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Puszczanie oka
do rzeczywistości

Kobieta (z książką)
w oknie

Kunzru czuje bluesa
i wie, jak o nim pisać

Niech dziewczyny
kodują

O grze w uwodzenie, jaką w gruncie rzeczy jest
pisanie, opowiada Agnieszka Wolny-Hamkało
przy okazji premiery swojej nowej powieści.
s. 3

A.J. Finn detronizuje dziewczynę
z pociągu i potwierdza silną pozycję
kobiecych bohaterek thrillerów.
s. 4

Brytyjski powieściopisarz, autor
kultowego „Impresjonisty”
powraca z powieścią o bluesie.
s. 5

Najlepszym sposobem na pokonanie dyskryminacji panującej w świecie informatycznym jest
zachęcanie dziewczynek do programowania.
s. 6

Rzeczywistość
miła i bliska
„Ogród Zuzanny” to tocząca się w sympatycznym podwarszawskim
miasteczku ciepła i pełna humoru saga rodzinna z wątkiem
romansowym. O sekretnym wiktoriańskim języku roślin,
unieśmiertelnianiu rzeczy ulotnych i o tym, jak napisać powieść
w duecie opowiadają autorki Justyna Bednarek i Jagna Kaczanowska.
Rozmawiała: Katarzyna Nowakowska Zdjęcie: © Maksymilian Rigamonti
Jak to się stało, że zostałyście duetem autorskim?
Jak się pisze wspólnie powieść?
Justyna Bednarek: Pewnego dnia spotkałyśmy się
i powiedziałyśmy: hej, zaróbmy dużo pieniędzy
– jak The Doors. A tak naprawdę, to znamy się
z życia zawodowego od ponad 20 lat i po prostu
miałyśmy pomysł na stworzenie takiej mozaikowej
opowieści. Mam potrzebę, żeby unieśmiertelniać
rzeczy ulotne, więc napchałam do tej powieści
dużo rzeczy, które sama kocham. Jest tam na przykład list mojego pradziadka, przytoczony niemal
dosłownie. Miałyśmy też do zagospodarowania
mnóstwo historii, głównie prawdziwych, które nie
powinny zostać zapomniane.
Rodzinnych?
Jagna Kaczanowska: Rodzinnych albo opowiedzianych przez znajomych, którzy zwierzają się
autorom w sposób nieodpowiedzialny… Autorzy
bowiem lubią podbierać takie ładne opowieści.
Dla mnie praca nad tą powieścią była też ważna
z innego względu. Urodził mi się synek i nie miałam możliwości wzięcia urlopu macierzyńskiego,
bo pracuję na śmieciówce. Pracując i opiekując się
dzieckiem, wpadłam w rodzaj depresji poporodowej i szukałam miejsca, do którego mogłabym uciec.
Justyna dużo wtedy ze mną rozmawiała przez telefon i tak nam się w tych rozmowach ten świat utkał.
Świat, do którego mogłam sobie wskakiwać, kiedy
syn już spał. Postawiłam tylko jeden warunek: żadnych niemowląt!
Ten wasz świat jest zbudowany głównie z relacji między kobietami, choć teoretycznie główną
rolę w toku akcji odgrywa wątek romansowy
damsko-męski.
JB: Odczuwam dojmujący brak kobiecego świata,
ponieważ moja mama dość młodo zmarła i brakowało mi zawsze kobiecych rozmów, tego, że matka
z córką sobie pogada. W książce chciałam odtworzyć klimat babskich spotkań.
JK: Ja z kolei jestem z domu bab i u mnie były

zawsze silne przekazy międzypokoleniowe po
kądzieli. Mam babcię, ponad 90-letnią, ciągle na
chodzie i w świetnej formie, zupełnie jak powieściowa babcia głównej bohaterki Zuzanny – gdyby
ktoś wątpił, czy istnieją takie pełne energii starsze
panie. Chciałyśmy, żeby ten nasz świat był jak najbardziej kompletny. Wątek romansowy jest jednym
z jego elementów, ale ważne są też inne relacje:
rodzinne, przyjacielskie i te ze zwierzętami, których
nie brakuje w „Ogrodzie Zuzanny”.
Rozmowy bohaterek faktycznie są kapitalne,
bardzo żywe, plastyczne i zabawne – niemal jak
gotowe filmowe sceny.
JB: Nie ma w tym przypadku. My już mamy całą
obsadę wymyśloną. Od tego zresztą zaczęłyśmy
pisanie: żeby mieć wspólny świat wyobrażeń, to
ponadawałyśmy konkretne twarze naszym bohaterom. Na moje życzenie główny męski bohater
jest więc Marcinem Dorocińskim, a Jagna chciała
Jowitę Budnik do roli Zuzanny.
JK: To ja chciałam Dorocińskiego! Też go lubię.
JB: Mam dowody w SMS-ach. Te SMS-y też kiedyś
zresztą opublikujemy, bo są jeszcze śmieszniejsze
od samej książki.
Śmieszna książka o miłości? Nie powinno być
na łzawo?
JK: Bo to jest książka o miłości, ale o różnych jej
rodzajach. Kobiety do mężczyzny, ale też kobiety
do dorastającego syna, kobiety do matki, która
bywa trudna do zniesienia, do przyjaciółek, do
zwierząt, do roślin…
JB: Miłość jest jedna. Wbrew pozorom mówię to
samo co Jagna, tylko innymi słowami.
Zgrany z was duet, od razu widać. Jak przy takiej
zgodności udało wam się stworzyć spójną książkę? Jak dzieliłyście się pisaniem?
JB: Na początku się spotkałyśmy i każda zaproponowała swoich bohaterów. Potem napisałyśmy
krótkie opowiadanka o każdym z nich, żeby 
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każda wiedziała mniej więcej kto jest kim, skąd się
wziął i jaki ma cel w życiu. Później pracowałyśmy
wspólnie nad rozdziałami, żeby się dobrze zgrać, ale
większość książki powstała w ten sposób, że każda
pisała „swoje” wątki i postaci, a ponieważ Jagna jest
wybitną redaktorką, to potem sklejała to w całość.
JK: Pisząc pierwszy rozdział, faktycznie wspólnie
dobrze się skalibrowałyśmy i dzięki temu potem
udało nam się zachować jedność stylu.
JB: Zupełnie inaczej niż przy zakończeniu, bo też
się spotkałyśmy, by wspólnie napisać finał i strasznie się pożarłyśmy. Okazało się, że każda z nas
tak wiele emocji włożyła w to pisanie, że ta druga
zaczęła się jawić jako jakiś intruz i uzurpatorka,
która przyszła popsuć mój piękny świat.

że nasza zamknięta w sobie i kochająca rośliny
bohaterka może wybrać taki niecodzienny sposób,
by coś zakomunikować.

Od redakcji

Oprócz roślin ważną w powieści rolę odgrywają
dość ekscentryczne zwierzęta, m.in. kura, która
zmienia płeć. Bardzo komediowe i disneyowskie
z ducha te postaci!
JB: Bo to jest bajka dla dorosłych, nie zapominaj,
że jestem bajkopisarką, autorką książek dla dzieci.
JK: Nie są to jednak historie wyssane z palca.
Opowieść o kurze zmieniającej płeć znalazłam
w prasie i takie przypadki się zdarzają. Mamy też
nadzieję, że zdarzają się i takie historie, jak jednemu z naszych bohaterów, który miał być czarnym
charakterem, ale chyba za bardzo go polubiłyśmy,
i który uwalnia swojego psa z łańcucha.

Szanowne/Szanowni książkofilki, bibliomaniacy, mole książkowe i wszyscy miłośnicy książek. Cieszymy się, że kolejny raz możemy się
z Wami spotkać. W drugim numerze dużo miejsca poświęcamy młodzieży. Z jednej strony próbujemy zgłębić fenomen popularności literatury
skierowanej do tzw. young adults, która często
porusza trudne tematy i oczekuje od swoich
bohaterów odpowiedzialności ponad – wydawałoby się – ich młody wiek. Z drugiej strony, wraz
z Stacią Deutsch, autorką książki „Dziewczyny
kodują” próbujemy zachęcić dziewczyny w każdym wieku do odważnego realizowania własnych
pasji i marzeń zawodowych. I zmieniania przez to
świata tak, by nie było w nim miejsca na dyskryminujące kogokolwiek i z jakiegokolwiek powodu

A co okazało się problemem? Co do czego nie
mogłyście się zgodzić?
JK: Miałyśmy bardzo dobry i starannie rozpi- Oprócz wątków komediowych czy lekkich pojasany z najmniejszymi detalami plan na każdy wiają się jednak też bardzo poważne – historia
rozdział, wiedziałyśmy, dokąd każda z naszych rodzinna Zuzanny zahacza o Wołyń, jest też
postaci zmierza, i nagle pod koniec okazało się, że poruszona kwestia współczesnego resentymenwszystkie cele zostały osiągnięte,
tu ukraińskiego.
a bohaterowie zostali jak takie
JB: Bardzo mi zależało na tym, żeby
kukiełki rozrzucone i zaczęli nam
Rozwinął się
takie treści wpleść w tę książkę,
się miotać z kąta w kąt zupełnie
ponieważ mój mąż był w połowie
sekretny język
bez sensu. Kłóciłyśmy się więc
Ukraińcem, moja teściowa jest
o to, jak ich porzucić z wdzię- – panie przesyłały
z Kijowa, mam na Ukrainie wielu
kiem i nie zamykając historii.
przyjaciół. Historie jak ta, którą
sobie płatki
JB: Jagna znalazła fantastyczopowiada o Wołyniu książkowa
ną formułę na zakończenie, tej w kopertach i w ten Cecylia, zdarzały się naprawdę.
mdlejącej babci Cecylii, która
Obecnie Wołyń w debacie publiczsposób czyniono
nej jest przywoływany w sposób
co prawda jest moją postacią,
ale zakończenie nie ja napisałam.
bardzo jednostronny, podkreślająwyznania, takie,
cy wyłącznie ukraińskie zbrodnie.
których w słowa
Zakończenie zakończeniem,
Chciałam więc opowiedzieć też
ale na okładce widnieje „tom
o czynach heroicznych, pokazać
nie wypadałoby
pierwszy”, czyli plan jest zakropozytywne oblicze tej historii.
ubrać.
JK: Z kolei młody Jurko, którego
jony na cały cykl powieściowy?
zatrudnia – na czarno, rzecz jasna
JB: Umowę mamy podpisaną na
– przełożony Zuzanny, reprezentuje te współczedwa tomy, ale mamy zaplanowany też trzeci.
sne kwestie ukraińskie: to, jak szukający w Polsce
JK: I czwarty.
JB: Wszystko tak naprawdę w rękach czytelników pracy Ukraińcy są tu traktowani. „Targ niewol– okaże się, czy ten świat podoba się tylko nam, ników”, na którym znajduje się sezonowych czy
czy urzeknie też odbiorców i będą chcieli wracać dorywczych robotników, istnieje naprawdę, miałam okazję go widzieć w Piasecznie. I to rzeczywido Starej Leśnej.
ście wygląda tak, że po jednej stronie stoją Polacy,
Małomiasteczkowa saga rodzinna to, jak się po drugiej Ukraińcy, i choć są w podobnym połozdaje, bardzo lubiany w Polsce gatunek.
żeniu, to panuje między nimi zauważalna wrogość,
JB: Zawsze chciałam taką książkę napisać. Jest a przynajmniej pogarda.
taka wielotomowa seria amerykańska autorstwa
pani Jan Karon „W moim Mitford“, którą bar- Wasza książka jest kwalifikowana jako romans,
dzo lubię i która jest właśnie taką pełną ciepła a literatura tzw. kobieca bywa postrzegana jako
małomiasteczkową sagą. Druga rzecz, która mi gorsza, głupsza. Nie uwiera was to?
chodziła po głowie, to z kolei angielska powieść JK: Nie znoszę tego określenia „literatura kobieca”
„Wszystkie zwierzęta duże i małe”. To jest taka czy jeszcze gorzej: „menstruacyjna”. Tak jakby literzeczywistość miła i bliska, w której człowiek lubi ratura gatunkowa tworzona przez mężczyzn, na
się zanurzyć i przebywać.
przykład kryminały, była czymś lepszym. A to są
JK: Jeszcze można dodać, że Stara Leśna istnieje po prostu książki służące odprężeniu i rozrywce
naprawdę – zmieniłyśmy nazwę na fikcyjną, ale i naprawdę nie ma w tym ani nic pośledniego, ani
pracowałyśmy na planie autentycznej miejscowo- specjalnego znaczenia, czy autorem jest kobieta,
ści, więc topografia jest rzeczywista. Te wszystkie czy mężczyzna. Jestem dumna z tego, że będę
śliczne nazwy ulic: Jeża czy Krecia nie są więc mogła dać czytelnikom chwilę relaksu, sprawić,
zmyśleniem. Ze względu na nasze zamiłowania że ktoś się uśmiechnie i może będzie miał dzięki
przyrodnicze, bliska jest nam koncepcja miasta temu lepszy humor.
ogrodu, obie też mieszkamy w takich miejscach, JB: Nam zanurzenie się w tym świecie sprawiało
gdzie jest dużo zieleni, ptaków, zwierząt.
wiele przyjemności i szczerze mówiąc, nie myślałam o tym, że tworzymy „wstydliwą” literaturę
Wątek botaniczny jest szalenie istotny w „Ogro- kobiecą. Mam poczucie, że napisałyśmy przydzie Zuzanny”, bo główna bohaterka jest zwoitą książkę, dobrą pod względem językowym,
architektką krajobrazu, miłośniczką roślin wartką i pełną wartych poznania historii.
i znawczynią sekretnego wiktoriańskiego języka JK: Jesteśmy rozrywką i chcemy być rozrywką dla
kwiatów. Która z was dzieli tę pasję?
czytelnika, widzimy w tym swoje wielkie zadanie.
JK: Jako kompletny mieszczuch, urodzony w War- Dać komuś chwilę radości, sprawić, by się rozejrzał
szawie z czasem odkryłam w sobie wielką pasję wokół siebie, zobaczył rośliny, zwierzęta – czegóż
do roślin, a wiktoriański język roślin mnie po chcieć więcej?
prostu zafascynował, jako niezwykła koncepcja. Na potrzeby tej książki ściągnęłam reprinty
XIX-wiecznych poradników, które podpowiadały,
jak komunikować się za pomocą odpowiednio
dobranych roślin. W tamtych czasach w Anglii
obowiązywały bardzo sztywne normy moralne
i społeczne, gorsety ciasno opinały nie tylko
Ogród Zuzanny
kibić kobiety, ale też nie pozwalały im mówić
otwarcie o pewnych rzeczach. I wtedy rozwinął
Justyna Bednarek
się ten sekretny język – panie przesyłały sobie
Jagna Kaczanowska
płatki w kopertach i w ten sposób czyniono różne
wyznania, takie, których w słowa nie wypadałoby
ubrać. Ponieważ również współcześnie wiele osób
ma problem z wyrażaniem uczuć, to pomyślałyśmy,
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sytuacje. Kodowanie może być jednym z takich
kroków prowadzących do zmiany.
Zupełnie niezamierzenie to wydanie jest bardzo kobiece (z czego się ogromnie cieszymy!).
Oprócz wspomnianego tekstu o programistkach
– kobiety mamy już na okładce. Justyna Bednarek
i Jagna Kaczanowska zdradzają, jak się wspólnie pisze książkę. O sztuce życia i opowiadania
porozmawialiśmy z Agnieszką Wolny-Hamkało,
której najnowsza powieść „Moja córka komunistka” właśnie trafiła do księgarń. Przyjrzeliśmy się także kobiecym bohaterkom thrillerów.
A szczególnie jednej – Annie Fox, która ma
szansę w najbliższym czasie zawładnąć masową
wyobraźnią. Czy kobiety lepiej się sprawdzają
w takiej roli? Jak sądzicie? Co miałby do powiedzenia na ten temat Hitchcock? Piszcie do nas
na adres terazczytam@gwfoksal.pl i dzielcie się
swoimi opiniami na temat książek, które właśnie
czytacie. Zapraszamy do lektury!

Hotelowe intrygi
Jakie historie kryje hotel Varsovie i sama stolica sprzed dekad?
W księgarniach pojawiła się właśnie druga część sagi o rodzinie
warszawskich hotelarzy. Dla tych, którzy nie mieli okazji jej
przeczytać, publikujemy fragment pierwszego tomu.
Tekst: Sylwia Zientek
Nad warszawskim Mokotowem wstał upalny sał do niej ojciec Michał Szpakowski. Nigdy go
dzień. Piątek, wyczekiwany przez tak wielu nie znała, gdyż zaraz po jej narodzinach zostawił
uczniów i rodziców dzień zakończenia roku matkę z córką i zniknął z ich życia. Teraz okazało
szkolnego, moment rozpoczęcia upragnionych się, że Dana jest jego jedyną spadkobierczynią.
wakacji. Słońce z determinacją przebijało się Ojciec przekazał jej informację, że jego rodzina
przez bujną koronę czereśni widniejącej za od kilkuset lat zajmowała się prowadzeniem
oknem mieszkanka w przedwojennej kamie- hotelu Varsovie w Warszawie, który zlokalinicy przy ulicy Narbutta. Janek wstał na czas, zowany był przy „Dluga street”, jak napisała.
teraz golił się szybko. W trakcie swojej dwu- Załączyła skany przekazanych jej wraz z listem
letniej kariery radcy prawnego spóźnił się do dokumentów i pytała o możliwość zajęcia się
pracy może dwa, trzy razy i nigdy nie pozwolił przez kancelarię sprawą odzyskania praw do
sobie na pojawienie się w kancelarii nieogolony, nieruchomości, na której posadowiony był zbubez krawata czy pedantycznie wyprasowanej rzony w trakcie wojny hotel. − Zajmij się tym.
koszuli. Tania, jednorazowa maszynka sunęła po Sprawdź, czy ten rzekomy ojciec nie odwołał się
policzku jego kwadratowej szczęki, podczas gdy od zawłaszczenia działki w latach pięćdziesiąon intensywnie rozmyślał o pytaniach swojego tych. Nawet jeśli tego nie zrobił, sprawa potrwa
współlokatora, które ten zadał mu w przerwie zapewne wiele lat, ale nie zrażaj klientki. Taka
oglądanego w internecie meczu Euro 2016, pod- działka na Długiej, tuż przy Starówce, warta
czas skromnej kolacji poprzedniego dnia. (Pod jest przecież fortunę. Co najmniej milion euro!
koniec miesiąca pozwalali sobie tylko na piwo – powiedział mecenas Sito. Jeszcze tego samego
i serdelki, ale przynajmniej mieli ten luksus, że dnia Janek napisał do Dany, informując ją, że
mogli planować wyjścia do klubów i modnych został przydzielony do jej sprawy i rozpocznie
knajp, gdy tylko trzydziestego czerwca wpłynie odpowiednie działania, w pierwszej kolejności
kolejna pensja). I właśnie wczoraj, podczas jed- sprawdzając stan ksiąg wieczystych. Przesłał jej
nej z tych cienkich kolacyjek, Arek uczepił się draft umowy na prowadzenie usług prawnych
tematu Dany jak rzep psiego ogona. − Ty się oraz poprosił o przekazanie mu wraz z podpisaną
nigdy nie zastanawiałeś, kim był dziadek twojej umową oryginałów dokumentów dotyczących
prababci? Albo ojciec pradziadka? – dopytywał działki. Na swój profesjonalny, chłodny mejl
Janka. − To jest fascynujące, ale nie każdy ma czas otrzymał jeszcze tego samego wieczora dosyć
i chęć grzebać w archiwach albo szukać w inter- osobliwą odpowiedź. Zdziwił go osobisty ton,
netowych bazach. Tym bardziej gdy mieszka się jakaś uwierająca go poufałość bijąca ze słów tej
poza krajem swoich przodków. Bo wspominałeś, kobiety. Nie był przyzwyczajony do tego typu
że ojciec tej Dany był warszawiakiem z dzia- korespondencji w ramach pracy w kancelarii i nie
da pradziada, tak? I przed śmiercią zostawił bardzo wiedział, jak odpowiedzieć na opisane
jej list… Dziwisz się, że ona chce dowiedzieć wynurzenia.
się czegoś więcej? To naturalne, ja też bym tak
zrobił! Arek widział rzeczy takimi, jakimi były,
i dlatego Janek od zawsze miał zaufanie do osądu
swego współlokatora. Teraz na przykład Arek
twierdził, że nowa klientka kancelarii − o imieniu
Dana i polsko brzmiącym nazwisku Spakowski
− nie przyjeżdża do Warszawy tylko dlatego, że
kierują nią względy finansowe i chęć szybkiego
odzyskania nieruchomości na Długiej, ale jest
osobą, która chce się czegoś dowiedzieć o kraju
swoich przodków, którego nigdy wcześniej nie
odwiedziła. Dana znalazła ponoć namiary na
kancelarię Sito, Krawczyk i Partnerzy, szukając
w internecie kontaktu do prawników zajmujących się odzyskiwaniem warszawskich nieruHotel Varsovie. Klątwa lutnisty
chomości, odebranych właścicielom dekretem
Hotel Varsovie. Bunt Chimery
Bieruta w latach pięćdziesiątych. Kilka dni temu
Sylwia Zientek
mecenas Sito przekazał Jankowi jej mejla. Wspominała w nim o liście, który przed śmiercią napi-

Archipelagi

Sztuka
życia

Seria Archipelagi zawsze była
znakiem najwyższej jakości
polskiej prozy. Najnowsze
pozycje to potwierdzają.

O sztuce, sztuce pisania
i swojej nowej powieści
opowiada Agnieszka Wolny-Hamkało, autorka książki
„Moja córka komunistka”.

nim niczym w letargu, wysłuchując nieprawdopodobnych opowieści napotykanych osób. Żyje
na granicy rzeczywistości i fantazji, starając się
odzyskać wpływ na swoje życie. Rzeczy nadal jej
się po prostu zdarzają – dobre i złe – ale Wiolka
dojrzewa do opuszczenia kokonu ludzkich oczekiwań, przemocy i cudzych opowieści. Częstochowa Grzegorzewskiej jest miastem podejrzanym,
tytułowe stancje to miejsca chwilowego azylu, ale
i opresji. Bohaterka, żyjąc w nieustannym zagrożeniu, z walizką w ręku tuła się z miejsca na miejsce,
traktując powrót na wieś jako ostateczność. Pomagają jej jednak ludzie stamtąd, przeszłość ją dogania
i zmusza do rozliczeń.
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„Moja córka komunistka” to twoja trzecia
powieść, ale do sztuki opowiadania wracasz po
raz kolejny – wcześniej wydałaś jako redaktorka
antologie opowiadań. Jesteś również twórczynią
wrocławskiego Laboratorium Opowieści i dyrektorką artystyczną Międzynarodowego Festiwalu
Opowiadania. Walczysz o tę sztukę teoretycznie i praktycznie, organizując warsztaty twórcze
i tworząc. Dlaczego to dla ciebie takie ważne?
Pisanie to po prostu mój zawód. Poza tym ono
porządkuje świat. I pomaga – czasami – wyjść
z własnego pokoju. Podobnie jak czytanie. Świat
jest męczący i chaotyczny. Czytanie to mechanizm
obronny: coś pomiędzy wyparciem a kompensacją.
Pokoik iluzjonisty, gdzie dodatkowo ktoś zdolny
i piękny sprawia ci przyjemność raz za razem.
Najnowsza powieść jest bardzo wrocławska.
Pozostawiasz mocne znaki literackości (opowiadania w opowiadaniu, rozważania o granicach
opisu itp.), ale jednocześnie pojawiają się autentyczne postaci, miejsca, ulice, historie, rozpoznawalne aluzje do rzeczywistych osób i wydarzeń.
Jak zbierałaś te opowieści i anegdoty, jakie są ich
źródła? I czy dobrze się bawiłaś, zacierając granicę między rzeczywistością i fikcją?
Lubię czasem zdystansować się do opowieści
i puścić oko, co ładnie nazwałaś „znakiem literackości”. Pisanie to przecież także gra, uwodzenie, umowa. A zbieranie fikuśnych historyjek jest
raczej przyjemną częścią pracy. Jednak one tylko
suplementują historię główną, podbijają ją, jakoś
się z nią układają. Granica między rzeczywistością
a fikcją powinna być niewidoczna i płynna. Bo
powieść – mimo że jest polifoniczna – stanowi
przecież całość, w której wewnętrzne siły i różne
wątki jakoś na siebie wpływają. Krótko mówiąc
– ani słowa o źródłach!
Kolejne pytanie dotyczy dziewczyńskiej inicjacji. Poznajemy Annę w wieku 7 lat. Nie demonizujesz jej dojrzewania, ale też go nie lukrujesz
– Anna ociera się o zło, czasem sama się do niego
łasi. Interesuje cię ten temat?
Rzeczywiście, na początku powieści poznajemy
siedmioletnią Annę i towarzyszymy jej, kiedy się
zmienia, dorasta. Ale 3/4 powieści to współczesność i sprawy dorosłej Anny. Więc ta powieść
tylko na początku opowiada o dojrzewaniu. Oczywiście w pewnym sensie zawsze mamy pierwszy
raz 50, 60, 70 lat i zawsze do czegoś dojrzewamy.
Mimo wielu wspaniałych powieści inicjacyjnych
– to nadal w Polsce obszar dla pionierów. A Anna
rzeczywiście ociera się o zło – jak my wszyscy. Czasem po prostu go chce, bo czuje, że jest ono częścią
świata, który pragnie bardzo dokładnie poznać.
Twoja książka jest mądrą lekcją o kontrkulturze i sztuce współczesnej. Młodzieńcze wtajemniczenia Anny to działania kontrkulturowe,
Anna dojrzewa również do sztuki zaangażowania i sprzeciwu. Wszystko to jednak bez patosu

i zadęcia, raczej w klimacie anegdoty. Poza tym,
że walka o teatr jest bardzo żywym wrocławskim
tematem, to jeszcze pojawia się sztuka współczesna pod postacią Daniela Spoerii i kulinarno-artystycznych działań Food Think Tanku,
nawiązania do siania rzeżuchy przez Murak itp.
Oswajasz i zaprzyjaźniasz czytelnika ze sztuką
współczesną. Czy taki był zamiar?
Jako czytelniczka lubię, kiedy powieść – oprócz
języka, sposobu widzenia czy opowieści – przemyca jeszcze jakiś bonus. Kawałek świata, który
specjalnie dla mnie spenetrowano i ujawniono.
Dlatego staram się dawać to czytelnikom jako
pisarka. W „Zaćmieniu” to był świat TVP czy świat
gier fabularnych, w powieści „41 utonięć” chciałam
pokazać czytelnikom kulisy teatru. W „Mojej córce
komunistce” takim bonusem jest wątek jedzenia,
który pojawia się tu w różnych kontekstach. Ale
także jako głód – miłości czy związków z innymi.
Żartobliwy koncept o związku jedzenia z opowiadaniem jest bardzo filmowy, ale jednocześnie
wydaje się umocowany w tej powieści. Czy sztuka kulinarna jest opowieścią (np. o kulturze czy
tradycji) i odwrotnie, opowiadanie i słuchanie
opowieści to dla ciebie ich smakowanie?
Tak! Kulinaria są ważną częścią kultury i kulturoznawcy potrafią na podstawie badań, dotyczących
stołu, tradycji, sposobu serwowania dań – wiele
nam o nas samych powiedzieć. Jaka jest rola czarnej
laki w podawaniu tradycyjnych potraw w Japonii?
Dlaczego w czasie postu jadano bobry? Czy deser
musi być zawsze podawany na końcu? Czemu służy
jedzenie tak kontrowersyjnych przypraw jak pieprz
syczuański, a wreszcie – czy wszyscy jesteśmy kanibalami? Te i podobne wątki czytelniczka i czytelnik
znajdą w tej powieści. Ale jako suplement opowieści o życiu pewnej osoby i tych wszystkich, którzy
żyli blisko niej pewnego razu.

Tylko Lola
Jarosław Kamiński

Robinson w Bolechowie
Maciej Płaza

Powieść Jarosława Kamińskiego tygodnik Polityka
uznał za polską książkę ubiegłego roku. „Tylko Lola”
króluje też w wielu innych czytelniczych podsumo- „Kunsztowne pisarstwo Macieja Płazy jest buntem
waniach roku. Nina, Lidia, Roma i Lola – historia przeciwko dominującemu dziś prostactwu form
tych kobiet splata się w Historię przez wielkie „H”. literackich i bylejakości języka. To powieść dla
Poznajemy ją z dwóch perspektyw – komunistki tych, którzy potrafią odróżnić literaturę piękną od
Lidii, piszącej nieporadnym językiem niewykształ- produkcji książkowej” – napisał o książce Płazy
conej, na wpół szalonej kobiety, i emigrantki Niny, Dariusz Nowacki z Gazety Wyborczej.
nowoczesnej wyzwolonej kobiety, która w wyniku Proza Macieja Płazy operuje sugestywnym językampanii antysemickiej prowadzącej do wydarzeń kiem i pełna jest niezwykłych postaci, głęboko
marca 1968 r. musiała opuścić Polskę. To opowieść skrywających swoje sekrety. Na scenie, której
o miłości i o obsesji, a także decyzjach życiowych centrum stanowi bolechowski pałac, rozgrywają
i politycznych, często wymuszonych. Lidia z miło- się nieproste, trudne historie, z motywem miłości,
ści do Loli staje się anarchistką i walczy w Hiszpanii. zdrady i lęku.
W czasie okupacji hitlerowskiej cudem ocaleje. Po
wojnie będzie działaczką partyjną. Nina nie wie, że
jest z pochodzenia Żydówką, jej ojciec całkowicie
wyparł to z rodzinnej pamięci. Dowiaduje się o tym
w momencie, gdy traci pracę w Telewizji Polskiej.
Przekonana o kosmopolityzmie władz komunistycznych przeżywa ideowy szok. Kim jest tytułowa
Lola? Być może po prostu wcieloną emancypacją?
Ostatecznie to właśnie prywatne kobiece doświadczenie ma nadać ton całej opowieści.

Kijanki i kretowiska
Aleksandra Zielińska

Stancje
Wioletta Grzegorzewska

Moja córka komunistka
Agnieszka Wolny-Hamkało

Jedyna Polka nominowana do Nagrody Bookera,
której powieścią krytycy się zachwycili. Narratorkę
„Stancji”, Wiolkę, czytelnicy poznali w „Gugułach”.
Dziewczyna dorosła i uciekła z rodzinnej wsi i od
krępujących ją więzi miłości i przemocy. Częstochowa, miasto, w którym rozpoczyna studia, mając
w kieszeni parę groszy, jest miastem dziwacznych,
niepokojących wydarzeń. Wiolka porusza się po

Zielińska to jedna z najbardziej utalentowanych
pisarek młodego pokolenia. Bohaterki jej zbioru
stylowych opowiadań wracają pamięcią do jakiegoś
istotnego punktu swojej przeszłości. To specyficzne
zawieszenie czasowe nadaje przejmujący, a nawet
tragiczny ton całej książce. Przeszłość ma bowiem
determinujący wpływ na teraźniejszość, nie można
się od niej odciąć, uciec, zapomnieć. Nieszczęśliwa
miłość, zdrada, kłótnia, choroba, przerwana przyjaźń – to są momenty graniczne. Zielińska buduje
atmosferę nierzeczywistości, pokazując, jak trudne
przeżycia wyjmują człowieka z codziennej rutyny.
Nie oszukuje czytelnika szczęśliwymi zakończeniami, nie oferuje łatwych pocieszeń. Nie można
jednak posądzić jej bohaterów o słabość – to najczęściej niezwykłe, pełne pasji osobowości. Tym
bardziej przejmujący jest zapis ich rozpaczy.
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Jak być
mężczyzną?
Z tym pytaniem mierzy się kanadyjski pisarz
David Szalay. Bohaterami nominowanej
do Nagrody Bookera książki „Kim jest
człowiek” są mężczyźni. Jest ich dziewięciu,
każdy z nich jest w podróży i na innym
etapie życia. Czy odpowiedzi na pytania,
jakie sobie zadają, będą podobne?
Tekst: David Szalay

broić pułapki umysłu (czyjegoś
odnajdą się w takiej prozie i wrócą
Bo przecież czasy, po więcej, co wróży karierę autoroi własnego). W praktyce jednak
silne leki psychotropowe, alkohol
„Kobiety w oknie”, znawcy stagdy kobiety grały wi
i filmowe maratony to zabójcza
rych filmów i dobrych fabuł. Nie
mieszanka. Poczucie osamotnierolę ofiar i drżały zaszkodzi też fakt, że odważył się
nia, wspomnienia dramatycznego
postawić na bohaterkę – obdarzył
w oczekiwaniu
wypadku samochodowego, tęskją tragiczną historią, ale też sarJeśli wierzyć badaniom czytelnictwa, przede wszystkim czytają kobiety.
nota za rodziną i hobby polegająkastycznym humorem, inteligenna cios nożem,
cją, sercem, fantazją i wolą życia.
ce na podglądaniu życia sąsiadów
W Polsce wśród osób, które sięgnęły w roku po więcej niż
odchodzą,
również nie polepszają jej fizyczA do tego skazał na jedną lub
nej i psychicznej kondycji. Anna
dwie ryzykowne decyzje łóżkowe,
20 książek, znajduje się cztery razy więcej kobiet niż mężczyzn.
miejmy nadzieję,
jest jednak nie tyle silna, ile uparbo przecież i w kobiecych żyłach
Nic zatem dziwnego, że kobieca bohaterka zyskuje
bezpowrotnie.
ta. I obdarzona dość specyficznym,
płynie krew, nie woda...
bo mocno czarnym poczuciem
Wszystko wskazuje na to, że
na znaczeniu w literaturze popularnej.
„Kobieta w oknie“ ma dużą szanhumoru. Podglądając sąsiadów,
Tekst: Gabriela Omiotek
rejestruje ich śmiesznostki, słabości, wzloty, upad- sę znaleźć się na półce poszukujących mocnych
ki i być może zbrodnie. Czasem jest tego pewna, wrażeń czytelników wśród tych wybranych kilinnym razem mniej, co wcale jej nie dyskredytuje kudziesięciu pozycji w 2018 r.
Kto widział „Psychozę” i „Okno na podwórze” tego pewien? Pomysł Hitchcocka zadziałał bez- w oczach czytelników, bo jeśli faktycznie coś sobie
Hitchcocka, wie, czym jest rzetelny dreszczowiec. błędnie. Zatem czemu go nie wykorzystać ponow- uroiła, krzywdzi tylko siebie. Natomiast jeśli ma
Subtelnie prowadzona, pełna napięcia akcja, skom- nie? Może w innej scenerii, z innym bohaterem, rację, sytuacja diametralnie się zmienia.
plikowana fabuła i misternie budowany suspen- a może nawet bohaterką? Bo przecież czasy, gdy
Thriller jako gatunek filmowy i literacki bazuje
se – oczekiwanie na zaskakujący punkt zwrotny. kobiety grały rolę ofiar i jedynie drżały lękliwie na tym, że tajemnica przyciąga uwagę. Aura nieTen filmowy gatunek zrobił oszałamiającą karierę za zasłonką prysznicową w oczekiwaniu na cios samowitości powstaje na gruncie realistycznym,
literacką. Być może dlatego, że szczególną uwa- nożem, odchodzą, miejmy nadzieję, bezpowrotnie. a wszelkich przekroczeń dokonuje ludzki umysł.
gę zwracał na psychologię postaci i... odbiorcy.
Koncept podjął w powieści „Kobieta w oknie” Mało tego, są one zazwyczaj dobrze umotywowane.
W „Oknie na podwórze” niepewność, co jest praw- A.J. Finn, publicysta „Los Angeles Times” i „The Bywa, że bohater dreszczowca jest swoim najwiękdą, a co urojeniem buduje atmosferę niesamowito- Washington Post”. Nawiązanie do klasyka kino- szym wrogiem, może być jednak i tak, że umysł,
ści, zatyka dech w piersiach. Uziemiony w pokoju wego jest tu oczywiste, a wzmacniane dodatkowo choć zbacza na manowce, doskonale interpretuje
Kobieta w oknie
główny bohater (niezapomniany w tej roli James faktem, że główna bohaterka, Anna Fox, uwięziona rosnące zagrożenie. Na tym właśnie polega siła
A.J. Finn
Stewart) wciąga nas w swój klaustrofobiczny, dusz- w domu przez agorafobię, namiętnie, nałogowo gatunku – rzetelna fabuła, świetnie prowadzona
tłum. Jacek Żuławnik
ny obraz. Obserwując z nudów sąsiadów, zauwa- pije i ogląda stare amerykańskie filmy. Smaku akcja, element zaskoczenia i prawdopodobieństwo
ża coś niepokojącego. Tyle że nie może opuścić dodaje fakt, że zanim zamknęła się w ścianach psychologiczne. Jeśli dodamy do tego skomplikoswojego pokoju, musi przekonać innych, że to, co swojego domu i umysłu, była wziętą psycholożką waną, zabawną i wzruszającą bohaterkę, to mamy
widział jest prawdą. Pytanie tylko, czy sam jest dziecięcą – teoretycznie więc zna i potrafi roz- receptę na bestseller. Czytelniczki zdecydowanie

Kobieta z książką

Zbrodnia
w świecie mody
Zagadka, śledztwo czy postacie? Co jest
najmocniejszą stroną thrillera Corrie Jackson
„Fashion Victim”?
Być może po prostu główna bohaterka
– Sophie Kent – dziennikarka śledcza,
która jest gotowa złamać każdą regułę,
jeśli to pozwoli jej dotrzeć do prawdy.
Tekst: Helena Białobrzeska
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Corrie Jackson to doświadczona publicystka, współpracująca z takimi tytułami jak „Harper’s Bazaar”, „The Daily Mail”, „Grazia” czy
„Glamour”. „Fashion Victim” jest jej debiutem powieściowym. I to
debiutem bardzo udanym. Jej bohaterka, Sophie Kent, to twardzielka.
Bez mrugnięcia okiem zagląda policjantom przez ramię, oglądając
miejsca zbrodni, i wie, jak obejść procedury, by dotrzeć do informacji.
Przestrzega kodeksu etycznego, kiedy jej to pasuje, i mimo braku
złudzeń wierzy, że ludzie mają prawo do informacji. A przy tym
zdecydowanie przesypia za mało nocy, gdy już sypia, to z niewłaściwymi ludźmi, niezbyt wiele je, znieczula się wódką i desperacko
próbuje przetrwać najgorszy moment swojego życia. Niestety okoliczności jej nie sprzyjają. Jej informatorka, młodziutka modelka
pochodząca z Rosji, najwyraźniej czegoś lub kogoś mocno się boi.
Boi się też cokolwiek powiedzieć, a nie jest w stanie obronić się
sama. Kiedy zostaje zamordowana, a jej ciało sprofanowane, Sophie
angażuje się w śledztwo, chociaż i fizycznie, i psychicznie znajduje
się na granicy wytrzymałości. Świat mody okazuje się dokładnie
tak zły, jak przypuszczała. Wymuszony seks, leki na odchudzanie,
narkotyki to codzienność dziewczyn, które za wszelką cenę muszą
się utrzymać na powierzchni. Jakie mają szanse w świecie mężczyzn,
którzy nienawidzą kobiet? W świecie, w którym nikomu nie można
ufać? I ilu ostatecznie jest sprawców? Sophie, robiąc rzetelny dzien-

nikarski research, wpadnie na pewien trop szybciej niż prowadzący
sprawę detektyw.
Ludzi można wykorzystywać na wiele sposobów, świat mody zna
wiele z nich. Nieletnie dziewczyny, nawet jeśli stają się celebrytkami,
to sprawiają wrażenie bardziej ofiar niż beneficjentek systemu. Nieczuła na celebrycki blichtr dziennikarka ma wszelkie kompetencje,
żeby przejrzeć tę grę pozorów, ale sama też jest piękną kobietą
i może znaleźć się na celowniku. Nie poradzi sobie bez sprzymierzeńców, a jej relacje z ludźmi nie należą do najłatwiejszych...

Fashion Victim
Corrie Jackson
tłum. Agnieszka Wyszogrodzka-Gaik

Kunzru czuje bluesa
Napisał kultowego „Impresjonistę” i pobrał najwyższą w historii zaliczkę za
jeszcze nienapisaną powieść. Geniusz pisarski, Hari Kunzru, w nowej książce
w kunsztowny sposób łączy literaturę z muzyką i wskrzesza ducha bluesa.
Tekst: Oliwka Etymios

Związki muzyki i literatury tworzą dość skomplikowane sploty. nie uchwyciłoby jego magii. To muzyka folkowa, dość dobrze już
Jednym z nich jest brzmieniowy kształt tekstu literackiego, czyli rozpoznana, odkąd kultura amerykańska otworzyła się na Afroameinaczej mówiąc, muzyka słów. Język jest dźwiękiem, a także naśla- rykanów. Znane są etapy jej rozkwitu, schyłku, techniki grania. Jak
duje dźwięki. Wykorzystują to zazwyczaj twórcy awangardowi. z tego zrobić kawałek porządnej literatury? Kunzru znajduje własną
Białoszewski opisywał dźwięk wody spływającej w rurach, stukoty drogę. Nadaje bohaterom cechy historycznych bluesmenów, wplata
korytarzowe, trzaskanie drzwi – jego „Szumy, zlepy, ciągi” składają w historie ich biografie, anegdoty z ich tras koncertowych, filozofię
się na pieśń blokowiska, korytarzy, wind, ludzkich głosów, zgrzytów życiową. Odrealnia świat przedstawiony, przywołując ducha zapokaloryferów itp. Kunzru w „Białych łzach” nie rozciąga w ten sposób mnianego lub nieistniejącego w ogóle bluesmena, który objawiając
materii języka – tworzy jednak narratora, który nasłuchuje miasta się w ulicznym zgiełku, próbuje wrócić do świata żywych i dokonać na nim zemsty. Blues jako muzyka czarnego
i nagrywa rzeczy nie z tego świata.
Seth jest dźwiękowcem – wycofanym, niemal
człowieka zrodził się z niedoli i wyzysku, o czym
Kunzru
autystycznym – spaceruje godzinami po mieście
zdają się zapominać współcześni wykonawcy, często
i nagrywa wszystko wokół. Prowadzi nieustanny
bez jakichkolwiek afroamerykańskich korzeni. A to
swoją książką
nasłuch, ale dźwięki często przez niego po prostu
jest właśnie muzyka korzeni (w zachodniej Afryce
przetrwało powiedzenie, że korzenie nie rzucają cieprzepływają, są jak muzyka w tle. Odizolowane od
złożył hołd
nia), traktowana przez długi czas jako jedyna rzecz,
obrazu odklejają się od czasu. Łatwo uwierzyć, że
legendom
raz zaistniałe, rezonują już zawsze, nakładając się
której czarnym ludziom nikt nie jest władny odebrać.
na siebie. Kunzru wykorzystuje ten koncept, by we gatunku, ale uczcił Kunzru dociera jednak właśnie do rzucanego przez
współczesny zgiełk Nowego Jorku wpleść bluesonią cienia – blues jest pamięcią Afroamerykanów,
też wszystkich
wą pieśń więźnia z przeszłości, który w ten sposób
nieustanną gawędą snutą o przeszłości i tradycji. Tak
wniknie w życie bohaterów i zacznie na nie wpływać.
jak literatura jest jej nośnikiem. Dziedzictwem ludzi,
anonimowych
Pomysł ten jednak wynika z przekonania, że dzięki
którzy nie mieli niczego poza gniewem, miłością
jego twórców.
muzyce możemy w jakiś szczególny sposób połączyć
i wiarą.
się z tymi, którzy byli przed nami – poznać ich i zroBlues to lata grania po bezdrożach jedynie dla
zumieć. Ta więź w każdym razie stanowiła jeden z fundamentów swoich, to krótkie życie i gwałtowna śmierć, miłość do kobiet i nienawiść do wrogów, to nieustanne bycie w drodze. Być może korzenie
muzyki delty Missisipi – bluesa.
Literatura ma zdolność wykorzystywania struktur i technik nie rzucają cienia, ale ci często bezimienni grajkowie na przekór
muzycznych, rozkładania się na głosy, wybrzmiewania polifonicz- wszystkiemu mieli taką zdolność. Ich piosenki wracały w innych
nego. Utwór może stać się partyturą. W przypadku powieści Kun- wykonaniach, techniki były przekazywane z pokolenia na pokolezru dopiero znajomość historii bluesa, biografii jego wykonawców, nie, przetrwały ich gesty. Muzyka to pamięć i taką pamięcią jest
miejsc związanych z muzyką pozwala docenić głębię, z jaką powie- literatura. Kunzru swoją książką złożył hołd legendom gatunku, ale
ściopisarz zanurzył się w tej materii. Pozwala on swojemu boha- uczcił też wszystkich anonimowych jego twórców. Wpisał ich życia
terowi meandrować, pokonywać przestrzeń i czas – śladami mniej w literacką opowieść o śmiertelnej powadze muzycznej pasji.
lub bardziej znanych wykonawców muzyki bluesowej. Legendarne
nazwiska nie są dla niego najistotniejsze, chociaż pojawiają się wraz
z tytułami płyt – najważniejsza jest zbiorowa historia ludzi, którzy
wyśpiewywali ból wykluczenia, niesprawiedliwość zniewolenia, pot,
krew i łzy wsiąkające w plantacje bawełny.
„Białe łzy” to książka o pewnej obsesji – kolekcjonowanie starych
Białe łzy
płyt i próba powrotu dotarcia do prawdy analogowego brzmienia
Hari Kunzru
to tylko jej objawy. Blues jest kwintesencją pewnego odcinka czasu,
tłum. Krzysztof Cieślik
który wprawdzie obdarza się nostalgią i niemal religijną czcią, ale
wiadomo, że jak wszystko poddane czasowi, ulega przemianom.
Techniki literackie, narracja i świat przedstawiony w powieści stanowią sposoby na poznanie jego korzeni i natury, w ich jak najprawdziwszej odsłonie. Linearne przedstawienie historii gatunku

Czasem wydaje mu się, że życie, które wiedzie, jest zwykłym przypadkiem. Zastępca redaktora naczelnego czołowego tabloidu w Skandynawii, dyktujący warunki najważniejszym osobom w państwie. Zawsze
podążał naprzód, krok po kroku. Kiedy miał osiemnaście lat, przekonał
się, że uwielbia pracę w gazecie: lokalny dziennik, który rozwoził jako
chłopak, wziął go po szkole do nauki zawodu. To był krok pierwszy.
Spodobało im się, że jest pełen zapału, energiczny, gotów podjąć się
każdej pracy. I instynktownie pojmował, o co w tym wszystkim chodzi. Dopiero niedawno, przed kilku laty, odważył się spojrzeć dalej
niż następny krok. Gdy awansowali go na zastępcę naczelnego. Taa,
dopiero wtedy obejrzał się za siebie i stwierdził, że daleko zaszedł,
był już prawie na szczycie, w każdym razie znacznie bliżej szczytu
niż miejsca, w którym zaczynał – tego socjalnego mieszkania. Na
czwartym piętrze. Z zepsutą windą. Gdzie słyszy się każdy odgłos
od sąsiadów. Ojciec wciąż tam mieszka, sam. Jeździł ciężarówką po
całej Europie, od Portugalii po Polskę. Właśnie tak pokierował swoim
życiem. Teraz prawie nie opuszcza Sundbyøster. Prawie nie wychodzi
z tego jebanego osiedla. Kiedy Kristian był tam po raz ostatni? Ponad
rok temu. Wiosną, pyliło na osiedlu. A w mieszkaniu dym papierosowy.
Włączony telewizor. Gazety sportowe. Usiadł przy maleńkim stole
w kuchni, rozmawiał o FC København, o ich gównianym sezonie.
Otwarte okno. Coś pyli. Szum Øresundsmotorvejen na całym osiedlu.
Krzyki dzieci.
Czasem miewa wrażenie, że znalazł się daleko od domu. I nikt
po nim nie zapłacze, jeśli wszystko pójdzie nie tak.
(…)
Rano jacht stoi na kotwicy jakiś kilometr czy dwa od wybrzeża
Chorwacji. Zadzwonił Enzo, żeby poinformować, że na Adriatyku
jest sztorm. Przeprosił za opóźnienie i dodał, że popłyną dalej po
południu, gdy sztorm minie.
Bliżej brzegu, tam, gdzie zakotwiczył jacht, wieje wiatr, a dzień
nie jest ładny. Czasem pada.
Odmówił Markowi, który zaproponował przed południem, żeby
wzięli motorówkę i odwiedzili widoczne z pokładu małe nadmorskie
miasteczko.
Zamiast tego dłubie widelcem w lunchu, który podano mu w małej
prywatnej jadalni – jeden stół dla zaledwie ośmiu osób – na środkowym pokładzie.
Czuje się jak intruz w świecie żywych, mając na sobie to samo
ubranie, w którym usnął, mając na sobie zwietrzały kilkudniowy
zapach cartiera pashy.
Gdy obudził się tego ranka, za oknami wzbierało szare światło.
Podniósł głowę i spojrzał na nie zaskoczony. Potem zrozumiał. Jeszcze
jeden dzień.
Musi to zrobić nocą. Wówczas nikt nie zauważy, nie będzie go
ratował. Nikt nie zauważy, dopiero rano pusta kajuta, a wokół nieprzeniknione morze. Długi, rozpływający się kilwater.
Ma już ponad sześćdziesiąt lat i duży brzuch. Mocną przystojną
twarz. Stracił większość włosów. Ma na sobie koszulę z przesadnie
dużym kołnierzykiem, czarny jedwab. Białe skórzane półbuty.
Morze jest sine jak krzemień, zimne i bezlitosne. Nawracająca
ulewa pstrzy wielkie iluminatory prywatnej jadalni i siecze niespokojną szarą wodę, nad którą tuli się do brzegu chorwackie miasteczko.
Górują nad nim kamienne wzgórza, zderzające się z chmurami.

Czym jest człowiek
David Szalay
tłum. Jędrzej Polak
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Wyglądać jak
informatyk
Czy obecność kobiet w branży IT jest na tyle poważnym problemem, że wymaga
działalności stowarzyszeń, fundacji antydyskryminacyjnych i organizowania
kampanii informacyjnych oraz edukacyjnych? Kobiety programowały
i programują, ich liczba zwiększa się zarówno na studiach informatycznych,
jak i w zawodach programistycznych. Na czym więc polega problem?
Tekst: Sylwia Głuszak
Problem dyskryminacji kobiet w branży IT polega na poddawaniu
ich mobbingowi, przyzwoleniu na molestowanie, tworzeniu klimatu dyskryminacyjnego, polegającego na celowym niezauważaniu
tzw. szklanego sufitu (kobiety awansują rzadziej, muszą na awans
pracować znacznie dłużej niż mężczyźni, a do tego zarabiają nawet
o 40 proc. mniej). Nieprawda? Niestety. O szowinizmie w branży IT
mówiło się od dłuższego czasu. Dużo częściej dopiero od 2015 roku,
kiedy jedna z niewielkich firm informatycznych umieściła na swoim
plakacie zdjęcie dziewczyny. Niby nic, ale komentarze internetowe
przeraziły nie tylko środowiska feministyczne, ale także menedżerów
firmy. Najłagodniej rzecz biorąc, według wielu internautów dziewczyna z plakatu „nie wyglądała” na programistkę – była młoda i ładna,
więc na pewno głupia. W reakcji na to, na Instagramie pojawiły
się wówczas liczne zdjęcia kobiet pracujących w branży, opatrzone
hasztagiem #ILookLikeAnEngineer. Zarysowało to skalę problemu
i dopiero zasugerowało, jak utrudnioną drogę do kariery w zawodach uznawanych za ścisłe mają kobiety. Tymczasem technologia
informatyczna, historycznie rzecz biorąc, była kiedyś zdominowana
przez kobiety. Przez długi czas to one przede wszystkim studiowały
informatykę. Wyraźna dysproporcja między zatrudnionymi w tej
branży kobietami i mężczyznami pojawiła się dopiero w 1984 r.
W 2017 r. wybuchła afera dyskryminacyjna w Google. Wydawało
się, że jest to wielka, wiodąca firma, która ściśle przestrzega procedur,
propaguje i szanuje politykę antydyskryminacyjną. To było jednak
tylko celowo wytwarzane złudzenie. Formalne zarządzenia przykrywały to, co pracujące tam kobiety wiedziały od dawna – szefostwo
nie przeciwdziała szowinistycznej atmosferze w pracy. Pracowało
tam nie tylko znacząco mniej kobiet, ale na dodatek były narażone

Starcie z siłami
ciemności
Wkrótce w księgarniach pojawi się
kontynuacja książki „Szamanka
od umarlaków”. Sprawdźcie,
co kryje „Demon Luster”.
Tekst: Martyna Raduchowska
– Ta część przesłuchania będzie protokołowana
– oznajmił facet z Wewnętrznego. Zadziwiające,
ale w jego ustach zabrzmiało to tak, jakby informacja miała dodać dziewczynie otuchy.
Dobry jest, przemknęło jej przez myśl.
– Proszę podać swoje imię i nazwisko.
– Ida Brzezińska.
– Wiek?
– W lipcu skończę dwadzieścia lat.
– Czym się pani zajmuje?
– Studiuję psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwszy rok. A poza tym jestem szamanką od umarlaków i od niedawna pracuję dla
Firmy jako konsultantka do spraw pośmiertnych.
Pokiwał głową, wpatrzony w leżące przed nim
papiery. Miał w nich niemal wszystko czarno na
białym i na pewno z góry znał jej odpowiedzi, ale
i tak zapytał:
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– Na czym polega pani dar?
Ida przypuszczała, że będzie musiała
doprecyzować. Zdaniem podkomisarza
Konstantego Kruszyńskiego, pseudonim Kruchy, łowcy demonów
i jej werbownika, była pierwszą w historii szamanką, która
została współpracownikiem
Wydziału Opętań i Nawiedzeń. Nikt w Firmie nie
słyszał wcześniej o takiej
profesji.
– Jestem kimś pomiędzy medium a banshee.
Nawiedzają mnie wieszcze sny, widzę w nich
śmierć konkretnych osób.
Nie mam wpływu na to,
czyj zgon przepowiem, ale
z chwilą, w której doznaję
wizji, staję się odpowiedzialna za duszę przyszłego zmarłego. Mam obowiązek ją chronić
i zadbać, by bezpiecznie trafiła
w zaświaty.
– Jak pani tego dokonuje?
– Wychodząc z ciała i przeprowadzając
ducha osoby, którą się opiekuję, na drugi brzeg
Rzeki.
– Wychodzi pani z ciała? – Tym razem agent
nie zdołał ukryć zdziwienia.
– Tak. Czy mam zademonstrować?
– Nie, nie, to nie będzie konieczne. – Nie była
pewna, ale chyba się wzdrygnął. Opuściła głowę,
nie chcąc, by dostrzegł w jej oczach błysk satys-

na niewybredne żarty, z trudem awansowały, zarabiały mniej. Tymczasem jeden z pracowników firmy, James Damore, opublikował
swoisty manifest. Napisał w nim, w dużym skrócie, że przyczyną
nienajlepszej sytuacji kobiet w świecie informatycznym są... różnice
biologiczne. One się po prostu do tego nie nadają, stwierdził. Tezy
te podparł swoim rzekomym doktoratem z biologii (nigdy go nie
ukończył). Badania wskazują jasno, że to stek bzdur. Dziewczyny
mają takie same zdolności matematyczne, jak chłopcy. Są po prostu
inaczej wychowywane.
W latach 90. XX wieku zajęto się rozpoznaniem przyczyn spadku
liczby studiujących kobiet na kierunkach informatycznych. Okazało się, że znacznie rzadziej dostawały one niż chłopcy komputery
osobiste, spędzały więc mniej czasu, zgłębiając tajniki programowania, mało tego – spędzały mniej czasu na zabawach z komputerem,
na oswajaniu go (np. mniej grając w gry). Zwyczajnie rzecz biorąc,
były socjalizowane na opiekunki domowego ogniska i nie miały na
to czasu! Jeszcze na etapie dzieciństwa ich matematyczne i informatyczne zainteresowania hamowano – mówiąc, że się do czegoś nie
nadają. Dodajmy do tego fakt, że zawód programisty stawał się coraz
bardziej dochodowy i zrozumiemy w pełni, dlaczego zdominowali
go mężczyźni. To dość znany i opisany już mechanizm.
Pracownice Google wytoczyły procesy firmie, ale walka o przywrócenie kodowania kobietom toczy się na różnych frontach. Na
pewno należy znów ośmielić dziewczyny do zajmowania się przedmiotami ścisłymi, w tym informatyką i programowaniem. Przekonać,
że mogą robić, co chcą, mają do tego odpowiednie predyspozycje,
takie same, jak chłopcy. Temu służy właśnie nowa seria książek dla
dzieci: „Dziewczyny kodują”. Rozprawia się ona ze stereotypem
geeków – pogrążonych w swoim świecie, nieatrakcyjnych, nietowarzyskich dziwaków, żyjących jedynie komputerami – i pokazuje kodujące dziewczynki jako najzupełniej normalne przyjaciółki,
uczennice, mające szalone pomysły i determinację, by spełniać swoje
marzenia. Stereotyp najłatwiej zmienić, walcząc z autostereotypem.
Najprawdopodobniej zmiana sytuacji kobiet w świecie IT nie będzie
łatwa, ale jeśli usunie się zahamowania tkwiące w samych dziewczynkach, wspierane przez niekorzystny dla nich układ, to chyba
wszystko jest możliwe. A zatem – dziewczyny do kodowania! Ono
jest fajne... i się opłaca.

Dziewczyny kodują
Stacia Deutsch
tłum. Katarzyna Rosłan

fakcji. – Proszę podać aktualny adres zamiesz– Byłam przyjaciółką jego żony, Karoliny, oraz
kania – kontynuował, znów uprzejmy ich sąsiadką – odparła. – I nadal pozostaję opiei opanowany, jak gdyby nigdy nic.
kunką duszy Mikołaja. Przepowiedziałam śmierć
– Wrocław, ulica Wittiga Kwiatkowskiego, dlatego wprowadziłam się do
siedemnaście.
tej samej kamienicy, w której mieszkał. Chciałam
Popatrzył na nią z uwagą, mieć go na oku.
ale nic nie powiedział. Mogła
– Do tego jeszcze wrócimy.
iść o zakład, że zastanaO, bez wątpienia. Żeby to raz.
wiał się, po co mając na
Gdy okazywała dowód tożsamości i podpisywłasność willę położoną wała oświadczenie, że została uprzedzona o odpona spokojnej i malow- wiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych
niczej Wielkiej Wyspie, zeznań lub zatajanie prawdy, dłoń już jej nie drżała.
wynajęła mieszkanie Tak oto zakończyła się runda druga, czyli protokow kamienicy na Gajo- łowane przesłuchanie wstępne, i nareszcie mogli
wej. I to dokładnie przejść do sedna.
nad lokalem denata
– Co pani wiadomo w sprawie śmierci MikoMikołaja Kwiatkow- łaja Kwiatkowskiego?
skiego. Z Gajowej było
Z trudem powstrzymała się, by nie palnąć:
zdecydowanie bliżej na „Wszystko mi wiadomo, w końcu to ja zabiuczelnię, ale nie sądziła, łam gościa, a pan trzymasz przed nosem moje
by taka odpowiedź usa- poprzednie zeznania. Po kiego mam się powtatysfakcjonowała śledczego. rzać? Następne pytanie proszę”.
Zwłaszcza że czarodziej zginął
przecież z jej ręki.
– Czy kiedykolwiek była
pani karana przez instytucję magiczną
bądź niemagiczną za złożenie fałszywych
zeznań?
Demon Luster
– Nie.
– Czy kiedykolwiek była pani oskarżona przez
Martyna
instytucję magiczną bądź niemagiczną o złożenie
Raduchowska
fałszywych zeznań?
– Nie.
– Proszę określić swoją relację z Mikołajem
Kwiatkowskim.

Władcy
(nie całkiem)
dorosłej
wyobraźni
Młodzież czyta. Może nie szkolne lektury ani dydaktyczne
opowiastki z morałem, ale interesujące, nieskomplikowane
formalnie fabuły (często z elementami fantastyki) napisane
współczesnym językiem – mają szansę trafić w jej gusta.
Tekst: Emilia Mierzejewska

Kiedy Adam Mickiewicz pisał „Odę do młodości”, stwierdzenie, że jest mniej wyrobiona literacko.
adresował ją do młodzieży. Żądał od niej, by zdo- Z różnych względów – to zarówno kwestia priobyła świat, zmieniając go diametralnie i na lepsze. rytetów dzisiejszej edukacji, jak i zwyczajnie rzecz
Po jakie dzieła sięgali wówczas nieco młodsi od biorąc – multiplikacji bodźców. Kiedyś książka
niego czytelnicy? Po francuskie powiastki dydak- była jednym z nielicznych źródeł informacji i roztyczne, wierszowane bajki z morałem, literaturę rywki, dziś jest jednym z wielu – wcale nie najnamaszczoną wówczas jako „odpowiednia” dla ważniejszym – należy dodać. Co to zmienia? Nie
młodzieży. Wraz z epoką romantyczną kiełkowało tak wiele, jakby się wydawało. Zerkając powyżej,
przeczucie, że są dzieła, które młodzież chce czytać we właściwości literatury kierowanej do młodzieży,
sama, ale wpływają one na nią zgubnie. Mówio- zauważymy, że wiele tych wyznaczników pozono na nie „książki zbójeckie”: pełne namiętno- stało aktualnych. Na pewno jednak dydaktyzm
ści, swoistego smutku, nabijające głowy młodych współczesnej literatury musi być dzisiaj mocno
marzeniami. Taką moc posiadały nie tylko powie- maskowany, nienachalny i zwyczajnie – znacznie
ści gotyckie, ale może przede wszystkim wiersze. mądrzejszy. Mniej oczywiste są wzorce osobowe
Druga połowa XIX wieku, a także cały wiek XX (albo po prostu mniej skodyfikowane), ale jest
to epoki powieści. Proza, zwłaszcza pisana przej- cały zestaw cech ukazywanych jako pożądane:
rzystym językiem, trafiła w upodobania masowego współczesny młody bohater literacki jest przeczytelnika. Ukształtowały się pewne reguły, czy ważnie bardzo samodzielny, mocno elastyczny,
też może wyznaczniki literatury dla młodzieży. kreatywny i, o dziwo, musi szybko uczyć się brać
Przede wszystkim jej właściwości i cele miały być odpowiedzialność za siebie samego. Przy czym
wyznaczane przez zakres wiedzy
literatura dla młodzieży nie unika
życiowej i literackiej adresatów.
trudnych tematów – w książkach
Współczesna
przeznaczonych dla młodego
Dotyczyło to zarówno zasobu
słownictwa, jak i formy. Literatura
odbiorcy dominuje temat śmiermłodzież jest
dla młodzieży miała także respekci. Bohaterka „Pułapki uczuć”
tować stopień rozwoju umysłoweColleen Hoover traci bliskich
pod pewnymi
go swojego odbiorcy i reagować na
i musi sobie poradzić z kolejnywzględami
jego potrzeby psychiczne. Z reguły
mi etapami żałoby. Są one zresztą
pełniła też w większym stopniu
konkretnie nazwane i wyjaśnioznacznie
funkcje wychowawcze i poznawne. Życie wymaga od Layken, by
dojrzalsza
cze (mniej istotny był jej aspekt
zachowywała się dojrzalej niż jej
estetyczny), mając wśród swoich
rówieśnicy. Co ważniejsze, nie jest
niż jeszcze
licznych zadań także kształtowasama w tej sytuacji – jej przyjaciele,
30–40 lat temu.
nie postaw czytelników wobec
a także ukochany również nie żyją
świata i zachętę do przyjmowania
w czarodziejskiej bańce (najbliższa
określonych wzorców osobowych. Do klasycznych przyjaciółka jest sierotą wychowywaną w wielu
chwytów literackich książek przeznaczonych dla rodzinach zastępczych, a chłopak, w którym jest
młodzieży należało (i akurat niewiele się pod zakochana, samotnie wychowuje młodszego brata).
tym względem przez dwa stulecia zmieniło) Autorka powieści stawia przed swoimi bohateoperowanie elementami fantastyki, kreowanie rami zatem wyzwania często trudniejsze niż te
świata niecodziennego i niezwykłego (zwłaszcza zdarzające się w rzeczywistości. Zważywszy, że
w powieściach przygodowych), a także komizm świat przedstawiony jest w pełni realistyczny, nie
i żart w konstruowaniu postaci.
da się im sprostać w sposób cudowny. Ukłonem
Zmienia się wiedza o psychicznym rozwoju w stronę młodego czytelnika jest w powieści
człowieka, ale również społeczne granice postrze- nie tylko wiek bohaterów, ale też rozpoznawalgania tzw. dorosłości. Współczesna młodzież jest ne w globalnym świecie punkty odniesienia, np.
pod pewnymi względami dojrzalsza niż jeszcze muzyka (każdemu rozdziałowi towarzyszy motto
30–40 lat temu (i wiele zmienił pod tym względem z piosenek The Avett Brothers), rodzina, szkoła i...
nieograniczony dostęp do internetu, czyli przede poezja (licealiści z inspiracji swojego nauczyciela
wszystkim do informacji), a pod innymi zdecydo- poezji zaczynają tworzyć wiersze i prezentować je
wanie bardziej „dziecinna”. Można zaryzykować w czasie cyklicznie organizowanego slamu). Warto

Pułapka uczuć
Nieprzekraczalna granica
Ta dziewczyna
Colleen Hoover
tłum. Katarzyna Puścian
Layken, bohaterka „Pułapki uczuć” właśnie skończyła 18 lat. Jej życie po śmierci ojca stanęło na
głowie. Razem z matką i bratem musiała opuścić
rodzinny dom, rodzinny stan i zacząć układać
sobie życie zupełnie od nowa. Ma wrażenie, że już
wypłakała wszystkie łzy i nie może jej spotkać nic
gorszego. Nie liczy również na szczęście. W obu
przypadkach się pomyli. Znacie to przysłowie, że
piorun nie uderza dwa razy w to samo drzewo?
Lake też w nie wierzy – do czasu. Musi dorosnąć
i to szybko, bo los niewiele jej oszczędzi. W niespiesznym rytmie piosenek The Avett Brothers
powieść Colleen Hoover opowiada, czym jest
wielka miłość, wielka strata, przyjaźń i... poezja.

dodać, że poetyckie slamy (pojedynki poetyckie,
podczas których utwory są często improwizowane
lub stylizowane na improwizację, a publiczność
wyznacza zwycięzcę przez głosowanie) także
w Polsce zdobywają coraz większą popularność
i kto wie, czy ostatecznie nie będzie to jedyna
forma prezentowania poezji akceptowana przez
młodego odbiorcę literatury.
Z kolei tematem książki Ann Brashares
„Wszystko razem” jest konflikt rodzinny. Bohaterowie są częścią rodziny patchworkowej, która
wydawałoby się, działa jak idealnie naoliwiona
maszyna – do czasu pierwszej sytuacji kryzysowej.
Część przyrodniego rodzeństwa się zna i kocha,
część pozostaje nieznana i daleka, najmłodsze
dzieci rodziców (para siedemnastolatków) rozwiedzionych są niespokrewnione ze sobą, a nawet
się osobiście nie znają. Jakie rodzi to emocje, można sobie jedynie wyobrazić. Młodzi mają Facebooka, komunikują się ze sobą mejlowo, zerkają
w ekrany iPhone’ów – są na wskroś współcześni,
a jednocześnie totalnie staroświeccy w pragnieniu
odnalezienia korzeni rodzinnych, nawiązania więzi
z krewnymi, umocnienia relacji rodzinnych.
Współczesne książki dla młodzieży są częścią popkultury i w jakimś stopniu podlegają jej
Wszystko razem
prawom, a ta nie respektuje w tak dużym stopAnn Brashares
niu granic wiekowych. Ma to taką zaletę, że po
współczesną literaturę kierowaną do młodzieży
tłum. Janusz Maćczak
sięgają bardzo często dorośli czytelnicy, ponieważ
odpowiada im stopień formalnego nieskomplikowania, interesująca fabuła, nie czują też nad- Rodzina to jest siła i przekleństwo. Lila i Robert,
miernej przepaści miedzy sobą a młodym, czy rozwiedzeni od wielu lat, nadal ze sobą nie rozmateż bardzo młodym, czytelnikiem – oglądają te wiają, chociaż założyli już kolejne rodziny i mają
same programy telewizyjne, filmy, często słuchają trzy wspólne, dorosłe już córki. Dzielą także letni
tej samej muzyki. A często – mocno zagubieni dom, bardzo precyzyjnie ustalając kolejność jego
w informacyjnym zgiełku współczesnego świa- użytkowania. Sasha, najmłodsza córka Roberta,
ta – szukają pocieszenia w wykreowanym świecie i Ray, najmłodszy syn Lili, nie znają się osobiście,
fantastycznym, rządzonym przez ponadnaturalne ale czują, że łączy ich więź. Chybotliwe rodzinne
moce, lub w jasnych regułach świata przedstawio- status quo trzyma ich z dala od siebie. Wszystko
nego, w których łatwo rozpoznać zło i oddzielić je się jednak zmieni, kiedy przyrodnia siostra obojga,
od dobra. Dobrym przykładem książki, po którą Emma, zakocha się i postanowi wydać przyjęcie
chętnie sięgną czytelnicy dojrzalsi, będzie „Demon zaręczynowe, na które zaprosi obie rodziny. Czy
luster” Martyny Raduchowskiej. To sympatycz- to się może dobrze skończyć? Rozdźwięk mięna i zabawna historia o szamance od umarlaków dzy rodzicami i obiema rodzinami najmocniej
– dziewczynie, która „widzi nieżywych ludzi”. Ta wyczuwa uwielbiana przez wszystkich Quinn. To
niezbyt zmotywowana studentka, za to dzielna jej wszyscy zwierzają się ze swoich zmartwień,
pogromczyni demonów, pozytywnie wyróżnia a Quinn potrafi ich pocieszyć w największym
się jako bohaterka literacka na tle obcojęzycznej smutku. Nie ma jednak nadprzyrodzonych mocy.
literatury tego typu. I co ważniejsze, porusza się A może? Czy cokolwiek może sprawić, że rodzinny topór wojenny zostanie zakopany?
w polskich realiach.
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Zapowiedzi
Reportaż mrożący krew w żyłach,
jak thriller i trzymający w napięciu,
jak najlepszy kryminał.
Dziennikarz magazynu „The New Yorker” i autor bestsellera „Zaginione miasto Z” postanawia opisać jedną z najbardziej wstrząsających
zbrodni w amerykańskiej historii, tworząc fascynującą i przerażającą
historię chciwości, rasizmu i zbrodni. Przerażającą tym bardziej, że
autentyczną i doskonale udokumentowaną.
W Oklahomie w latach 20. XX wieku w dziwnych okolicznościach
zginęło wielu Indian ze szczepu Osagów (należących do najbogatszych ludzi w Ameryce za sprawą złóż ropy naftowej odkrytych na
ich terenach). Zagadkę serii morderstw próbuje rozwikłać nowoutworzone FBI, trafiając na ślad kolejnych ponurych tajemnic.
To najgłośniejsza książka non-fiction ostatnich sezonów! Znalazła się także w finale największej amerykańskiej literackiej nagrody
The National Book Award, a prawa do jej ekranizacji wykupił Martin
Scorsese (w roli głównej wystąpi Leonardo DiCaprio).

Czas krwawego księżyca.
Zabójstwa Indian
Osagów i narodziny FBI
David Grann
tłum. Piotr Grzegorzewski

www.gwfoksal.pl
Zaginione miasto Z
David Grann
tłum. Piotr Grzegorzewski

Trudne dzieciństwo sławnego
amerykańskiego komika
w czasach apartheidu.
Trevor Noah to jedna z gwiazd amerykańskiej sceny komediowej,
jest on gospodarzem programu satyrycznego „The Daily Show”.
Noah dorastał w RPA u schyłku apartheidu i burzliwych pierwszych
latach wolności.
„Nielegalny” to wciągająca, inspirująca, mądra i zabawna opowieść o tym, jak z psotnego chłopca wyrasta niespokojny młody
człowiek, szukający swojego miejsca w brutalnym świecie, w którym
nie powinien był się urodzić. To również opowieść o jego relacji
z nieustraszoną i zbuntowaną matką, pragnącą za wszelką cenę
uchronić syna przed biedą i przemocą, której sama stała się ofiarą.
Trevor z błyskotliwym humorem i bezwzględną szczerością ukazuje
osobliwy świat swojej młodości, pełen sporów rasowych, plemiennych,
ale i specyficznej religijności.
Książka zdobyła nagrodę Thurber Prize for American Humor
i przez wiele tygodni utrzymywała się w pierwszej dziesiątce listy
bestsellerów „New York Timesa”.

Nielegalny. Moje dziecińśtwo w RPA
Trevor Noah
tłum. Łukasz Witczak
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Zapraszamy na naszą
stronę internetową
po informacje
o nowościach
i ponadczasowych
klasykach!

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!
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