2016 roku. Dokument
w raporcie. „Należy jednak przyjąć do wiadomości rekomendował rosyjskim władzom przeprowadzeryzyko, jakie może wystąpić w takich społeczno- nie kampanii propagandowej za pośrednictwem
ściach internetowych jak nasza, oraz podjąć kroki, mediów społecznościowych oraz ogólnoświatożeby się przed nim zabezpieczyć. Nie każdy zgadza wych kanałów telewizyjnych wspieranych przez
się z naszą wizją i znajdą się tacy, co będą chcieli Kreml. Celem kampanii miało być zachęcanie
ją zniszczyć. Możemy jednak pomóc konstruk- Amerykanów do głosowania na kandydata najbartywnie kształtować rodzący się ekosystem infor- dziej przychylnego Rosji. Kiedy kampania trwała
macyjny, dbając, żeby nasza platforma pozostała w najlepsze i wyglądało na to, że Clinton ma prebezpieczną przestrzenią dla prawdziwego oby- zydenturę w garści, instytut zaproponował, żeby
watelskiego zaangażowania”. Raport nie zawierał zmodyfikować propagandowe treści w mediach
danych liczbowych ani przykładów tego, co określił społecznościowych i zacząć podważać zaufanie
mianem „operacji informacyjnych” prowadzonych do amerykańskiego systemu wyborczego poprzez
przed podmioty państwowe i inne. Poinformował propagowanie nieprawdziwych historii o oszuwyłącznie, że do takich sytuacji doszło. Dokument stwach wyborczych. Pod koniec listopada 2016
nie doprecyzowywał też, co Facebook może zro- roku „Washington Post” informował, że eksperci
bić, żeby konstruktywnie kształtować rodzący się ostrzegali przed rosyjskimi organizacjami i firmaekosystem informacyjny oprócz złożenia obietnicy mi, które rozsiewają na Facebooku dezinformację
zastosowania uczenia maszynowego do rozpozna- z zamiarem podważania wiary w amerykańską
wania kont obsługiwanych przez boty: „Krótko demokrację. Wcześniejsze doniesienia pomogły
mówiąc, w kwestiach bezpieczeństwa musieliśmy wywrzeć presję na Facebooku, żeby wreszcie
poszerzyć obszar zainteresowań i zwrócić uwa- podzielił się swoją wiedzą. We wrześniu 2017 roku

Co mogą cztery
wdowy?
Przepełniony humorem thriller… podkreślający
potęgę kobiecej przyjaźni, napisany przez
popularną autorkę kryminałów. Na podstawie
książki powstał film, który w kinach będzie
można obejrzeć już w listopadzie.
Tekst: Lynda La Plante
Plan napadu był bez zarzutu; Harry Rawlins nie przygotowałby
innego. Ów zamożny handlarz antykami specjalizował się w najdroższych dziełach sztuki, srebrach stołowych i biżuterii; on i jego żona
Dolly tworzyli zachwycającą parę. Ludzie Harry’ego Rawlinsa darzyli
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tego wytrawnego przestępcę, uprawiającego między innymi proceder
prania brudnych pieniędzy, głębokim szacunkiem i lojalnością. Był
zimny i wyrachowany, a jako wróg zabójczo niebezpieczny. I chociaż
policja podejrzewała go o głębokie zaangażowanie w działalność
kryminalną, nie spędził za kratkami ani jednego dnia.
Plan był prosty i jak zawsze, gdy akcją dowodził Harry Rawlins,
omawiano go ze szczegółami wiele razy. Czterech ludzi w kominiarkach na głowach zatrzyma pancerny furgon w ustalonym miejscu
tunelu biegnącego pod ulicą Strand. Furgonetka z piekarni, prowadzona przez członka gangu, przyblokuje furgon, gwałtownie hamując
tuż przed nim. Kiedy furgon się zatrzyma, trzech mężczyzn jadących
za nim vanem fordem escortem wkroczy do akcji. Jeden wstrzyma
ruch z tyłu i będzie mierzył do kierowców z broni, a pozostali dwaj
wysadzą drzwi pancernego pojazdu, używając do tego celu wybuchowej żelatyny z podłączonym detonatorem. Dołączy do nich kierujący
furgonetką z piekarni i wszyscy napełnią sobie nawzajem plecaki
workami z pieniędzmi, po czym trzej uzbrojeni napastnicy pobiegną
do oddalonego o czterdzieści sześć metrów wylotu z tunelu, gdzie
będzie już na nich czekał samochód. Czwarty napastnik, zabezpieczający ucieczkę pozostałych, uda się następnie furgonetką z piekarni
do ustalonej kryjówki.
Kiedy furgonetka z piekarni, pancerny furgon i van ford escort
wjechały do tunelu pod Strandem, wszystko zdawało się przebiegać

firma ujawniła tylko niewielki wycinek tego, co
podejrzewano.
Jak się okazuje, nie trzeba się głowić, skąd rosyjskie firmy miały dane konieczne do dotarcia do
konkretnych grup Amerykanów. Rosyjscy agenci
nie potrzebowali żadnej pomocy ze strony Trumpa
czy Cambridge Analytica. Cała praca związana
z targetowaniem odbywa się w ramach Facebooka.
Przedstawiciele firmy ewidentnie nie widzą różnicy
między reklamą komercyjną a polityczną propagandą. Wielokrotnie odmawiali ujawnienia szczegółów lub danych na temat politycznych kampanii
reklamowych. Rob Sherman, zastępca dyrektora
do spraw prywatności w Facebooku, powiedział
w czerwcu 2017 roku Agencji Reutera, że firma
trzyma te dane w ścisłej tajemnicy, ponieważ są
to dane „wrażliwe”, czyli stanowią odpowiednik
tajemnicy handlowej. „W wielu przypadkach
[reklamodawcy] proszą nas, i jest to warunek
wykupienia reklam na Facebooku, żebyśmy nie
ujawniali informacji o tym, jak prowadzą kampanię
w naszym serwisie” – oświadczył.
Innymi słowy prywatność tych, którzy wykupują polityczne reklamy na Facebooku, jest znacznie
lepiej chroniona niż prywatność osób korzystających z serwisu na co dzień. Nasza historia przeglądania, zakupy, lokalizacja, interakcje ze znajomymi
i rodziną. Wszystkie te informacje są przeszukiwane na potrzeby reklamodawców. Tak daleko idąca
inwigilacja to precedens w historii. Facebook stworzył jeden z najbardziej dochodowych systemów
reklamowych na świecie. Doprowadził do odpływu
milionów dolarów z tych instytucji informacyjnych,
które są podstawą dla deliberacji w demokracji oraz
weryfikacji rządzących. Kiedy sztab wyborczy lub
grupa interesu wykupuje reklamę w gazecie albo
kanale telewizji kablowej, ten przekaz dociera do
dużych grup ludzi. Wypuszczenie jednej wersji
reklamy jest kosztowne, a co dopiero kilkunastu
różnych wersji. I zazwyczaj telewizyjne spoty są
trwale archiwizowane. W Stanach Zjednoczonych ustawa McCaina–Feingolda z 2002 roku
wymaga, żeby w kampaniach ogólnokrajowych
kandydaci deklarowali, że akceptują daną reklamę,
biorąc w ten sposób odpowiedzialność za jej treść.
Federalna Komisja Wyborcza jak dotąd nie rozszerzyła ram regulacyjnych, które trzymają w ryzach
polityczne spoty w telewizji i radiu, na reklamy
w internecie lub mediach społecznościowych.

Antisocial Media. Jak
Facebook oddala nas od
siebie i zagraża demokracji
Siva Vaidhyanathan
tłum. Katarzyna Sosnowska,
Weronika Mincer

zgodnie z planem. Napastnicy, wprawni przestępcy, byli gotowi do
następnego kroku. Wydarzyło się jednak coś niespodziewanego. Tuż
za nimi pojawił się radiowóz ścigający młodych amatorów przejażdżki kradzionym samochodem.
Gdy zawyła syrena, spanikowany kierowca vana odwrócił się,
spoglądając za siebie; dokładnie w tym samym ułamku sekundy
kierowca furgonetki z piekarni, działając zgodnie z planem, wcisnął
hamulec i zmusił kierowcę pancernego furgonu, by uczynił to samo.
Kiedy prowadzący forda escorta odwrócił się z powrotem, było już
za późno.

Wdowy
Lynda La Plante
tłum. Agnieszka Wyszogrodzka-Gaik

Tajemnice
gabinetów
Tytuł książki Izy Komendołowicz
brzmi być może nieco pikantnie,
ale autorka nie szuka tanich
sensacji, chociaż też nie gardzi
soczystą anegdotą. Rozmawia
z pacjentkami, z lekarkami
i lekarzami na bardzo poważne
tematy, dotyka najdelikatniejszych
etycznych kwestii i przede
wszystkim uważnie i empatycznie
słucha. Dlatego trudno było
oprzeć się pokusie wypytania
jej, jak sama patrzy na tajemnice
gabinetów ginekologicznych.
Rozmawiała: Sylwia Głuszak
Zdjęcie: Wojtek Biały

nie odbywało się w taki sposób, że ona leżała pod
kołdrą, a lekarz po omacku próbował stwierdzić, co
jej dolega. Brzmi to może trochę zabawnie, ale też
i przerażająco – niestety dziś również są kobiety,
które nie chodzą do ginekologa, bo się... wstydzą.
I potrafią unikać wizyt całymi latami.
Thorwald napisał tę książkę, kiedy w Niemczech toczył się ostry spór o legalność aborcji. Cóż...
moja książka zostaje wydana, gdy taki spór toczy się
w naszym kraju. Konflikt między tzw. opcją pro life
a pro choice nie tylko nie słabnie, ale wręcz przybiera
na sile. Zupełnie realna jest sytuacja, że kobieta,
która udaje się do lekarza w sprawie antykoncepcji albo badań prenatalnych, może poczuć się
niekomfortowo, bo lekarz odmówi jej wykonania
badania. Są lekarze ginekolodzy, którzy reklamują
się, że przyjmują tylko kobiety zamężne (!) albo nie
przepisują antykoncepcji hormonalnej. Jest wiele
szpitali, w których nie wykonuje się aborcji zgodnie
z obowiązującym w Polsce prawem, bo dyrektorzy
tychże placówek tłumaczą się, że nie dysponują
lekarzem, który by taki zabieg wykonał. Wszyscy
zasłaniają się klauzulą sumienia.
Czy to znaczy, że – podobnie jak to opisał Thor
wald – niektórzy ginekolodzy próbują odgrywać
rolę strażników moralności?
W pewnym sensie tak. Oczywiście, kiedy mówimy
o prawie do antykoncepcji, wszyscy jesteśmy zgodni, że to karygodne, żeby lekarz czy farmaceuta
w taki sposób postępował. Ale już w przypadku
aborcji sprawa jest dużo bardziej skomplikowana.
Rozmawiałam z ginekologami z Ukrainy, którzy
pracują w polskich szpitalach. Na Ukrainie aborcja
jest dostępna na życzenie, a oni nie wyobrażają
sobie powrotu do swojego kraju, ponieważ nie
potrafiliby takich zabiegów wykonywać.

Dlaczego zajęła się pani tym tematem?
Właśnie dlatego. Bo budzi tyle emocji, jest fascynujący i uważam, że interesuje mnóstwo ludzi.
Ginekolog nie jest zwykłym lekarzem. Jest wiele
specjalizacji lekarskich, z którymi kobieta nigdy
nie będzie miała do czynienia, do ginekologa prędzej czy później pójdzie każda z nas, a właściwie
wszystkie powinnyśmy chodzić do niego regularTytuł pani książki „Ginekolodzy. Tajemnice nie. Trzeba się w gabinecie rozebrać, a to przecież
gabinetów” nawiązuje do klasycznej dziś pozycji wiąże się z przełamaniem jakiejś bariery, ale także
„Ginekolodzy” Jürgena Thorwalda. Czy coś łączy obnażyć psychicznie. Często ginekolog wie o sprate dwie publikacje?
wach, o których nie wie nikt inny. Musimy mieć
Łączą je bohaterowie obu książek, czyli ginekolo- do niego zaufanie. To jest też grupa zawodowa
dzy. Książka Thorwalda jest fascynująca, chociaż najbardziej uwikłana w to, co się dzieje wokół nas
dziś chyba zapomniana. Jednak lekarze, zwłaszcza – w kwestie polityczne, w zmiany społeczne itd.
ci starszego pokolenia, często mnie pytali, czy ją Z drugiej strony jest obserwatorem tych zmian,
znam. Thorwald opisał historię ginekologii poprzez bo badając kobiety, dostrzega również, jak zmieposzczególne przypadki i życiorysy fascynujących nia się społeczeństwo. Kilka lat temu dość poważlekarzy. Przywołał czasy, kiedy kobieta nie mogła nie zachorowałam i sama potrzebowałam opieki
się przed lekarzem ginekologiem rozebrać – bada- lekarzy ginekologów. Miałam więc pewne pole do

Paranoja
Mocny thriller od Katarzyny
Bereniki Miszczuk. Autorka
eksploruje środowisko, które zna
najlepiej – sama jest lekarzem.
Tekst: Katarzyna Berenika Miszczuk
Ekran telewizora rozjaśniał pełne mroku
wnętrze. Błękitne błyski tańczyły po białych
ścianach i szczelnie zasuniętych zasłonach z grubego, dobrze kryjącego materiału. Mężczyźnie nie
przeszkadzała ciemność i zbyt jaskrawy, kłujący
w oczy blask ekranu. Już się do tego przyzwyczaił. Przysunął do siebie kubek z parującą kawą.
Zapach mielonych ziaren koił zmysły i sprawiał,
że lepiej mu się myślało. Nawet nie musiał jej pić.
Na stoliku przed sobą położył notatnik z bladożółtymi kartkami. Długim, dobrze naostrzonym
ołówkiem zapisał w nim dwa nazwiska i zamaszyście podkreślił je kilka razy.
Blok reklamowy, poświęcony głównie suplementom diety i środkom czystości, które pomogą

usunąć brud z każdej powierzchni, wreszcie się
skończył. Wesoła melodyjka programu śniadaniowego zakłuła mężczyznę w uszy. Nie cierpiał
tej piosenki.
Kamera zrobiła najazd na wnętrze studia, by
widz miał wrażenie, że wchodzi do środka. Kolorowe kanapy ustawione wśród roślin doniczkowych znajdowały się w pobliżu okna, za którym
rozciągał się widok na warszawskie wieżowce. Szare Śródmieście sprawiało dość ponure wrażenie
w porównaniu z żółcią i żywą czerwienią kanap
oraz rozłożonych na nich poduch.
Rozparty na jednej z nich w swobodnej pozie
prezenter posłał do kamery szeroki uśmiech. Nie
mógł się powstrzymać, by nie mrugnąć porozumiewawczo do widzów.
– Witam państwa! Cieszę się, że zechcieli
państwo spędzić z nami ten przepiękny sobotni
poranek!
– Och, Sylwestrze, chyba nie wyglądałeś przez
okno! Dzisiaj jest bardzo deszczowo! – zaoponowała siedząca obok niego prezenterka Lidia
Zaręba.
Była wyjątkowo szczupła. Szeroki sweter
i rozkloszowana spódnica miały zamaskować
jej chorobliwą chudość, ale zapadnięte policzki
i zauważalne cienie pod oczami sugerowały pro-

obserwacji tego środowiska także z perspektywy
pacjentki. O tym, że zajęłam się tym tematem,
zadecydował splot różnych okoliczności. Ponadto
obecnie programy, filmy dokumentalne i książki opisujące przypadki medyczne cieszą się dużą
popularnością, więc mam nadzieję, że moja książka
wpisze się w ten trend.
Książka rozpoczyna się serią opowieści o dziw
nych albo najbardziej charakterystycznych czy
też najlepiej zapamiętanych przez lekarzy przy
padkach. One i przyciągają uwagę czytelnika,
i pokazują zaangażowanie lekarzy, ich ludzkie,
emocjonalne reakcje.
Wstęp to jest taki crème de la crème opowieści lekarskich o tym, co zostało im w pamięci z wieloletniej
praktyki zawodowej. Ginekolog i jego pacjentka
tworzą bardzo bliską relację i lekarze dowiadują się
o najintymniejszych sprawach kobiet. Te historie
miały zaintrygować, poruszyć, zaciekawić, ale mam
nadzieję, że są też w jakimś sensie pouczające.
Zawód ginekologa jest bardzo wymagający,
także fizycznie – to naprawdę ciężka praca. Na
potrzeby książki odbyłam „praktyki” na oddziale ginekologiczno-położniczym. Mogę zapewnić, że lekarze na dyżurach biegają non stop, nie
mają chwili wytchnienia. Często się spotykam
z opiniami o bezduszności czy arogancji lekarzy.
Oczywiście o tym, jacy są naprawdę, najlepiej wiedzą pacjentki, ale ja nie spotkałam się – ani jako
pacjentka, ani dziennikarka – z ludźmi, o których
mogłabym powiedzieć, że są zwyczajnie obojętni.
Mogą być mniej lub bardziej empatyczni, czasem
może szorstcy. Są po prostu różni, bo różni ludzie
trafiają do tego zawodu.
Jak wyglądała praca nad książką? Pozwoliła pani
rozmówcom na swobodne wypowiedzi, ale nie
które z nich musiały być dla pani kontrowersyjne.
Było to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie,
bo wejście w jakąś grupę zawodową jest zawsze
interesujące. Z zasady nie oceniam swoich rozmówców. Zależało mi na tym, żeby dotrzeć do
lekarzy, którzy na tematy poruszane w książce –
poród domowy, badania prenatalne, in vitro i tzw.
problem starych matek, zamrażanie dużej liczby
zarodków, a w końcu aborcja – mają odmienne, czasem skrajnie, opinie. Moim zadaniem było pozostać
neutralną. Przy okazji sama się wiele dowiedziałam,
nauczyłam i spojrzałam na różne rzeczy, np. na in
vitro i wiążące się z nim dylematy etyczne, z nieco innej perspektywy. Mam nadzieję, że to skłoni
czytelników również do refleksji.
Czy widzi pani szansę porozumienia w tak kon
trowersyjnych obszarach?
Nie wiem, czy można w ogóle dojść do porozumienia w takich kwestiach jak np. aborcja. Moż-

blemy z odżywianiem. Jej uśmiech był blady i wątły.
Prezenter zaśmiał się jowialnie, jakby usłyszał
właśnie świetny dowcip, i wyciągnął rękę w stronę kanapy, na której siedziało dwóch mężczyzn.
Kamera posłusznie przesunęła się i ukazała ich
sylwetki. Jeden z nich miał na sobie szary mundur
komisarza policji, w którym wyraźnie było mu zbyt
gorąco, a drugi dopasowaną koszulę rozpiętą pod
szyją oraz najzwyklejsze w świecie dżinsy.
– Drodzy państwo! Przedstawiam wam pana
Sebastiana Pola, komisarza policji, oraz lekarza
medycyny sądowej pana Marka Zadrożnego. To
ten duet rozwiązał głośną sprawę wielokrotnego
gwałciciela, który zwany był przez warszawską
prasę brukową Dżinem. Panowie, czy złapanie
tego nicponia sprawiło wam dużo trudności?
Prezenter odchylił się na oparcie kanapy, całą
swoją sylwetką pokazując, że w studiu czuje się
znakomicie. Prezenterka wręcz przeciwnie – przycupnęła obok niego, ledwie dotykając pośladkami
poduszek.
Zaproszeni goście spojrzeli po sobie. Na spoconym czole Pola malował się mars niezadowolenia.
– Nie nazwałbym wielokrotnego gwałciciela
i mordercy nicponiem – zaczął powoli komisarz
i odchrząknął, co zarejestrował czuły mikrofon
zamocowany do jego kołnierzyka.

na osiągnąć pewien kompromis prawny i takim
kompromisem jest obecna ustawa antyaborcyjna.
W ostatnich latach nasze społeczeństwo w bardzo
wielu kwestiach się spolaryzowało i rzeczywiście
może powstać wrażenie, że już nikt nikogo nie
słucha. W swojej książce przedstawiam problemy
z punktu widzenia lekarzy, a oni też bardzo się
różnią. W latach 60., 70., 80. aborcja była w Polsce
dostępna na życzenie, prawie wszyscy ginekolodzy
wykonywali ten zabieg. Właściwie był to zabieg
rutynowy (takie obowiązywało prawo). Dzisiaj
jednak ginekolodzy niespecjalnie chcą o tym rozmawiać. Można nawet powiedzieć, że aborcja jest
w tym środowisku pewnym tabu. Ci, którzy mieli
odwagę mówić o aborcji otwarcie, tak jak pani doktor Anna Podstawska-Dziewit, należą do wyjątków.
Co jeszcze panią przy pisaniu tej książki
zaskoczyło?
Dowiedziałam się, że lekarzy ginekologów może
w niedalekiej przyszłości w szpitalach zabraknąć.
Na wielu oddziałach ginekologiczno-położniczych
powstają wakaty. Różne są tego powody – kiepskie zarobki, ale też lawinowo wzrastająca liczba
pozwów. Pacjenci poinstruowani przez prawników wysuwają wobec lekarzy różnorakie roszczenia.
W prywatnych rozmowach lekarze mówią nawet
o agresji pacjentek, o tym, że zdarza się, i to wcale
nierzadko, że są nagrywani.
Zadziwiające jest to, że niektóre pacjentki
są bardzo świadome, decydują się np. na zabiegi
z dziedziny ginekologii estetycznej, a inne pojawiają się u lekarza, kiedy praktycznie jest za późno na
leczenie. I to wcale nie są osoby niewykształcone,
z obszarów, w których dostęp do specjalisty jest
utrudniony. To i dla lekarzy, i dla mnie pozostaje
niezrozumiałe.
I jeszcze pytanie na koniec: czy lekarze wierzą
w cuda? I czy pani uwierzyła?
Pytałam o to, bo rzeczywiście mnie interesowało,
czy byli świadkami niewytłumaczalnych z punktu
widzenia medycyny ozdrowień. Niektórzy sami
opowiadali mi takie historie. Niemal wszyscy przyznali, że zetknęli się z takimi przypadkami. Być
może medycyna jeszcze nie umie ich wyjaśnić, ale
dziś możemy nazwać je cudownymi.

Ginekolodzy.
Tajemnice gabinetów
Iza Komendołowicz

Dźwiękowiec stojący za kamerzystą od razu
zaczął majstrować przy pokrętłach.
– Poza tym nie możemy zdradzać szczegółów
śledztwa – dodał sztywno Pol.
Na ustach Zadrożnego pojawił się uśmiech.
Bawiły go męczarnie, które przeżywał kolega.
Kamera zmieniła ujęcie i ponownie pokazała
prezentera Sylwestra Kołozińskiego, który starał
się ratować sytuację.
– W rzeczy samej, ciężko nazwać go nicponiem. To określenie nie wydaje się adekwatne. A co
panowie sądzą o pseudonimie nadanym mu przez
dziennikarzy? Okrzyknięto go Dżinem, ponieważ
za każdym razem po dokonaniu zbrodni rozpływał się niczym obłok dymu, jakby przestawał istnieć. Czy policja także korzystała z przezwiska
Dżin?
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Wszystko co
najlepsze w Japonii
Jeśli fascynuje was Japonia, ale powoli gubicie się pośród pochodzących stamtąd trendów
– koniecznie sięgnijcie po książkę „Okagesama. Japoński przepis na dobre życie”.

Najlepsze na prezenty
Błyskotliwa i pełna ironii powieść ze znakomitą puentą. „Żona” podejmuje trudny temat małżeńskiej miłości i nienawiści, które niczym
dążące do harmonii przeciwności yin i yang nie mogą istnieć jedna
bez drugiej. Zgłębia zawiłe, destrukcyjne i utrzymywane w mroku
tajemnicy układy, jakie mąż i żona potrafią w głębi serca zadzierzgnąć
i realizować z żelazną konsekwencją. Ta powieść jest gorzka i czuła,
zatrważająca i dowcipna, pełna smutku, ale i uśmiechu. Jest próbą
znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy i gdzie są granice wzajemnego oddania i lojalności w małżeństwie. We wrześniu na ekranach
kin zagościł film na podstawie książki z Glenn Close w roli głównej.

Tekst: Yutaka Yazawa
Żona
Meg Wolitzer
tłum. Paweł Laskowicz

Okruchy
rzeczywistości
Polskie powieści obyczajowe zyskują na popularności. Książka wydaje się dobrym, a nawet
sukcesywnie coraz lepszym pomysłem na prezent, także ten szczególny, wkładany
pod choinkę. Kojarzy się dobrze – pozwala zatrzymać się w biegu, spojrzeć na świat
z innej perspektywy, oderwać od trudów rzeczywistości. Daje też pocieszenie.
Tekst: Oliwka Etymios

Uwielbiana autorka powraca z kolejną odsłoną cyklu „Dwór cierni i róż”! Akcja powieści toczy się kilka miesięcy po wydarzeniach
z „Dworu skrzydeł i zguby”. Historia opowiedziana jest z perspektywy Feyry i Rhysa, którzy wraz z przyjaciółmi zajmują się odbudową Dworu Nocy oraz miasta, które uległo znacznym zniszczeniom
podczas wojny. Na szczęście zbliża się czas Przesilenia Zimowego,
a z nim wyczekiwane ułaskawienie. Feyra, która będzie obchodziła
swoje pierwsze Przesilenie Zimowe, odkrywa, że najbliższe jej osoby
są znacznie bardziej poranione, niż można by przypuszczać. A to
może mieć znaczący wpływ na przyszłość Dworu i całego ich świata.

Dwór szronu i blasku gwiazd
Sarah J. Maas
tłum. Jakub Radzimiński,
Dorota Radzimińska

Miłość po japońsku
medycyny zachodniej, ale na nasze podejście do zdrowia znacząco
Gōkon (合コン) to określenie oznaczające imprezy i wspólne wyjścia, wpływa chińska filozofia yōjō (養生), dbania o zdrowie przez styl
na których spotykają się wolni mężczyźni i kobiety. Przeważnie życia. Leczenie chorób jest ostatecznością. Do zdrowia Japończyzaprzyjaźnieni mężczyzna i kobieta umawiają się,
ków ogromnie przyczynia się sposób odżywiania.
że przyprowadzą ze sobą przyjaciół, aby ich sobie
Równowaga zawsze stanowiła istotną część naszej
przedstawić, przy milczącej zgodzie na to, że może
W Japonii
kuchni, nawet w przypadku najmniejszych posiłto zaowocować romansem. Sylaba gō w słowie
ków. Ichijūissai (一汁一菜) to słowo określające
dobry apetyt
gōkon pochodzi ze słowa gōdō (合同), oznaczanajskromniejszy posiłek – jedną zupę i jedno danie
jącego „razem”, a kon – z niemieckiego słowa
warzywne, podawane z miską ryżu. Dobry apetyt
chwali się
Kompanie, czyli „towarzystwo”. W zdrowszych
chwali się jako efekt ciężkiej pracy, a obżarstwo
jako efekt
latach 60. spotykano się nie na gōkon, a na gōhai
piętnuje jako niestosowne zachowanie.
(合ハイ), czyli wspólnych spacerach. Popularność
Słabymi punktami tej niemal idealnej diety
ciężkiej pracy,
go-kon dowodzi, że Japończycy to naród wspólsą obfitość ryżu i nadmiar soli. Japończycy są
a
obżarstwo
notowy, nawet podczas randek.
jednak tego świadomi. Metabo (メタボ), japońSposób organizacji go-kon ma dawać uczestsko-angielski termin, którym określa się choroby
piętnuje jako
nikom wiarę w to, że grupa wspólnych znajomych
metaboliczne, trafił do słownika osób dbających
niestosowne
przeprowadziła za nich wywiad środowiskowy,
o zdrowie. Ludzie unikają też nadmiaru węglowoa jeśli spotkanie zaowocuje romansem, mogą
danów. Popyt na ryż spada, więc jego producenci
zachowanie.
liczyć na informacje zwrotne od przyjaciół. Takie
wprowadzają na rynek zdrowsze produkty, takie
randki przypominają bardziej odcinek sitcomu niż
jak zakkokumai (雑穀米), mieszanka ryżu z kaszą
nocną schadzkę dwojga nieznajomych. Z tego względu Tinder i inne jaglaną, stanowiąca alternatywę dla zwykłego białego ryżu. Nadmiar
podobne aplikacje randkowe nie zyskały w Japonii takiej popular- soli w diecie powoduje stosunkowo częste występowanie raka żołądności jak w krajach zachodnich. Owszem, jest ich tam mnóstwo, ale ka u Japończyków. Aby z nim walczyć, producenci zalewają półki
wykorzystuje się je raczej do poszukiwania partnerów seksualnych supermarketów najróżniejszymi produktami, od marynowanych
niż do nawiązywania romantycznych relacji. Japończycy uważają warzyw po pastę miso, oznaczonymi jako gen-en (減塩), czyli „ze
przypadkowe spotkania za seksowne, lecz nieromantyczne. Wolą zmniejszoną zawartością soli”. Rynek zdrowej żywności w Japonii
wiązać się z osobami uznanymi za „jednych z nas” za poręczeniem na szczęście kontrolują dbający o zdrowie konsumenci.
wspólnego znajomego, który zaświadczy o ich czystych, szlachetnych
intencjach.
Jak dożyć setki
Japończycy dożywają średnio 80 lat, Japonki – 86, co stawia ich na
drugim miejscu na świecie za mieszkańcami Hongkongu i stanowi
przedmiot zazdrości innych nacji. Lubimy być chwaleni za coś, co
osiągamy dzięki sile nawyku, a nie wzmożonym wysiłkom. Japonia
leży w dogodnym punkcie na przecięciu zachodniej i chińskiej tradycji medycznej. Posiadamy jeden z najlepszych powszechnych systemów opieki zdrowotnej wykorzystujący wielowiekowe zdobycze
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Okagesama. Japoński przepis
na dobre życie
Yutaka Yazawa
tłum. Katarzyna Iwańska, Renata
Masna, Marta Komorowska

Nowa książka tegorocznej laureatki Nagrody Zajdla. Pewnej nocy do
jednej zamkowej celi trafia trzech morderców carów, a każdy z nich
słuszny i jedyny. Wallenrod, Winkelried i Wawrzyniec, namaszczony
może nie pośród królewskiego truchła w kościelnych podziemiach,
ale przecież też w podziemiach… gorzelni. W tomie nie brakuje też
postaci już czytelnikom znanych, jak choćby pewnego pisarza o wyglądzie zmiętego muszkietera i jego prywatnego anioła. W bamboszkach.
Czasem dowcipnie, innym razem mrocznie, zawsze klimatycznie
i z wielką klasą – Marta Kisiel udowadnia, że jej wyobraźnia (podobnie
jak poczucie humoru) nie ma żadnych granic.

Pierwsze słowo
Marta Kisiel

Kontynuacja trzymających w napięciu „Łez Mai”. Technologia rozdarła miasto na pół. Wydawało się, że ostatnie granice ludzkich możliwości zostały zniesione. W powszechnym użyciu są androidy – prawie
doskonałe kopie człowieka. Wyposażone w sztuczną inteligencję, niesamowicie szybkie są o wiele bardziej wytrzymałe niż ich pierwowzór.
Ludzie dzięki wszczepom i implantom mogą upgrade’ować swoje
ciało i umysł niczym postaci z gier komputerowych. Ci, których na
nie stać, bogacą się jeszcze bardziej. Biedni spadają na samo dno drabiny społecznej. Szansą dla wykluczonych jest reinforsyna. Geniusz
w pigułce, dostępny na każdą kieszeń. Gdy zapada decyzja o wycofaniu
jej ze sprzedaży, atak na siedzibę jej producenta jest nieunikniony.
Magazyny pustoszeją w jednej chwili. Reinforsyna zalewa ulice falą
neurochemicznego szaleństwa.

Spektrum
Martyna Raduchowska

Raporty dotyczące czytelnictwa przygotowywane przez Bibliote- Jak to w życiu. Anna przeżywa pierwsze święta po rozwodzie. Jej
kę Narodową alarmują, że Polacy czytają coraz mniej książek. Ale
sąsiadka, Jowita, została bez grosza przy duszy, a o jej mężu słuch
też rok po roku dowodzą, że rodacy najchętniej sięgają po powieść zaginął. Tymczasem córeczka czeka na prezent i świąteczny cud.
popularną, coraz chętniej po polską. Oferta wydawnicza wycho- Trudno to wszystko udźwignąć. Małgorzata od roku nie rozmadzi temu naprzeciw. Co ważniejsze, książki, po które sięgali Polacy wia z córką, być może nie traktowała jej sprawiedliwie, to poczucie
w 2017 roku, pochodziły przede wszystkim z zakupów (w mniejszym mocno ją dręczy. To i inne duchy przeszłości… Nastroje w starych
stopniu chcemy książki pożyczać, wolimy je kupować, zwłaszcza murach kamienicy korespondują z zimową aurą. Kto wie, czy to nie
nowości). Ten wzrost zainteresowania kupnem raporty zauważają złe emocje przywołują cienie i duchy – dawnych tragedii, ludzkich
od 2014 roku. Książka, przy ogólnie stwierdzanym nie najlepszym słabostek, przebrzmiałych żalów. Ludzie mają czasem niepotrzebnie
stanie czytelnictwa (jedynie 38 proc. osób po 15. roku życia przy- długą pamięć i niewiele dobrej woli, a jak się okazuje, potrzeba jej
znaje się do czytania czegokolwiek), staje się dość
tylko trochę, by odmienić i jeden świąteczny dzień,
popularnym prezentem. Być może wyjaśnieniem
i resztę życia. „Okruchy dobra” to taka słodkosą kampanie propagujące czytelnictwo i alarmujący
Współczesne
-gorzka opowieść, która ma wzruszyć, rozśmieszyć,
ton medialny. Nikogo oczywiście już nie dziwi, że
pocieszyć i zostawić w czytelniku przekonanie, że
polskie
powieści
chętniej po książkę sięgają kobiety, częściej też one
w codziennej krzątaninie i pogoni za pracą, płacą,
o książkach rozmawiają, ale przede wszystkim deklarzeczami ważni są jednak tak naprawdę ludzie
obyczajowe,
rują lekturę dla relaksu (a nie jedynie z obowiązku).
i relacje między nimi.
mocno osadzone
Rośnie popularność wydarzeń czytelniczych i nowoW tej realnej i prawdopodobnej warstwie
ści wydawniczych, a także czytania publikacji, które
wydarzeń są też okruchy cudowności – krakowska
w realiach,
są „na czasie”. Bestsellery najczęściej uznaje się za
grande dame (przez profanów uznawana za zwariomają duże
prezent jak najbardziej trafiony. Czytelnicy chętnie
waną staruszkę) rozmawia z duchami, dorożkarz
słuchają rekomendacji bibliotekarzy i księgarzy –
(zaczarowany?) przyjaźni się z koniem (zaczaznaczenie dla
większe zaufanie budzą opinie konkretnych, „żywych”
rowanym?) i to z nim zamierza spędzić święta,
popularyzacji
osób niż źródła anonimowe lub kolegialne, nawet
przynajmniej do czasu, gdy zabierze bohaterów
jeśli są to werdykty jury nagród literackich.
w szaloną podróż wigilijną w stylu Gałczyńskiego
czytelnictwa.
(zaczarowany dorożkarz, zaczarowana dorożka,
Wytchnienie w codzienności
zaczarowany koń). Najważniejsze jednak, że ofeTej jesieni proponujemy lekturę dwóch polskich powieści obyczajo- rowane tu cuda nie są wcale aż tak nieprawdopodobne. Są po prostu
wych, które mają ogromną szansę stać się taką chwilą wytchnienia momenty, kiedy łatwiej nam uwierzyć, że czuwa nad nami jakaś
wśród jesiennych słot i gorączkowych przygotowań przedświątecz- dobrotliwa siła, a jeśli tak nie jest, to możemy ułatwić życie sobie
nych. Obie mogą okazać się też miłym świątecznym upominkiem.
nawzajem i po ludzku. Ta wiara w ludzką życzliwość składa się na
„Okruchy dobra” duetu pisarskiego Justyny Bednarek i Jagny czar lektury, która szczególnie w okresie świąt pozwoli na chwilę
Kaczanowskiej to z jednej strony realistyczna współczesna historia wytchnienia, także od rozlicznych okołoświątecznych obowiązków.
o mieszkańcach kamienicy w Krakowie, a z drugiej opowieść o tym, Takie rozgrzeszenie jest potrzebne, bo przecież to nie rzeczy i potrawy
że piękno i dobro, nawet w swojej najdrobniejszej odmianie, wracają tworzą święta, ale ludzie.
do ludzi z nawiązką (oczywiście nie bez udziału maleńkiego bożoDrugą książką, która z pewnością nie zawiedzie, jeśli chodzi
narodzeniowego cudu). Widmo samotnych, przygnębiających świąt o dostarczenie i relaksu, i rozrywki, jest „Dwanaście życzeń” Karoliny
zagraża mieszkańcom krakowskiej kamienicy – niektórzy są skłóceni, Głogowskiej i Katarzyny Troszczyńskiej. Napisana z dużym poczuinni rozczarowani, jeszcze inni zdradzeni i oszukani, biedni i chorzy. ciem humoru, niespecjalnie ckliwa, choć jak najbardziej wchodząca

w kategorię bożonarodzeniowego poprawiacza humoru, spodoba się
młodszym czytelniczkom. Zwłaszcza tym, które nie mogą się zdecydować, czy wolą „Bridget Jones”, czy serial „Ranczo”. Spotykają się
tam bowiem różne światy i różne mentalności. Dagna, dziennikarka
telewizyjna, zostaje ściągnięta do rodzinnej miejscowości, której bardzo się wstydzi przed koleżankami i kolegami z pracy. Na szybie jej
rodzinnego domu objawiła się Matka Boska. To świetny news, chociaż
Dagnie instynkt mówi, że coś się za tym kryje. Tymczasem rodzice
nie mogą się nacieszyć przyjazdem córki, choć ta wcale się nie pali,
by zostać na kolacji wigilijnej. Jej siostra Bogusia, fryzjerka, dla której
i rodzina, i świąteczne pichcenie w maminej kuchni to bardzo ważna
część rodzinnej tradycji i tożsamości, przeżywa kryzys. Czy rodzina
wystarczająco ją docenia? Ma czworo dzieci, czterdzieści lat na karku,
męża (być może niewiernego), kochających rodziców i naprawdę
mnóstwo codziennych problemów i goryczy. Bohaterki książki, związane ze sobą różnorakimi więzami – rodzinnymi, zawodowymi bądź
towarzyskimi – różnią się statusem społecznym, wykształceniem,
wiekiem, ale każda z nich czuje potrzebę zmiany. Jednak ich wybory
mogą być różne: może to być rozwód, a może nawet samobójstwo?
Tak niewiele brakuje, żeby rozgoryczenie i samotność podszepnęły
niedobre, drastyczne rozwiązania. Tyle tylko, że jak się okazuje, sieć
kobiecych dobrych relacji ma zbawienny wpływ na decyzje i losy
bohaterek. Wystarczy, żeby babcia usłyszała niewłaściwy ton w głosie
wnuczki, żeby siostra odpuściła siostrze, matka wykazała zrozumienie wobec wyborów córki. Czy to aż tak wielkie bożonarodzeniowe
życzenia, taki to cud? Czytelnicy zapewne sami sobie odpowiedzą na
to pytanie, bo i oni są uwikłani w różne relacje – i te dobre, i te złe.
Ważne, żeby czasami nieco bardziej docenić to, co się ma, i mocniej
wierzyć w sens zmian. Przynajmniej tak to wygląda w literaturze.
A w życiu? A w życiu oczywiście bywa różnie.
Nowe nawyki czytelników
Na szczęście, i potwierdzają to nawet najbardziej pesymistyczne
z raportów czytelnictwa Biblioteki Narodowej, czytanie, nawet jeśli
nie jest obecnie najbardziej popularną rozrywką, stało się zdecydowanie mniej elitarne. Czytelnicy się zdemokratyzowali – trudniej
już z całą stanowczością powiedzieć, że czyta wąska, wykształcona,
zamożna część społeczeństwa, a książka jest wyznacznikiem statusu
finansowego i intelektualnego. Dobrze zatem, że świat przedstawiony współczesnych polskich powieści w dostatecznym stopniu tę
różnorodność czytelników odzwierciedla. Oczywiście w tym zakresie
mieszczą się znane z amerykańskich filmów literackie evergreeny –
romantyczne historie, dobre zakończenia, gesty życzliwości i cudowne
wydarzenia – ale też czas świąt jest płaszczyzną, na której spotykają
się bohaterowie różnych światów. I jest to w tych okolicznościach
umotywowane i wiarygodne. Tym samym powieść obyczajowa, nawet
ta z założenia krzepiąca serca, spełnia też inne funkcje: zwraca uwagę
na uprzedzenia, łagodzi ostre kanty konfliktów, także tych politycznych i społecznych. Zapewne łatwiej taką solidarność pokazać dzięki
kobiecym postaciom, dla których pewne społeczne role – matki, córki,
żony – bywają zarówno problematyczne, bo opresyjne, jak i bardzo łączące, wchodzące w zakres wspólnego doświadczenia. Jednak
znajduje się w tym kobiecym świecie miejsce na niestereotypowe
męskie obrazy, mamy więc portrety męskich szowinistów, ciepłych
tradycjonalistów, ale też udręczonych samotnych ojców, dbających
o rodzinne więzi wdowców, wrażliwców itp.
To zatem, że ukazują się współczesne polskie powieści obyczajowe
mocno osadzone w realiach, ma duże znaczenie dla popularyzacji
czytelnictwa w ogóle. Należy się przy tym cieszyć, że książka wraca
do łask jako dobra, odprężająca rozrywka i jednocześnie świetny
prezent dla bliskich.

Okruchy dobra
Justyna Bednarek,
Jagna Kaczanowska

Dwanaście życzeń
Karolina Głogowska,
Katarzyna Troszczyńska
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Przejdź na tryb
bezmięsny
Świat przestawia się na wersję bezmięsną. Ty też możesz. Z najnowszymi książkami:
„Jajko” Kasi i Zosi Pilitowskich, „Hazana. Wegetariańska kuchnia żydowska” Paoli
Gavin przekonasz się, jakie to proste. Nawet nie zatęsknisz za mięsem.
Tekst: Kasia i Zosia Pilitowskie, Paola Gavin Zdjęcie: ©Mateusz Torbus, © Mowie Kay

••
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••
••
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••
••
••
••

Frittata ze szpinakiem
i ziemniakami

Krem z suszonych
moreli

2 duże porcje

4 porcje

2 łyżki stołowe oliwy extra vergine
4 małe ugotowane ziemniaki
2 ząbki czosnku
6 jajek
duża garść umytego szpinaku bez łodyżek
2 łyżki posiekanej natki pietruszki
2 łyżki posiekanej mięty
sok z cytryny
20 g parmezanu
10 g bryndzy lub fety
do smaku: sól, pieprz

Rozgrzej na patelni łyżkę oliwy i wrzuć drobno posiekany czosnek.
Smaż chwilę, uważaj, aby nie zbrązowiał. Dodaj liście szpinaku
i blanszuj je pół minuty, aż zmiękną. W misce roztrzep jajka. Dodaj
zblanszowany szpinak, zioła, pokruszoną fetę lub bryndzę. Dopraw
sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Na patelni rozgrzej kolejną łyżkę
oliwy i dodaj pokrojone w półplasterki ziemniaki. Podgrzewaj je
2 minuty. Wylej masę jajeczną na patelnię. Posyp startym parmezanem, przykryj i smaż 3 minuty. Przygotuj płaski talerz nieco
większy niż patelnia. Zestaw patelnię z ognia, przykryj ją talerzem
i energicznie odwróć. Zsuń frittatę z powrotem na patelnię i smaż
jeszcze 2 minuty. Masa jajeczna powinna być dobrze ścięta.

Jajko
Kasia i Zosia Pilitowskie
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Wściekły kucharz
Każdy z nas chciałby być zdrowy.
W osiągnięciu tego celu pomagają nam
trenerzy, dietetycy i coachowie. Sęk w tym, że
ich teorie to nie tylko bzdury, ale i poważne
zagrożenie dla zdrowia. Czas przyjrzeć się
temu uważnie i odzyskać zdrowy rozsądek
w kwestii jedzenia. Anthony Warner, kucharz
i biochemik z wykształcenia, postanowił,
dowiedzieć się, dlaczego dajemy się nabierać
na te wszystkie żywieniowe kłamstwa.
Tekst: Anthony Warner
Nadeszła pora, żeby przyjrzeć się bliżej kilku panującym
powszechnie fałszywym przekonaniom na temat jedzenia. Mam
świadomość, że w tym miejscu wielu czytelników może się poczuć
nieswojo. Przeświadczenia, które zamierzam omówić, są bowiem
tak rozpowszechnione i tak często powtarzane, że choć swego
czasu były tylko mglistymi, abstrakcyjnymi koncepcjami, zamieniły się w namacalną rzeczywistość. Sądzę, że winę za to ponosi
nasz mózg odruchowy, który uwielbia wszystko, co zyskało społeczną i medialną akceptację, głęboko wierzy w mądrość tłumu
i jest wyjątkowo podatny na wpływ jaśniejących blaskiem celebrytów. Pociągają go proste narracje i szczerze nie znosi zjawisk
złożonych czy przypadkowych. Chce nadać rzeczywistości sens,
wierzyć, że ktoś lub coś sprawuje nad światem kontrolę i wszystko
ma swoją przyczynę. Potrafi skłonić nas, byśmy uwierzyli w cuda,
i zrodzić zapatrywania tak silne, że nawet przez myśl nam nie
przejdzie, żeby się nad nimi zastanowić. […]
Mit, o którym będę mówił, zadomowił się na dobre zarówno w życiu społecznym, jak i w mediach. Często wspominają
o nim celebryci, co roku ukazują się dziesiątki książek na jego
temat, powstają strony internetowe i fora, w sklepach ze zdrową
żywnością, aptekach i supermarketach znajdziecie poświęcone
mu działy. To rytuał, który odprawiają miliony ludzi na całym
świecie, dostarczając tym samym niezliczonych anegdotycznych dowodów na jego poparcie. Nie sposób się na ów mit nie
natknąć, wierzą w niego niemal wszyscy, mimo że jest całkowicie absurdalny. Obalę go szybko, jakbym zdzierał plaster, żeby
mieć ten ból już za sobą. Jesteście gotowi? Trzy, dwa, jeden…
D e t o k s to ściema.

••
••
••
••
••

300 g suszonych moreli
1 łyżka wody różanej
3 łyżki cukru, lub do smaku
200 g gęstej śmietany lub odcedzonego jogurtu
2–3 łyżki posiekanych, prażonych migdałów

Ten prosty, lecz elegancki deser nadaje się na proszoną kolację lub
na rodzinny obiad. Nie trzeba gotować moreli. Wystarczy zalać je
wrzątkiem i zostawić do namoczenia na noc. Na porcję zmiksowanych, posłodzonych i wymieszanych z wodą różaną moreli nakłada
się łyżkę śmietany lub jogurtu oraz posypuje posiekanymi migdałami.
Włóż morele do żaroodpornej miski. Zalej wrzątkiem. Przykryj
talerzem i zostaw na noc do namoczenia.
Odsącz morele, zachowując płyn z moczenia. Zmiksuj na purée
w blenderze z wodą różaną, cukrem i taką ilością płynu z moczenia,
aby powstał gęsty krem. Schłodź mocno. Rozlej do szklanych naczyń
i podawaj z gęstą śmietaną i posiekanymi migdałami.

Hazana
Paola Gavin
tłum. Małgorzata Samborska

Nie było tak źle, prawda? Pomysł, że możemy oczyścić
swoje ciało z toksyn, kontrolując to, co jemy, to wzorcowa
pseudonaukowa gówno prawda. Z perspektywy naszej biologii kompletnie nie ma sensu ani poparcia w faktach. W zasadzie nie ma żadnego dowodu na to, że detoks jest skuteczny.
Mimo to zbudowano na nim przemysł wart rocznie miliardy
funtów, ma wielu potężnych i szanowanych rzeczników, a jego
czarowi ulegają nawet osoby inteligentne i wykształcone. To
jedno z największych oszustw sprzedawanych nowoczesnemu
społeczeństwu, fałszywa obietnica zdrowia, którą uzasadnia
się za pomocą pseudonauki. Opiera się wyłącznie na fragmentach dowodu anegdotycznego, które wykorzystuje, by
wyciągać pieniądze z kieszeni bezbronnych ofiar. Pociąga za
sobą restrykcje, wywołuje lęki, budzi negatywne skojarzenia
z jedzeniem i nowoczesnością, a jego rzecznicy mają brzydki
zwyczaj udzielania niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych
porad. Kurewsko wręcz nienawidzę słowa „detoks” i przemysłu,
który wokół niego wyrósł.

Wściekły kucharz
Anthony Warner
tłum. Katarzyna Makaruk

Prawdziwe życie
nastolatka
Książki sukcesywnie publikowane w serii YA! mają pokazać życie nastolatków z ich
wyjątkowej perspektywy, tzn. poprzez całą gamę życiowych wzlotów i upadków, mniej
lub bardziej poważnych problemów i codziennych wyzwań. Operują przy tym obrazami
i językiem wolnymi od moralizatorskiego fałszu. Jednym słowem mają naprawdę trafiać
w gust młodzieży, a nie wyobrażenia dorosłych o nim. Dwie najnowsze książki YA! „Story
of my life” i „Alan Cole nie jest tchórzem” pokazują, że jest to jak najbardziej możliwe.
Tekst: Gabriela Omiotek

W co grasz?
Długie jesienne i zimowe wieczory stanowią
idealne tło rozgrywek planszowych, zmagań
taktycznych i zaciętej rywalizacji. Poznajcie
nasz wybór na najbliższe tygodnie.
Tekst: Helena Białobrzewska
Gry z serii „Escape Room” to kieszonkowa wersja rozrywki, która
stała się światowym fenomenem. To propozycja dla osób z detektywistycznym zacięciem, dla tych, którzy lubią doszukiwać się ukrytych
powiązań i którzy szybciej niż inni kojarzą fakty. Przyda się też umiejętność pracy zespołowej! Do wyboru mamy aż 3 różne przygody:
możemy wcielić się w detektywów Scotland Yardu („Escape Room:
Atak na Londyn”), stać się profesjonalnymi złodziejami planującymi
skok na kasyno („Escape Room: Skok w Wenecji”) lub znaleźć się
w laboratorium doktora Thyme’a („Escape Room: Podróż w czasie”).

Komiksy paragrafowe to zupełnie inna odmiana rozrywki. Dzięki nim stajemy się bohaterem komiksu i tworzymy własną fabułę.
Możemy wybrać postać, w którą chcemy się wcielić, a o jej losach
zdecydujemy, poruszając się pomiędzy ponumerowanymi kadrami. Obecne od niedawna w sprzedaży „Porwanie” oraz „Sherlock
Holmes: Pojedynek z Irene Adler” to idealne wyzwanie dla wszystkich miłośników przygód. W „Porwaniu” zło wydaje się czaić za
każdym rogiem, a mroczna atmosfera wprost wylewa się z komiksu.
Z kolei „Sherlock Holmes: Pojedynek z Irene Adler” daje możliwość
rywalizacji w dwie osoby: pierwsza wciela się w postać Sherlocka,
a drugiej przyjdzie pokierować działaniami Irene Adler.

Dystans, humor i okruchy rzeczywistości – tak można by podsumować „Story of my life”, czyli wypiski z życia nastolatków. To nie jest
książka z jakąkolwiek fabułą, co zdecydowanie mogłoby deprymować
dojrzałego czytelnika, tylko zbiór krótkich, błyskotliwych postów.
W sam raz dla pokolenia, które w wolnej chwili skroluje fejsika,
a o swoich poczynaniach informuje celnym tweetnięciem.
Króciutka forma, autobiograficzna treść i dynamizm mediów
społecznościowych gwarantują uwagę młodego czytelnika, ale też
nie odstręczą tego nieco starszego. „Story of my life” nie opowiada o nastolatkach, tylko jest ich głosem, a to zdecydowana zaleta.
Autorzy postów to konkretne osoby obdarzone imieniem, nazwiskiem, życiem wewnętrznym i zmysłem obserwacji. Ich kapryśne,
czasem sarkastyczne, czasem wzruszające spostrzeżenia sporo mówią
o migotliwym, rozpiętym na antypodach emocji życiu. Raz z tarczą,
raz na tarczy, bez zbędnego sentymentalizmu, ale za to ze sporym
poczuciem humoru i zdrową dawką autoironii. Jeśli ktoś chciałby
się dowiedzieć, co to jest przegryw, powinien przypomnieć sobie to
uczucie, „kiedy mama obgaduje cię przez telefon, siedząc obok ciebie”
albo „kiedy widzisz chłopaka z fajną bluzą, na której jest napisane
«Królowie rodzą się w styczniu», pytasz się, kiedy ma urodziny, a on
odpowiada, że 4 czerwca”. Wygryw ma zazwyczaj bardziej cierpki niż
słodki smak, jak wtedy, gdy „jedziesz autobusem i piszesz wiadomość
do koleżanki, że facet siedzący obok ciebie czyta twoje wiadomości, po
chwili ten pan podnosi się z siedzenia, niemal krzycząc, ja wcale nie
czytam pani wiadomości! Przez resztę drogi nie możesz powstrzymać
się od śmiechu”.
Chłopcy i dziewczęta opowiadają o drobiazgach, ale przecież to
one składają się na to, kim jesteśmy. Lekka, zabawna forma, a nawet
nonszalancja nie sprawiają, że rzeczywistość staje się mniej skomplikowana. Świat raczej nikogo nie rozpieszcza. Na własnej skórze
doświadcza tego Alan Cole, bohater książki Erica Bella. Śledząc jego
perypetie i oglądając świat jego oczami, nie przestajemy się śmiać.
Niemniej życie Alana to stąpanie po polu minowym. Szkoła, a co
najgorsze dom są polem bitwy. To z jednej strony zabawna opowieść
o dojrzewaniu napisana z przekąsem, z drugiej nie ma się jednak
co łudzić – bohater ma poważny problem i mimo całego swojego
dystansu i inteligencji może mocno ucierpieć. Despotyczny, a nawet

agresywny ojciec, cechujący się okrutnym poczuciem humoru starszy
brat i... zakazana miłość do szkolnego kolegi. To wystarczy, żeby
przytłoczyć każdego, a Alan ma tylko kilkanaście lat i boi się bycia na
celowniku całej szkoły. Dom rodzinny to kolejne źródło cierpień: jego
relacje z bratem wykraczają poza zwyczajne braterskie przepychanki,
chłopak ewidentnie doświadcza przemocy, nawet jeśli sam nie do
końca zdaje sobie z tego sprawę. Świat odpowiedzialnych dorosłych
jakoś nie chce udzielać mu wsparcia, więc musi się ratować sam.
W „Story of my life” obywa się bez dramatów. Jej bohaterowie, choć z zasady posądzani o fejsbukowy ekshibicjonizm, są dość
powściągliwi w uczuciach. Wykonują raczej nieokreślony gest, opisując „ten uczuć”. Może on być pozytywny, negatywny lub po prostu obrazujący zaskoczenie światem i sobą. „Ten uczuć” to synonim
emocji nie zawsze określonych i raczej niewymagających określenia,
opis krótkich chwil, w których człowiek myśli o sobie: oto cały ja.
Świetnie uchwycony moment przechodzenia z dzieciństwa w dorosłość i na odwrót. Trudno byłoby te chwile przyszpilić inaczej niż
wspomnieniowo i anegdotycznie, trudno też się nie uśmiechnąć, gdy
słyszymy, że to dokładnie „ten uczuć, kiedy ty, lvl 8, oglądając bajkę,
w przypałowym momencie tak bardzo wstydziłaś się za bohaterów,
że zamykałaś oczy – zawsze”. Albo „kiedy umiera w książce twoja
ulubiona postać, do końca lektury masz nadzieję, że się odrodzi”.
Czy z tego się wyrasta? Pewnie tak, chociaż trochę szkoda, a lektura
książek z serii YA! pozwala ten moment jeszcze trochę oddalić.

Lekka, a jednocześnie wymagająca. Wymagająca użycia logiki, ale
i wyobraźni oraz matematyki. Sercem gry „Sagrada” jest 90 kolorowych kostek, które służą do budowy witraży przedstawionych
na kartach. 20 pól, 10 rund gry, specjalne karty celów oraz wiele
tylko z pozoru łatwych zasad. Gra zaskakuje niespodziewaną głębią
i ogromną regrywalnością co sprawia, że „Sagrada” będzie częstym
gościem na stole każdego gracza.

Dzięki innowacyjnemu połączeniu gry planszowej, aplikacji i wirtualnej rzeczywistości gracze mają okazję przeżyć unikatowe doświadczenie. Wspólnie prowadzone dochodzenie i próby rozwikłania
wielopoziomowych spraw kryminalnych w perspektywie 3D nabierają niespotykanej realności. Prosta w obsłudze aplikacja wprowadza
do gry dowolność w kierowaniu śledztwem i pozostawia graczom
ogromne pole do popisu.

Story of my life;
Alan Cole nie jest
tchórzem
Eric Bell
tłum. Michał
Zacharzewski
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Magiczne
święta w świecie
komercji
Okołoświąteczna machina handlowa ruszy, zanim na dobre zgasną
listopadowe znicze. Trzeba przyznać, że efekt jej działań jest
wizualnie i finansowo oszałamiający. Skąd się więc bierze poczucie
niedosytu i straty? Za jakimi świętami tęsknimy i jakie wartości
chcielibyśmy przekazać dzieciom? Jak dla nich ocalić magię świąt?
Odpowiedzi może dostarczyć współczesna literatura dziecięca.
Tekst: Gabriela Omiotek

nie, jak i ważna – powie mu coś istotnego o nim
samym. Z rodzicielskiego punktu widzenia powinna też posiadać walor edukacyjny czy wychowawczy.
Mając to wszystko na uwadze, spróbujmy zajrzeć
do kilku książek, które pojawią się na księgarskich
półkach jesienią.
„Świąteczne życzenie” Katherine Rundell to
bardzo prosta i pięknie ilustrowana książka o dziecięcej samotności. Młoda, wynajęta opiekunka
zasypia w kuchni nad komórką, a mały, nad wiek
poważny Teodor, który jest bardzo grzecznym
chłopcem, w samotności ubiera choinkę. Niewiele już oczekuje od rodziców – są zapracowani,
niecierpliwi, nieobecni duchem. Niczego się na
święta nie spodziewa, nawet wspólnego posiłku
czy prezentu. Ten dom nie ma czasu na świąteczną
atmosferę, rodzice pracują, całują go w przelocie
i lecą do swoich spraw. Kiedy Teodor widzi spadającą gwiazdę, ma tylko jedno życzenie: chciałby przestać być taki samotny. Ono się oczywiście spełni,
i to w sposób zupełnie nieoczekiwany. W każdym
razie zamieszane w to będą stare ozdoby choinkowe: koń na biegunach, ołowiany żołnierzyk, ptak
rudzik i spłowiała anielica. Teodor pomoże nowym
przyjaciołom, a oni mu się odwdzięczą. Koniec
końców otrzymuje uwagę i troskę rodziców, pięknie
przyozdobiony dom i górę prezentów pod choinką.
Opowieść, jak przystało na świąteczną historię,
jest ciepła i nieco melancholijna, a co ważniejsze,
przypomina i rodzicom, i dzieciom o wartości
wspólnie spędzanego czasu. Trochę to jednak
smutne, że jak się okazuje, to czas i uważność są
towarem deficytowym w świecie nadmiaru, a przez
to i najcenniejszym prezentem.
„Święta z dziadkiem” Michaela Morpurgo
ma silne i jednoznaczne ekologiczne przesłanie.
Zofia, która zaczyna tę opowieść, jest już dorosła,
ma własne dzieci. W święta jednak staje się małą
Zosią, która spędzała wakacje u dziadka i razem
z nim poznawała świat. Ma z tego czasu pamiętnik, a w nim swój największy świąteczny skarb: list
od dziadka. Od wielu lat, zawsze w święta, Zosia
odczytuje go swojej rodzinie i jest to tak samo
ważna tradycja, jak śpiewanie kolęd i pieczenie
ciast. Wszyscy już znają list na pamięć i potrafią
recytować całe jego fragmenty. Siła rytuału polega właśnie na tym, że im częściej jest powtarzany, tym ma większą moc sprawczą. Nikt więc nie
narzeka na nudę, tylko za każdym razem, z tym
samym wzruszeniem, słucha głosu z innego czasu
i przestrzeni.

Świąteczne życzenie
Katherine Rundell
ilustracje Emily Sutton
tłum. Ewa Kleszcz
Klasyka jest oczywiście dobra na wszystko – wspól- trosk i po prostu nacieszyć się swoim towarzyna z dzieckiem lektura w zimowy wieczór relaksuje, stwem – szczerze roześmiać, serdecznie przytupociesza i wzmacnia więzy. Dorośli często sięgają lić, wzajemnienie obdarować uczuciami. Właśnie,
po te same, dobrze sobie znane z dzieciństwa histo- uczuciami. A nie coraz większą liczbą rzeczy, na
rie, np. te zaczerpnięte z baśni Andresena, lub po które namawia nas reklama, w tym zalotnie mru„Opowieść wigilijną” Dickensa (także w jej uwspół- gająca Gwiazdka, jowialny Mikołaj w każdym cencześnionych adaptacjach). Są one swojskie, dają trum handlowym i figlarny elf. Tylko co zrobić,
poczucie bezpieczeństwa i działają jak rytuał, któ- żeby święta w oczach dziecka nie zawęziły się do
rego w czasie świąt jesteśmy wyjątkowo spragnieni. kiczowatych ozdób i reklam? Zagoniony rodzic,
Współczesny rodzic zmaga się z ogromem równie jak dziecko przebodźcowany świątecznym
lęków. Rzeczywistość jest stresująca, doniesienia marketingiem, dodatkowo szantażowany widmem
medialne niepokojące, a świat uparcie nie chce dziecięcego rozczarowania, jest gotowy pracować
zwolnić i poczekać na naszą refleksję, tylko pędzi więcej i więcej wydawać, aby podarować dziecku
coraz szybciej – jak wielu przypuszcza – w stro- święta jak z reklamy. Tylko czy aby na pewno ono
nę nieuchronnej katastrofy. Dorosły człowiek tego właśnie oczekuje?
wychowujący dzieci bombardowany jest tysiącem
Świąteczna oferta wydawnicza kierowana do
niepokojących sygnałów i przestróg. Musi ciągle dzieci i do rodziców dzieci jest bardzo różnorodna
analizować, czy aby nie popełnia gdzieś błędów. i również jak najbardziej napędzana siłą reklamy.
Może jego dziecko ogląda za dużo telewizji, może Możemy się z niej dowiedzieć głównie, że coś jest
za często sięga po komórkę, tablet, za mało czyta, „idealne pod choinkę”, „doskonałe jako prezent” lub
czyta niewłaściwe książki, chodzi na zbyt mało „w klimacie świątecznym”. Niektórym taka rekozajęć dodatkowych, a może ma ich tak napraw- mendacja wystarczy, ale coraz więcej rodziców
dę za dużo? Błędne koło. Z pewnością w czasie oczekuje, że książka podarowana dziecku będzie
świąt dobrze byłoby odpocząć od tego kołowrotka dla niego zarówno atrakcyjna lekturowo i wizual-
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Dziadek przypomina Zosi (i jednocześnie
pokazuje małym czytelnikom), w jak bliskim
związku pozostajemy z przyrodą. Opowiada o ziemi jako o żywej, oddychającej istocie, o którą należy
dbać. Jego pełne miłości do wnuczki i natury słowa
są świątecznym podarunkiem, ale też przypomnieniem, że istnieje coś ważniejszego niż człowiek
i jego chwilowe, czasem egoistyczne, potrzeby. To
proste przesłanie zostaje wplecione w tradycję
świąt. Mają one przecież nie tylko wymiar religijny, sakralny, ale też społeczny i etyczny. To ten
moment, kiedy chcemy okazać życzliwość, szczodrość, gościnność, dobrą wolę, podzielić się tym, co
mamy, z kimś, kto ma mniej. Morpurgo taką świąteczną troską obejmuje otaczającą dziecko naturę.
Znajdziemy dużo tekstów literackich kładących nacisk na duchowość w wymiarze religijnym,
ten jednak pokazuje, że troska o wspólne dobro

także powinna być częścią świątecznej tradycji,
trwałą wartością przekazywaną z pokolenia na
pokolenie. W dużej mierze właśnie o to chodzi
w okołoświątecznym krzątaniu – staramy się, aby
święta były takie, jakie bywały niegdyś w naszym
kraju, regionie czy rodzinie, bo próbujemy zaoferować dziecku jakąś ciągłość. Nauczenie go wrażliwości na otaczający świat, nie tylko ten ludzki, ale
i zwierzęcy oraz roślinny, to najważniejsza lekcja.

Święta z dziadkiem
Michael Morpurgo
ilustracje Jim Field
tłum. Ewa Borówka

Kwestionariusz Prousta
wypełnia Agnieszka Mielech, autorka cyklu
„Emi i Tajny Klub Superdziewczyn”
Główna cecha mojego charakteru?
Otwartość na nowe doświadczenia. Pracowitość.

Kiedy kłamię?
Oj, mam nadzieję, że nieświadomie, mając dobre intencje.

Cechy, których szukam u mężczyzny?
Odpowiedzialność. Zaangażowanie. Stabilność.

Słowa, których nadużywam?
Uda się. Za chwilę. Oczywiście.

Cechy, których szukam u kobiety?
Odpowiedzialność. Wyrozumiałość.

Ulubieni bohaterowie literaccy?
Ania z Zielonego Wzgórza. Hermiona Granger. „Królik” z serii Johna Updike’a o Harrym „Króliku” Angstromie. Ronja, córka zbójnika.
Oczywiście Emi z Tajnego Klubu Superdziewczyn.

Co cenię najbardziej u przyjaciół?
Szczerość. Empatia. Lojalność.
Moja główna wada?
Jestem absolutnie rasowym Bliźniakiem, prowadzę (zbyt) wiele projektów jednocześnie i jestem dość impulsywna.

Na listę świątecznych lektur z dzieckiem warto
wpisać jeszcze jedną książkę, chociaż to propozycja
dla nieco starszych czytelników – „Pan Babington
i jego niezwykła klasa” Tima Harrisa. Uczniowie
z klasy 12B (leżącej między 12 a 14) to dość niezwykła gromadka. Nic dziwnego zatem, że tu właśnie
zaczyna uczyć niezwykły nauczyciel – pan Babington. Tyle tylko, że on wcale nie uczy poprawnego
pisania czy sprawnego liczenia (tak naprawdę robi
to, i to bardzo dobrze, jednak niezauważalnie, bo
przez zabawę), ale wiary w siebie. Każde dziecko
nosi w sobie jakąś historię. Zdajemy się o tym kompletnie zapominać, a książka Harrisa jest właściwie
na tym założeniu oparta. Pan Babington ośmiela
swoich uczniów do mówienia i samodzielnego
działania. Stawia przed nimi wyzwania, a oni
próbują im samodzielnie sprostać. I nigdy, ale to
przenigdy nie ocenia, nie napomina, nie oszukuje
ani się dzieciom nie podlizuje.

Ulubieni bohaterowie życia codziennego?
Babcia, Mama, moje Siostry, moja Córka, Dzieci moich Sióstr
i Braci. Wszyscy zwykli ludzie, którzy często sami zmagają się
z codziennością.

Moje ulubione zajęcie?
Czego nie cierpię ponad wszystko?
Babskie filmowe wieczory z moją 12-letnią córką, ostatnio ogląda- Arogancji i braku tolerancji.
łyśmy serial „Riverdale”.
Dar natury, który chciałbym posiadać?
Moje marzenie o szczęściu?
Daleko posunięta asertywność.
Spokojne chwile z bliskimi podczas ciepłych wieczorów nad Pacyfikiem, najchętniej w okolicach Monterey, lub na pustej plaży na Jak chciałbym umrzeć?
Półwyspie Helskim.
Mając świadomość, że moi bliscy są absolutnie szczęśliwi
i „zaopiekowani”!
Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk?
Niepewność. Szpitale. Strata.
Obecny stan mojego umysłu?
Kreatywny chaos.
Co byłoby dla mnie największym nieszczęściem?
Boję się to zwizualizować, więc nie wypowiem.
Błędy, które najczęściej wybaczam?
Ortograficzne! :)
Kim lub czym chciałabym być, gdybym nie był tym, kim jestem?
Aktorką albo innowatorem.

Pan Babington i jego
niezwykła klasa
Tim Harris
ilustracje James Hart
tłum. Filip Makowiecki

Zabawnie ubrany, obdarzony magicznymi
talentami, nieco łobuzerski nauczyciel ma szansę
podbić serca czytelników. I dobrze, bo to dopiero
pierwsza część jego przygód i można się spodziewać następnych. Zwłaszcza że pana Babingtona postanawia się pozbyć nastawiony na karierę
dyrektor szkoły i mało sympatyczne grono pedagogiczne. Na co jednak stać dzieci, które uwierzą
w siebie, które będą cenione za to, jakie są, a nie
za osiągnięcia w tej czy innej dziedzinie? Takie
dzieci są zdolne do wszystkiego, o czym czytelnicy
„Pana Babingtona” mogą się przekonać podczas
osobistej lektury, bo książka jest tak skonstruowana, żeby ją ułatwić – zawiera króciutkie notatki,
liściki uczniowskie przesyłane sobie na lekcjach,
listy dziecięcych pomysłów. Można nad nią spędzić
kilka naprawdę przyjemnych wieczorów.
Wyposażeni w listę lektur i gorące postanowienie, że wolny czas spędzimy wspólnie z dziećmi,
możemy spokojnie oczekiwać na święta. Przy odrobinie dobrej woli będą one rzeczywiście magiczne.
Ten cud się wydarza, kiedy wyłączamy telewizor,
odkładamy komórkę i decydujemy się na pobycie
w stanie offline. Bez awantur o porządek w pokoju i lepienie pierogów. Być może się okaże, że to
jest właśnie najbardziej oczekiwany przez nasze
dziecko prezent.

Nowości na dziecięcej półce
„Dom na górze” to liryczna, skłaniająca do myśle- „Moja wspaniała przyjaciółka” to ujmująca historia „Wielki dzień Małej Króliczki” to wzruszająca „Zaginiona księgarnia” to wspaniała, ciepła historia
nia bajka o tym, że warto mieć otwarte serca. Kie- o dziewczęcej przyjaźni i o tym, jakie to piękne, opowieść o przyjaźni i bezinteresownym wspiera- o ważnej roli, jaką odgrywają książki w naszym
dy Yasmeen znajduje w dżungli niedźwiadka, wie, gdy przyjaciele się różnią. Lula i Lenka są najlep- niu się. Mała Króliczka nie ma się z kim bawić. Jej życiu. Milly uwielbia czytać i regularnie uczestże mieszkańcy jej miasteczka się go przestraszą. szymi przyjaciółkami, choć każda z nich jest inna. dziadek, Wielki Królik, proponuje wnuczce, żeby niczy w spotkaniach w pobliskiej księgarni. Jej
Dziewczynka i niedźwiadek stają się najlepszy- Lula uwielbia koty, Lenka kocha psy. Lenka lubi pomogła mu załatwić kilka spraw. Razem wędrują właścicielka, pani Minty, wie o książkach wszystko.
mi przyjaciółmi, ale nie wszyscy są tak gościnni. rysować, Lula woli rozmawiać. Przychodzi jednak przez łąkę i las, odwiedzając sąsiadów w potrzebie. Jednak pewnego dnia księgarnia zostaje zamknięta.
Mieszkańcy zaczynają budowę płotu, który ma ich dzień, w którym wszystko się psuje i dziewczynki Mała Króliczka odkrywa, że nawet najdrobniejsze Nikt nie wie, co się stało z panią Minty i jaki los
odgrodzić od wszystkiego, co nieznane. Yasmeen przestają być przyjaciółkami.
gesty dobroci mogą zrobić wielką różnicę.
czeka wspaniałe miejsce, które stworzyła.
i Gwiazdek muszą znaleźć inne miejsce do życia.

Dom na górze
Ali Standish
ilustracje
Alette Straathof
tłum. Iwona
Michałowska-Gabrych

Moja wspaniała
przyjaciółka
Polly Ho-Yen
ilustracje Binny Talib
tłum. Patrycja
Zarawska

Wielki dzień
Małej Króliczki
Swapna Haddow
ilustracje Alison Friend
tłum. Ewa Kleszcz

Zaginiona księgarnia
Katie Clapham
ilustracje Kirsti
Beautyman
tłum. Ewa Kleszcz
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Zapraszamy na
naszą stronę
internetową
po informacje
o nowościach
i ponadczasowych
klasykach
www.gwfoksal.pl
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Masz pomysł lub prośbę? Chcesz rozpocząć współpracę?
Masz uwagi do naszego magazynu? A może chcesz
napisać, jak bardzo kochasz nasze książki? ;)
Cokolwiek przychodzi Ci do głowy, pisz śmiało!

terazczytam@gwfoksal.pl

