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Czym jest
patriotyzm dzisiaj

Smutna prawda
o Polsce

Każdy ma porywającą
jak rzeka historię

Wszystkie ssaki
świata

O patriotyzmie, emigracji oraz powieści
„Patrioci” z amerykańską pisarką Saną
Krasikov rozmawia Patrycja Pustkowiak.
s. 3

Polska w krzywym zwierciadle
sportretowana przez Agnieszkę Szpilę
wywołuje śmiech, ale raczej nerwowy.
s. 3

Powieść „Krótka wymiana ognia”
potwierdza wyjątkowość Zyty Rudzkiej
na tle polskiego pejzażu prozatorskiego.
s. 5

Książki dziecięce uczą (nie tylko dzieci)
empatii, odpowiedzialności i szacunku
dla innnych.
s. 6

Mam proste
marzenia

Barbara Stuhr w rozmowie o dzieciństwie,
mamie, języku włoskim, a także
o zrozumieniu, wolności i marzeniach.
Rozmawiał: Marcin Wilk
Dlaczego zdecydowała się pani na tak szczerą
książkę o sobie?
Szczerze mówiąc, nie chciałam jej robić. Wydawało mi się, że obecnie jest takich opowieści za
dużo i już trudno znaleźć coś dobrego. Ale z drugiej strony czasy, w których żyjemy, są, delikatnie
mówiąc, nieciekawe. Nie wiadomo, jaka czeka nas
przyszłość. Dodatkowo rodzina mnie namawiała,
by coś o sobie opowiedzieć. Przekonywali mnie, że
będzie to świadectwo naszych czasów, myśli, wątpliwości i marzeń. Argument, że mogłabym zrobić
to dla swoich wnuków ostatecznie przechylił szalę.
Pani opowieść jest bardzo domowa, prywatna.
W ostatnich książkach moi panowie piszą z kolei
głównie o pracy. Rodzina jest na dalszym tle. Nie
mam o to pretensji. Uważam zresztą, że jestem
na tym miejscu, na którym jestem. Nie ścigam się
z moimi chłopcami.
Młodość spędziła pani w Bielsku-Białej.
Teraz to miasto wydaje mi się przede wszystkim
maleńkie. Wtedy postrzegałam je jako wielkie.
Wspominam je z nostalgią. Pamiętam, jak chodziliśmy wtedy z moimi rodzicami do dziadków.
Droga była taka daleka. Pokonywałam ją oczywiście na bosaka. Cudowne to były chwile. Ptaki
śpiewały nad głową, a pod stopami miałam gołą
ziemię. Nie szkodzi, że coś mogło mi się wbić
w stopę. To była wspaniała wolność.
Teraz już by jej nie było?
Teraz, gdy moje wnuki przyjeżdżają na wieś, to
jest panika na każdym kroku. „Tego nie jedz, bo
niezdrowe“. „Tego nie rób, bo się skaleczysz“.
„Tam nie idź, bo coś ci się stać może“. Zapanował
reżim wychowawczy. Wtedy, kiedy rano babcia
nakarmiła, szło się przed siebie, potem wracało
na obiad i z powrotem przed dom. Nikt się nie
przejmował zarazkami. Pan wie, że gdy kąpaliśmy
się w gliniance, biliśmy się tą gliną?
Dziś by to nie przeszło.
Obecnie panuje fobia, bo zarazki, bo niebezpieczeństwa. Wtedy można było się zachłysnąć

wolnością. Teraz dzieciaki wychodzą z apartamentowca na zabetonowane podwórko. Czasem zdarzy się kawałek trawnika. O trzepaku
czy piaskownicy już nie ma mowy. Rozumowo
przyjmuję te zmiany. Wiem, że czasy na nas to
wymogły. Zmieniło się i bezpieczeństwo, i sposób
życia. Rodzicom zabrano czas. To zresztą bardzo
złożony temat.
Pani relacje z mamą nie należały do
najłatwiejszych.
Ktoś chciał je nazwać nawet „traumatycznymi“.
Nie byłoby to jednak prawdą. Te moje trudne
kontakty z mamą wynikały z kilku powodów. Po
pierwsze, wychowywanie było wtedy w ogóle
nieco chłodniejsze, karne. Poza tym, moja mama
nie była osobą spełnioną w życiu. Ambicje miała
wielkie, ale różne okoliczności – wojna, rodzice
– sprawiły, że nie mogła ich zrealizować. I do tego
trafiło się jej rogate, nieposłuszne dziecko. Bez
przerwy dostawałam lanie.
Dziś wychowanie Basi pewnie inaczej by
wyglądało.
Dziś są też terapie i rozmaite narzędzia, które
mogą to i owo wyprostować. Sama z nich korzystałam. Ona tego nie miała. Ale na pewno nie
mogę powiedzieć, że była złym człowiekiem.
Z dzisiejszego punktu widzenia raczej jest mi
jej żal.
Pięknie pisze pani w książce o pogodzeniu się
z nią. I o pracy nad tą relacją. Zastanawiam się
jednak nad czymś innym. Z książki wychodzi mi,
że jest pani ogromnie altruistyczna. Nawet na
początku tej rozmowy słychać było, że łatwiej
pani mówić o bliskich niż o sobie.
Tak już mam.
Domyślam się więc, że zrobienie książki o sobie
było nie lada wyzwaniem.
Nie było łatwo. Bycie wychowywanym przez
dominującą mamę naturalnie usuwało mnie
w cień. Długo nie umiałam nawet zwerbalizować,
że mogę mieć jakąś swoją potrzebę. Po drodze
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dość szybko wpadłam w szpony dominującego
osobnika, jakim jest mój mąż. To też wymagało pracy. Dla jasności powiem: bycie liderem to
dobra cecha, ale dla współżyjącego to wielkie
zadanie, żeby nie dać się zdominować. Musiałam
wypracować swoją przestrzeń.
Zostawmy męża i wróćmy do pani sukcesów.
W zachwycie czytałem rozdział, w którym pisze
pani o nauce włoskiego.
Było to bardzo dawno. Teraz, gdy mam lat 70,
usiłuję się nauczyć angielskiego. Nie idzie już tak
łatwo, choć nadal to robię, żeby ćwiczyć mózg.
Ten włoski w sześć tygodni bardzo mi
zaimponował.
Stało się to w specyficznych okolicznościach.
Wcześniej, w szkole, uczyłam się francuskiego.
Francuski i włoski są, mimo różnic, dość podobne.
Pomogła też łacina. Po sześciu tygodniach pobytu
we Włoszech nauczyłam się więc włoskiego. Na
wieńczącym mój tam pobyt bankiecie mówiłam
już po włosku całkiem sprawnie.
Jak pani to zrobiła?
Stosowałam system, że
słówka, których nie znałam,
zapisywałam na kartce wieczorem, tłumaczyłam, uczyłam się ich i na drugi dzień
już umiałam. No i tak poszło.
A potem namówiłam Jerzego, by postarał się o stypendium do Włoch. Udało się.
On zaczął mówić pięknym,
literackim językiem.
O! I znowu ten altruizm
i mówienie o mężu.
Wie pan, że za chwilę
będziemy świętować nasze
50-lecie?

rzecz – opiekunowie bardzo się boją, że gdy
usłyszą diagnozę, to nie dadzą rady. Będą wtedy
mówić jedynie o chorobie. A tymczasem trzeba
nauczyć się rozmawiać o zwyczajnym, normalnym życiu.
Łatwo się mówi.
Sama bałam się potwornie. Gdy jeździłam do
Bielska, do moich chorych rodziców, myślałam, że
pęknę z emocji. Ale gdy już wchodziłam, siadałam,
rozmawiałam, jakoś to szło.
No nie wiem. Może pani po prostu jest wyjątkowa.
Mnie raczej ciekawi człowiek. Poza tym, jestem
ogromnie ufna. No i jak się coś wydarzy, staram
się zrozumieć, dlaczego, skąd to się wzięło, co
kimś powodowało. Najważniejsze, by nie oceniać.
Jestem skłonny w to uwierzyć, choć zauważyłem
też, że pani jest bardzo niespokojna i ruchliwa.
Mam to chyba po mamie. Lubię tę cechę, jestem
za nią wdzięczna. Nie umiem usiedzieć na miejscu,
od razu mam motyla w brzuchu.

Nie było łatwo.
Bycie
wychowywanym przez
dominującą mamę
naturalnie usuwało
mnie w cień.
Długo nie umiałam
nawet zwerbalizować,
że mogę
mieć jakąś swoją
potrzebę.

Serdecznie gratuluję. A jak
to się stało – że wrócę do książki – iż dostajemy
spisane wspomnienia pani mamy?
Gdy miała 80 lat, złamała kość. Ciężki to był czas
w jej i naszym życiu. Rehabilitacja była utrudniona, jej głowa zaczęła odmawiać posłuszeństwa.
Musieliśmy się wszyscy nauczyć, że pewne jej
zachowania nie wynikają jedynie z charakteru, ale
i z choroby. W ramach gimnastyki namówiłam
ją, by spisywała swoje wspomnienia. Zrobiła to,
choć te zapiski się urywają. Niestety, głowa nie
dawała już rady.

To gdzie pani się wycisza?
Na jodze. Ćwiczę cztery razy
w tygodniu. Dużo, bo nigdy tyle
nie poświęcałam na ćwiczenia
fizyczne, nigdy nie miałam tyle
czasu. Teraz to lubię. Poza tym,
wiem, że być może uwalniam
moje dzieci od zajmowania się
mną niedołężną, potem.
Gdy tak słucham tego wszystkiego, zastanawiam się, jakiego
gatunku byłby film, który należałoby nakręcić na podstawie
tego życia.
Czy ja wiem! Na pewno nie byłaby to forma fabularna. I raczej nie
komedia romantyczna. Chyba
wideoklipy.

Jak to?
Jestem bardzo zadaniowa. W Unicornie, choć
jestem bardzo zaangażowana, to nie zgodziłam się
zostać prezesem. Pewnie miałoby to sens z jakiegoś względu. Wiadomo, mam nośne nazwisko. Ale
ja odmówiłam, bo nie byłabym gotowa merytorycznie tym zarządzać. Nie mam wiedzy na temat
psychoonkologii, nie mam doświadczenia menedżerskiego. A przy mojej naturze, gdzie biorę
kawałek do roboty i jestem superodpowiedzialna,
to bym chyba dostała prędzej zawału.

Sporo jednak udało się spisać.
Ja myślę, że pani byłaby świetną prezeską.
I proszę zwrócić uwagę jakim językiem! A ona Wczoraj zadzwoniła do mnie pewna dobra znamiała przecież za sobą ledwie siedem klas. Histo- joma, którą wspieram. Podziękowałyśmy sobie za
rie, które tam opowiada, nie były dla mnie niczym wszystko. Powiedziała mi wcześniej tyle dobrych
nowym. Znałam je. Mówiło się o nich w domu. rzeczy, zupełnie jakbym robiła coś niesamowitego.
Ale dziennik pozwolił spojrzeć na wiele spraw A ja zawsze wtedy sobie myślę, że przecież wszyz dystansu. Poza tym, mama pod koniec zaczęła scy by tak zrobili na moim miejscu.
używać innych słów...
Pani jest teraz bardzo skromna.
...i innych gestów. Wyszło wtedy, że to ciepła Niedawno w telewizji leciał film o cesarzowej
osoba.
i królowej. Oglądałyśmy go razem z wnuczką.
Gdy najpierw zachorował mój tata, ona się nim Ona w pewnym momencie spojrzała na mnie
pięknie opiekowała. Zawsze miałyśmy z siostrami i spytała jak gdyby nigdy nic: „A co trzeba zrobić,
poczucie, że ona nie traktuje go czule. Tymczasem by zostać królową?“. No więc ja sobie takich celów
zajmowała się nim naprawdę niezwykle starannie. nigdy nie stawiałam. Moje marzenia są proste.
To nas rozmiękczało. Przekonałyśmy się, że to nie Żeby jak najdłużej być zdrowym i sprawnym i nie
jej charakter i że ona umie być dobra, ale czasem być ciężarem dla dzieci. I zrobić jeszcze dużo
ponoszą ją nerwy.
dobrego. Tyle ile się da.
Pani tata kochał mamę bardzo.
Rozpuścił ją wręcz. Był dla niej bardzo dobry. Te
obserwacje z ostatniego czasu wiele spraw mi
uświadomiły. Dowiedziałam się, że to, co ona
robiła mi, to nie manipulacja, ale w dużej mierze
jej choroba. Zrozumiałam też to dzięki terapii,
lekturom oraz przyglądaniu się pracy psychologów w Stowarzyszeniu Unicorn, gdzie dajemy
wsparcie chorym na nowotwory i ich bliskim. Od
nich nauczyłam się kilku bardzo prostych, a skutecznych metod.
Na przykład?
Nigdy nie stój nad chorym, usiądź koło niego.
Pogłaskaj. Nie siadaj z tyłu. Albo jeszcze inna
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Basia. Szczęśliwą
się bywa
Barbara Stuhr
Beata Nowicka

Od redakcji
Szanowne/Szanowni książkofilki, bibliomaniacy,
mole książkowe i wszyscy miłośnicy książek.
To już nasze trzecie spotkanie z Wami. Mamy
nadzieję, że dzięki nam łatwiej poruszacie się
w gąszczu wydawniczych nowości. A przecież
wiosna szczególnie w nie obfituje. Poznajcie
zatem nasze propozycje lektur na te coraz
cieplejsze wiosenne dni. Bohaterką trzeciego
numeru jest Barbara Stuhr, kobieta stojąca
za błyskotliwymi karierami Jerzego i Macieja
Stuhrów.
Rozmawiamy także z amerykańską pisarką Saną
Krasikov, która podejmuje trudny temat patriotyzmu i emigracji, tworząc trzypokoleniową sagę
rodzinną, łączącą w sobie powieść szpiegowską,
romans i filozoficzną bildungsroman. Autorka
prowadzi czytelników przez Amerykę i Rosję
na przestrzeni trzech epok – od lat 30. XX wieku,
przez okres zimnej wojny, aż po upadek ZSRR

i transformacji ustrojowej, szukając odpowiedzi
na pytanie, czym jest patriotyzm.
Przeglądamy się także w zwierciadle, które stawia przed nami Agnieszka Szpila, wytykając
nam (Polakom) m.in. ksenofobię, szowinizm
oraz pogoń za władzą i pieniędzmi. Jej książka
to satyra na nasze społeczeństwo, ale po lekturze
zapewne mało komu będzie do śmiechu.
Po raz kolejny dużo miejsca poświęcamy młodszym czytelnikom i temu, jak lektury mogą
wpłynąć na ich życie. Dzięki książkom nie
tylko zdobywają wiedzę o otaczającym świecie,
ale także kształtują swoje poglądy i postawy
moralne.
Na koniec proponujemy rozmowę ze Sławomirem Koprem, który opisuje bardzo romantyczne
(wydawałoby się na pierwszy rzut oka) historie,
które zakończyły się śmiercią co najmniej jednego z bohaterów. Dziennikarz drobiazgowo
odtwarza wydarzenia, próbując dociec prawdy,
kryjącej się za tymi zbrodniami. Zapraszamy
do lektury!

Bohaterka prosto
z sali sądowej
Mediatorka sądowa musi umieć pomóc innym
w rozwiązywaniu problemów – niezależnie jak zawiłe by były.
Co się wydarzy, gdy się okaże, że musi się zmierzyć z własnymi
zmartwieniami? Ewa Zdunek stworzyła poruszającą, ale
przede wszystkim życiowo zabawną historię.
Tekst: Ewa Zdunek
Zwykle pamiętamy, gdy coś wydarzyło się – Dwa dni temu została pani potrącona przez
w życiu po raz pierwszy. Pierwszy krok może samochód, w wyniku czego doznała pani wstrząniekoniecznie, ale już pierwszy pocałunek, śnienia mózgu oraz straciła przytomność. Gdy
pierwszy zawód miłosny, pierwsze świństwo, przywieziono panią do szpitala, była pani posiktóre zrobił najlepszy przyjaciel, czy pierwszy niaczona, miała prawy bark wybity, a na głowie
dzień w pracy. Pamiętamy także wydarzenia, trzy szwy. Ma pani także złamane trzy żebra,
wydawałoby się, mało ważne, a niektóre wspo- stąd trudności w oddychaniu. Kręgosłup jest na
minamy nawet inaczej, niż się wydarzyły. Pamięć szczęście cały.
to zdolność tak mocno niedoceniana, że zdajemy – Nic nie pamiętam z wypadku – wyznałam
sobie z tego sprawę dopiero wtedy, gdy zawo- szczerze. – Wracałam z pracy do domu, zaprodzi. Co zapamiętałam z tego wypadku? Prawie siłam gości. Chciałam odebrać tort...
nic, choć moje zmysły zarejestrowały zapewne – Gdy poczuje się pani lepiej, chciałby z panią
mnóstwo szczegółów. Nie pamiętałam nawet, co porozmawiać policjant – ciągnął lekarz. – Z tego,
mnie zabolało. To odruch obronny, wypracowany co wiem, to nie było przypadkowe zdarzenie.
przez lata maksymalny dystans do wszystkiego, Lekarz wyszedł, przewracając po drodze kosz na
co przykre.
śmieci, a ja zaczęłam się zastanawiać. Potrące– Jak się pani czuje? Coś panią boli? – Pochylał nie przez samochód nieprzypadkowe? Czyli co?
się nade mną młody mężczyzna.
Zamach? Ale kto chciałby mnie zabić?! Chyba
Zbyt blisko przysunął twarz i skupiłam się na nie klienci, których sprawę ostatnio prowadziwidocznych w jego nosie glutach. Mógłby coś łam... Mężczyzna twierdził wprawdzie, że jego
z tym zrobić, wysmarkać albo wydłubać. Zawsze była żona jest chora na umyśle, ale powiedział
drażniły mnie takie zapchane nosy. Nie mogłam to wtedy, gdy nie zgodziła się, aby podczas konprzestać o tym myśleć.
taktów z córką była obecna jego nowa partnerka.
– Ma pan gluty w nosie – wybełkotałam. – Kobiety często nie mogą odnaleźć się po rozwoOkropnie to wygląda.
dzie i informację o tym, że były partner związał
Mężczyzna roześmiał się, ale też od razu wypro- się z kimś i jest szczęśliwy, odbierają jako afront.
stował. Jego nos oddalił się o dobre pół metra.
Żyją w przekonaniu, że nowa kobieta wyrządzi
– Jak się pani czuje? – powtórzył. – Boli panią wiele zła tylko dlatego, że zgodziła się na relację
głowa?
z mężczyzną, który już raz zawiódł.
– Nie – sapnęłam. Ciężki i płytki oddech przeszkadzał mi w rozmowie. Mogłam albo spokojnie oddychać, albo wypowiadać słowa. Dziwne
uczucie. – Dlaczego miałaby boleć mnie głowa?
Mam trudności z oddychaniem.
– To przez złamane żebra – wyjaśnił mężczyzna,
a ja domyśliłam się, że to lekarz.
Krążył wokół łóżka, na którym leżałam, i potrącał różne przedmioty. A to uderzył się o krawędź łóżka, a to popchnął stoliczek lub krzesło.
Strasznie hałasował. Pomyślałam, że jeśli nie
przestanie się tak obijać, to głowa rzeczywiście
zacznie mnie boleć.
– Co mi jest? – zapytałam.
Lekarz zatrzymał się u wezgłowia łóżka. IdioMediatorka
tyczne miejsce sobie wybrał, bo leżąc na wznak,
Ewa Zdunek
mogłam patrzeć wyłącznie przed siebie. Ponadto drażniło mnie to, że szeleścił czymś za moją
głową.

W objęciach
supermocarstw
O różnych rodzajach patriotyzmu,
miłości do ojczyzny, emigracji,
feminizmie i wychowywaniu dzieci
opowiada Sana Krasikov, amerykańska
pisarka, która jako dziecko przyjechała
z rodziną do Stanów Zjednoczonych
ze Związku Radzieckiego. Jej nową
książkę, monumentalną powieść
„Patrioci”, okrzyknięto „Doktorem
Żywago” naszych czasów.

Jest pani patriotką? Co ten termin dla pani
oznacza?
Zastanawiam się nad tym przez całą powieść.
„Patrioci” to historia rodziny, której trzy pokolenia
podróżują między dwoma kulturami – Rosją i USA.
Matka – Florence – jest amerykańską idealistką,
która opuszcza Brooklyn zafascynowana sowiecką
obietnicą równości społecznej. Jej syn Julian, urodzony i wychowany w ZSRR, emigruje do Ameryki – tak jak zrobiła to moja rodzina w latach 80.
A dwadzieścia lat później syn Juliana, Lenny, rusza
znów do Rosji w poszukiwaniu przygody, szybkich
pieniędzy i po to, by uciec od oczekiwań własnej
rodziny. Patriotyzm oznacza coś innego dla każdej z tych postaci. Florence pochodzi z pokolenia,
które przeżyło Wielki Kryzys i wierzy w coś, co
moglibyśmy dziś nazwać „progresywnym patriotyzmem” – w ideę reform i równości dla wszystkich. Ale dla jej syna, Juliana, który dorasta w ZSRR,
gdzie wszyscy są równi w biedzie i nieszczęściu,
patriotyzm to coś bardziej prozaicznego. Jego wiara
w Amerykę zasadza się na tym, że ta oferuje nie
równość, ale wolność, wolność osobistą. Te dwie
formy patriotyzmu – progresywna i prozaiczna
– w Ameryce zawsze ze sobą rywalizowały. Ale
myślę, że jest i trzecia forma patriotyzmu. I żeby
pomóc czytelnikowi ją zrozumieć, zabieram go
do Rosji Putina i pozwalam patrzeć na nią oczami mojego bohatera, Juliana. Fenomen, który tam
obserwuje, nazwałabym „patriotyzmem cynizmu”.
Polega on między innymi na manipulacji opinią
publiczną tak, by wierzyła we wszechmoc Putina.
„Patriotyzm cynizmu” brzmi jak oksymoron, ale
moim zdaniem jest zgodny z rosyjską mentalnością.

Tekst: Patrycja Pustkowiak
Zdjęcie: Alexis Calice

Wspomniała już pani o bohaterce powieści, Florence Fein. Podobno jej historia jest inspirowana
losami prawdziwej postaci, Pauline Friedman?
To prawda. Książka oparta jest na historii Pauline Rose – to jej panieńskie nazwisko – matki
Timothy'ego Friedmana, bliskiego przyjaciela mojej
rodziny. Była jedną z tysięcy Amerykanek, które
miały za sobą doświadczenie migracji w odwrotnym do standardowego kierunku, czyli z USA do

Beczka śmiechu, beczka prochu
Beczka śmiechu – tak nazywa się instalacja w wesołym miasteczku,
złożona z krzywych zwierciadeł. Multiplikuje ona odbicie,
zmieniając je, wykrzywiając, wyolbrzymiając lub zmniejszając.
Przy lekturze książki Agnieszki Szpili „Bardo” ten śmiech staje się
nerwowy, bo satyryczny portret własny Polaków jest przerażający.
Tekst: Oliwka Etymios
Bardo Śląskie to miejscowość znana pątnikom
– znajduje się tam Sanktuarium Matki Bożej
Strażniczki Wiary, czyli barokowy kościół
z przełomu XVI i XVII wieku. Na jego ołtarzu
znajdziemy drewnianą figurę, najstarszą, romańską rzeźbę na Dolnym Śląsku, słynącą cudami.
Do Bardo właśnie udaje się autokar wypełniony
pielgrzymami – ekscentryczną mieszanką dewotów, hipokrytów, przestępców, kibiców, opętanych, antysemitów itp. Czy to Polska właśnie?
Dlaczego znaleźli się w autobusie, kim są i co
im chodzi po głowie?
Agnieszka Szpila debiutowała książką „Łebki od
Szpilki”, będącą jej autobiografią. Opisała w niej
walkę, którą prowadziła i prowadzi o życie i zdrowie córek, bliźniaczek, oraz toksyczny związek
z ojcem dziewczynek. Zrobiła to z pazurem,
stając się dla wielu kobiet jasnym symbolem
kobiecej siły. „Robienie z życia balu”, jak mówi
w wywiadach, jest według niej jakąś receptą na
kłopoty dnia codziennego. Nic dziwnego zatem,
że przekuwa pesymistyczny ton społecznych diagnoz w pełną kpiny opowieść o „prawdziwych
Polakach” czujących się częścią narodu wybranego i nienawidzących narodu wybranego. Antyse-

mityzm, antyislamskość, ksenofobia, szowinizm,
brutalizacja języka i życia to mniej lub bardziej
uświadomiona polska rzeczywistość. Szpila
skrzętnie wykpiwa fakt, że do fobii i -izmów wcale nie jest potrzebna obecność obcego. Ten obcy
jest w nas – przekonuje – pokazując opętanego
przez dybuka malarza kiczowatych obrazków
Żyda z pieniążkiem, notabene antysemity. Nasza
nienawiść, możemy przeczytać między wierszami, jest zupełnie niepodległa – nie ogranicza jej
rzeczywistość, w której przeciętny polski zjadacz
chleba nigdy nie widział na oczy Żyda, Araba,
wyautowanego homoseksualisty czy buddysty.
W tej kpinie Szpila zawarła wszystkie krzywe
miny, które wykonujemy coraz bardziej publicznie, aż w końcu przestajemy się ich wstydzić,
zapamiętując się w ferworze politycznych walk.
Wyodrębniła i nazwała społeczne lęki – przed
obcymi, przed swoimi, przed kobietami, mężczyznami, chorobą, wykluczeniem społecznym,
zajściem w ciążę z ciemnoskórym, przed gwałtem,
życiem w przemocowym związku, niemożnością
zajścia w ciążę... Opisała tęsknoty za miłością,
władzą, pieniędzmi, poczuciem bezpieczeństwa,
a także tę największą tęsknotę – za tym, żeby

Rosji. Zafascynowała mnie jej historia, bo była tak rzyńskie... To właśnie prawa kobiet były dla niej
odmienna od mojej. Ja wyemigrowałam z rodziną w dużej mierze motywacją do przyjazdu. Czy rzedo Ameryki, gdy miałam osiem lat, w 1987 roku, czywistość spełniła oczekiwania? To inne pytanie.
ciesząc się na spotkanie z amerykańską wolnością. Myślę, że lekcja, jaką wynieśliśmy z feminizmu jest
Doświadczyliśmy jej od razu. Zostaliśmy serdecz- taka: nie wystarczy, że powstanie nowy typ kobiety.
nie przyjęci przez amerykańskich Żydów, którzy Potrzebujemy także mężczyzn nowego typu.
powitali nas na lotnisku JFK i zawieźli do mieszkania, w którym czekało na nas jedzenie w lodówce, W swoim głośnym debiucie – zbiorze opowiadań
czyste prześcieradła na łóżkach, a specjalnie dla „Jeszcze rok”, podobnie jak w „Patriotach” – pormnie przygotowano ciężkie torby pełne słynnych tretuje pani outsiderów. Co jest w nich dla pani
w tym czasie lalek Cabbage Patch. Co więc mogło tak pociągającego?
spowodować, że Amerykanka odwróciła się od tego Lubię pisać o outsiderach, bo mówią wiele o tym,
kraju i w 1930 roku, jako młoda kobieta, pojechała jak opanować reguły obowiązujące w danym miejw przeciwnym kierunku, by ostatecznie znaleźć się scu, nie znając jego języka.
w pułapce systemu sowieckiego?
A sama czuje się pani outsiderką?
Zrozumiała ją pani?
Nie. Mieszkam w USA od ponad trzydziestu lat.
Ten wybór był dla mnie niezrozumiały, kiedy
zaczynałam pisać książkę. Duża część mojej pracy Pani powieść w istocie pyta o to, co można
nad powieścią to właśnie wysiłek zrozumienia tej poświęcić dla idei. Jak pani odpowiedziałaby na
decyzji – wysiłek, który w książce podejmuje syn to pytanie?
Florence, Julian. Na pewno w szukaniu odpowiedzi Proszę mi zadać to pytanie, kiedy moje dzieci dorona te pytania pomocne było moje osobiste doświad- sną. Teraz moim najważniejszym zadaniem jest
czenie sowieckiej imigrantki.
ofiarowanie im szczęśliwego dzieciństwa.
Książka – wśród wielu innych tematów – porusza też ten związany z prawami kobiet po obu
stronach Atlantyku. Zresztą przyjazd Florence
do ZSRR wydaje się być motywowany przemianami obyczajowymi, które nastąpiły w wyniku
rewolucji bolszewickiej i prowadziły do równouprawnienia kobiet.
Kiedy rozmawiałam z Timothym, najbardziej
zaskoczyło mnie to, że jego matka nie była komunistką – nigdy nie należała do partii. Była raczej
prototypem feministki. Mądrą dziewczyną z ambicjami, która lubiła pracować. A w tamtym czasie
pracujące kobiety... może nie były anomalią, ale
mogły zostać posądzone o to, że kradną pracę
mężczyznom. Rosja wydawała się wtedy rajem,
jeśli chodzi o równość płci – równa płaca, plany
uspołecznienia pracy domowej poprzez stworzenie publicznych pralni czy kuchni, legalna aborcja,
ułatwienie procedury rozwodowej, urlopy macie-

stał się jakiś cud. Po kolei poznajemy kilkoro
uczestników pielgrzymki i przekonujemy się
o ich motywach, poznajemy ich życie, historie,
otoczenie społeczne i drogę, którą mentalnie
pokonali, by znaleźć się w tym autobusie. Czy
to moglibyśmy być my? Obraz jest na tyle satyrycznie odkształcony, że trudno znaleźć w nim
swoje odbicie. Niepokojące jest to, że można się
jednak częściowo rozpoznać, choćby w momencie, gdy złośliwie śmiejemy się w czasie lektury.
Bo być może Szpila tworzy beczkę śmiechu, ale
opisuje beczkę prochu.
Nie uchowały się w tej powieści niemal żadne
świętości, autorka niczego nie ocala – być może
dlatego, że już niczego nie ocala publiczna fraza
nienawiści, z którą coraz bardziej się oswajamy
i to rosnące poczucie skonfliktowanej rzeczywistości. Szpila zręcznie ten język podchwytuje i przedrzeźnia. Potęguje go i ośmiesza, ale
i tak wszyscy te frazy, slogany, hasła, słowa i ton
medialnych doniesień rozpoznajemy. Niestety.
W takim świecie żyjemy. Jak to się skończy, jak
to się może skończyć? W książce dość tragicznie.
Jeśli poczuliśmy jakąkolwiek sympatię do bohaterów, w pielgrzymkowym autobusie ją stracimy,
w momencie gdy pospadają maski. Jeśli wierzymy w cechy narodowe i myśleliśmy, że jesteśmy
narodem może i rubasznym, ale dobrodusznym
– zwątpimy. Te dobre dusze są w stanie swoim
jadem zatruć świat, co jest zresztą w powieści
przekazane raczej dosłownie.
Szpila snuje swoją opowieść celnie, bez litości
i bez wzruszenia. Po co? Autorkę może spotkać
fala krytyki, że własne gniazdo kala, ludzi nie szanuje i wiary nie kocha. Nietrudno teraz narazić
się przecież na narodowy hejt, a już szczególnie kobiety są na cenzurowanym, zwłaszcza te
chadzające raczej na Czarny Protest niż na pielgrzymki. Może jednak warto takie zwierciadło
podstawić społeczeństwu pod nos, zanim ktoś

Patrioci
Sana Krasikov
tłum. Dorota Konowrocka-Sawa

podpali lont i wszystko wybuchnie? Bo jest to
książka podszyta nie tyle śmiechem, ile strachem.
Tak jak w obrazie „Autobus” Bronisława Wojciecha Linkego. Groteskowy obraz był wyrazem
pesymistycznej wizji społeczeństwa, a w rozrysowanym przekroju społecznym rozpoznawaliśmy
pijaka w krakowskiej czapce, księdza, któremu
monety zastępują oczy, lubieżnego starca, modnego bikiniarza itp. „Bardo” to nieco złośliwie
przedrzeźnia – antykomunistyczny wydźwięk
zarówno obrazu Linkego, jak i jego śpiewanej
przez Kaczmarskiego interpretacji „Czerwony
autobus”– kieruje się w stronę dzisiejszej prawicy. Piosenki Kaczmarskiego często pojawiają się
na kartach „Bardo” – biedny narodowy pieśniarz,
używany przez rodaków w sposób wybiórczy
i dowolny. I zwłaszcza jedna fraza (jaka? zapraszamy do lektury) zapada w pamięć. I jakoś nie
można się od niej w trakcie lektury opędzić,
i jakoś strach, że ktoś popatrzy w ten szczególny
sposób i na nasz nos.

Bardo
Agnieszka Szpila
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Tekst: Gabriela Omiotek

Zmiany w obyczajowości i postrzeganiu ról spo- Hobby świetnie pasuje do typu jego umysłowości,
łecznych zachodzą, ale bardzo wolno. Wprawdzie a nijak się ma do atrybutów męskości. Chociaż
systemy prawne poszczególnych państw częściej oczywiście reakcje otoczenia są różne, z czego
już dopuszczają kobiety do wykonywania różnych Ben zdaje sobie sprawę, rozumiejąc, że zostanie
zawodów – np. mogą one być już zawodowymi przypisana mu łatka „przegrywa”. Może to jednak
żołnierkami lub pełnić posługi duchowe – a także nie jest za wysoka cena, bo w zamian otrzymuje
chronią je w wielu przypadkach przed dyskry- dostęp do świata, którego mu bardzo brakowaminacją i molestowaniem, jedło. Otrzyma w nim wsparcie,
nak nierówności płciowe mają się
akceptację, rozmowę i zbuduje
wciąż doskonale. Niemniej to, co
Niekoniecznie
poczucie własnej wartości. Nie
postrzegane jako męskie i kobiece,
musi dłużej przy tym robić rzewiecznie
przestaje być tak wyraziste i jedczy, których nie cierpi – a wśród
noznaczne, jak jeszcze w pierwszej
nich jest niestety wszystko to,
zadowolone
połowie XX wieku. Chociaż nauczyco stereotypowo cementuje
i perfekcyjnie
ciel przedszkolny nadal budzi
męską wspólnotę – piłka nożzdumienie, a branża IT lekceważy
zrobione gwiazdy na i samochody. Duży problem
kobiety, coraz intensywniej kobiez hobby syna ma oczywiście jego
telewizyjnych
ty i mężczyźni próbują rozsadzić
ojciec, mechanik samochodowy.
ramy stereotypów. Niestety, nadal
Być może jednak wynika on
show mają tak
dziewczęta i chłopcy są wtłaczani
głównie z tego, że Ben ukrywał
idealne życie.
w określone role zarówno przez
przed nim swoje zainteresowarodziców, jak i szkolnych nauczynia, zamykał dużą część swocieli. To zmienia się najwolniej.
jego świata? Easton doskonale
Tym bardziej entuzjastycznie należy reagować na pokazuje, że podważając stereotypy, podchodząc
pojawienie się książek dla młodzieży, które w spo- do nich sceptycznie i krytycznie, można zmienić
sób oczywisty podważają schematy i stereotypy.
świat – ten sobie najbliższy, ale też świat innych
ludzi.
Świetnym przykładem zmiękczania krzywdzącego stereotypu męskości jest książka Toma Easto- Druga jego książka „Dziewczyny nie biją” ma
na „Chłopaki nie dziergają”. Jej bohater bowiem podobne przesłanie. Bardzo cenne, bo feminizm
łapie za wełnę i druty, i jest w tym doskonały. w Polsce ciągle nie ma dobrego PR-u, a niesłusznie.
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Co czyta najpopularniejszy polski autor
kryminałów Zygmunt Miłoszewski?
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Zdjęcie: Voyagerix/Shutterstock

Stereotypy są krzywdzące. Teoretycznie zdajemy sobie
z tego sprawę – w praktyce bardzo często łapiemy się na
nieuświadomionym myśleniu szablonami. Być może to efekt
nieodpowiednich lektur młodości, bo co tu kryć, historia
literatury ma wprawdzie rodzaj żeński, ale docenia nieliczne
przedstawicielki tej płci. Na szczęście lektury się zmieniają.

Ben Fletcher, siedemnastoletni bohater powieści Eastona, to najprawdopodobniej najzabawniejszy bohater od czasów Adriana
Mole’a Sue Townsend. Jakimś cudem temu maksymalnie uporządkowanemu młodemu mężczyźnie udaje się wpaść w spore
kłopoty i otrzymać nadzór kuratorski. W jego ramach musi się
zapisać na dodatkowy popołudniowy kurs, a naprawdę nienawidzi
samochodów, piłki nożnej i nie widzi się na kursie garncarstwa.
Robienie na drutach również nie wydaje mu się kuszące, ale kurs
ma prowadzić sympatyczna i piękna nauczycielka. Nawet, kiedy
okazuje się to pomyłką i robienia na drutach ostatecznie zaczyna
uczyć go mama szkolnej koleżanki, nie rezygnuje z zajęć. Lektura
tej książki to świetna zabawa i doskonały przykład na to, jak można łamać stereotypy bez szkody dla bohaterów, fabuły i komizmu.
Inteligentna narracja, świetne dialogi i mnóstwo komicznych scenek
sytuacyjnych sprawiają, że czytelniczka/czytelnik nie będą się mogli
oderwać od lektury.
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Pozory mylą,
stereotypy bolą

Chłopaki nie dziergają
T.S. Easton
tłum. Piotr Grzegorzewski
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Fleur, główna bohaterka, i Blossom, jej przyja- z popkulturą, co będąca jej nieodrodną córką. Jest
ciółka, to dwa różne wcielenia kobiecych dróg dobrze napisana, błyskotliwa i na swój sposób
do niezależności. Fleur zaczyna uprawiać boks, rozczulająca. Dlaczego? Bo to bardzo złośliwa
walczy o poprawę formy, uczy się determinacji satyra na pozoranctwo i powierzchowność świata
i czerpania ze swojej wewnętrznej siły. I robi to celebryckiego. Jednocześnie pielęgnuje wartości
na przekór bliskim – w tym matce i chłopako- rodzinne, przyjaźń, otwartość i akceptację inności.
wi. Nie pozwoli sobie jednak stawać na drodze, Akcja dzieje się w Los Angeles, ale odmienność
bo ta jej gra jest warta świeczki. Wpisuje się też amerykańskich realiów nie stanowi żadnej bariew system wartości, tradycyjnie uznawany za męski, ry, bo w rzeczywistości i amerykańscy, i polscy
w wyniku promowanego w kulturze chrześcijań- czytelnicy znajdują się jednocześnie w globalskiej etosu rycerskiego – jest szlachetna, lojalna, nym świecie telewizji i internetu. Ma to swoje
gra fair. Nie jest oczywiście idealna (byłoby to wady i zalety, ale na pewno warto powtarzać do
nudne), bo... ma problem z opanowaniem agre- znudzenia, że pokazywana tam rzeczywistość jest
sji. Nie można jej jednak nie lubić. Blossom jest wykreowana. Niekoniecznie wiecznie zadowolone
natomiast intelektualistką, czyli typem feministki, i perfekcyjnie zrobione gwiazdy telewizyjnych
który budzi najwięcej oporu i drwin. Interesuje show mają tak idealne życie. One pozują. Niby
się kobiecym europejskim kinem, czyta książki banalne, ale czy jesteśmy zupełnie pewni, że kilkufeministyczne, jest zaangażowana w zmienianie nastolatkowie zdają sobie z tego w pełni sprawę?
świata i pełna zapału. Po prostu koszmar wielu Główną bohaterką jest Bentley Royce, kreowana
mężczyzn! Relacja między dziewczynami jest bar- przez reality show na niegrzeczną dziewczynkę.
dzo cenna, czerpią od siebie wzajemnie, wspierają A ona w magazyny modowe chowa szkolne notatsię i co wydaje się wyjątkowo pocieszające – są ki i skrycie marzy o studiach! Boi się jednak, że
pewne swojej wartości, a przez to w jakiś sposób gdy padnie program, to rozpadnie się jej rodzina.
bezpieczne. Nie pozwolą się wykorzystać, skrzyw- Wymyśla więc piekielny plan i wdraża go w życie.
dzić, a zranione szybko podniosą się po ciosie. W tym świecie pełnym ułudy i błyskotliwych
Czy jakiś rodzic mógłby czegoś innego pragnąć kłamstw rodzina jest wciąż najważniejsza! Być
dla swojej córki?
może zatem nie warto wierzyć pozorom i patrzeć
na człowieka, nie na wizerunek? Bierzmy to pod
Zupełnie inną kategorią powieści jest „Royce uwagę przy lekturze tych trzech powieści, bo to na
Rolls” Margaret Stohl. Mamy w tym wypadku pewno rzecz do przegadania zarówno na lekcjach,
do czynienia z książką, nawet nie tyle flirtującą jak i w domach.

Dziewczyny nie biją
T.S. Easton
tłum. Piotr Grzegorzewski

Royce Rolls
Margaret Stohl
tłum. Katarzyna Rosłan

Fleur ma szesnaście lat, poukładane życie, wypróbowanych przy- „Royce Rolls” to nie jest zwykła i grzeczna książka dla młodzieży. To
jaciół, ciut zbyt poważnego chłopaka oraz nieco zbyt nadopiekuń- prawdziwy rollercoaster. Autorka doskonale czuje się w konwencji
czych rodziców. Raczej przypadkowo trafia do klubu bokserskiego książek dla młodzieży – ma za sobą popularną serię fantasy („Pięk(jej przyjaciółka, feministka Blossom, postanawia w nim inter- ne istoty”) oraz powieści osadzone w świecie komiksów Marvela
weniować, ponieważ zajęcia dla dziewczyn odbywają się tylko („Czarna Wdowa”). Teraz sięgnęła po zupełnie inną formę, tworząc
w czwartki). Dziewczyny zostają zaproszone na zajęcia z boksu, satyryczny obraz celebryckiej kultury Los Angeles.
Blossom nie popiera takiej formy promowania agresji, więc je sobie Rodzina Royce’ów od lat tworzy własny reality show, ale po kilku
odpuszcza, ale Fleur zostaje. Jaki to ma wpływ na jej życie i co się sezonach program może spaść z anteny, chyba że ktoś wpadnie
zmieni w jej postrzeganiu świata? I czy matka pogodzi się z nową na jakiś przewrotny i genialny pomysł. Ślub, a może pogrzeb?
pasją córki?
Wszystko jest przecież na pokaz, a poszczególni członkowie rodziny
Bardzo dobra książka, która zabawnie i inteligentnie promuje pozy- mają rozpisane szczegółowe role. Czy między nimi są jeszcze jakieś
tywne postawy, a wśród nich kobiecą niezależność, moc dziewczyń- prawdziwe relacje? Które więzi okażą się nienaruszalne? Rodzina
skich relacji, determinację w osiąganiu celów i bardzo kobiece fair Royce’ów będzie musiała się zmierzyć z tymi pytaniami. Zabawna,
play. Niewiele jest feministycznych powieści dla młodzieży, a ta błyskotliwa i wbrew pozorom pełna ciepła historia, której smaku
powinna się znaleźć zarówno w podręcznej bibliotece nastolatków, dodają twitterowe wpisy, zabawne hasztagi i notatki na marginesie
jak i ich rodziców.
producentów programu.

Przez kryminalną nostalgię polecam trzy mroczne książki, oczywiście polskie. Marcin Wroński i Mariusz Czubaj to klasycy. Pierwszy jest specjalistą od wrzucania zwłok w genialny
klimat retro polsko-żydowskiego Lublina, drugi każe swoim zmęczonym śledczym włóczyć
się po współczesnej Polsce z jej wszystkimi wadami i jeszcze większymi wadami. A brata
polecam nie dlatego, że brat, tylko dlatego, że mam narkotyczną słabość do literatury,
w której zwrot akcji można znaleźć na każdej stronie.

Powieść rzeczka
Nowa powieść Zyty Rudzkiej „Krótka wymiana ognia”
potwierdza wyjątkowość pisarki na tle polskiego
pejzażu prozatorskiego. Autorkę interesuje pamięć
i przemijalność, eksperyment z formą i językiem.

Archipelagi
Polecamy wyjątkowe pozycje, w tym
wyróżnioną Nagrodą Literacką
m.st. Warszawy powieść „Galicyanie”.

Tekst: Sylwia Głaszek
Zyta Rudzka debiutowała prozatorsko na łamach
„Twórczości” w 1991 r. fragmentami powieści „Białe klisze”. Skupieni wokół tego nowatorskiego
pisma krytycy od razu docenili potencjał autorki,
która nieco wcześniej zaistniała na polskiej scenie.
Zatrzymywanie uwagi na języku, drążenie jego
możliwości jest zresztą domeną pisarki. W „Krótkiej wymianie ognia” podsłuchuje i parioduje
współczesny język technologii i mediów, eksploatuje dosadność polskiej mowy i jej różnorodność
– czerpiąc garściami z języka potocznego i gwarowego. Tworzy to ciekawy, absolutnie nowoczesny obraz nakładającego się na siebie świata
teraźniejszości i przeszłości, bardzo polskiego
zatarcia granic klasowości i narodowości. Główna
bohaterka, uznana poetka Roma Dąbrowska, jest
córką wiejskiej, śląskiej baby, której po wojnie
zmieniono nazwisko i zakwestionowano tożsamość. Szczegółów tych możemy się jedynie
domyślać, wyłuskując je z fabuły. Czytelnik wie
bowiem o dziejach rodziny głównej bohaterki
tylko tyle, ile sama bohaterka, która próbuje
rekonstruować historię z krótkich, pourywanych
monologów matki, fragmentów zwierzeń powierzanych podwórkowej studni.
Autorka nie gustuje bowiem w linearnych fabułach, więc jej książki są porywające, ale bardzo
meandryczne. W podtytule „Krótkiej wymiany
ognia” znajdziemy informację, że jest to powieść
rzeczka, czyli niewielkich rozmiarów saga. Czy
jest to opowieść o rodzinie? I tak, i nie. Przede
wszystkim jest to saga kobiecego, niemal pierwotnego (babskiego) doświadczenia – miłości,
przemijania, cielesności, strachu i śmierci. Odarty
z romantyzmu seks, niechciane ciąże, głupie zdrady, doświadczenie porodu, ale i aborcji, a potem
utraty dziecka. Duże i małe traumy składające
się w opowieść o kobiecej egzystencji – złożonej
i pokiereszowanej.
Tytułowa „rzeczka” to również struga płynąca
nieopodal rodzinnego domu głównej bohaterki.
Staje się symbolem przemijania i utraty – zabiera
życie i chroni ludzkie tajemnice. Jest też kapryśna
jak pamięć. Autorka jest z wykształcenia psycholożką – w sposób bardzo wiarygodny oddaje
narracją pracę pamięci, gry świadomego z nieuświadomionym. Opisuje przymus wypierania
i zapominania, pokazując, że im więcej cierpienia,
tym więcej niepamięci. Bohaterki powieści Rudzkiej to osoby naznaczone cierpieniem i samotnością, depresyjną skłonnością do zamykania się
w swoim świecie i swoim doświadczeniu. Niewiele też w polskiej literaturze mamy takich obrazów kobiecej cielesności w kontekście starzenia

się i przemijania. Rudzka nie obawia się tego
tematu, nie pozwala też, by cielesność bohaterki
stała się niewidzialna. Roma ma prawie siedemdziesiąt lat, widzi zmiany zachodzące w ciele, nie
cieszy się nimi i ich nie akceptuje, bo stanowią
dodatkową izolację od świata. Umysł, pragnienia
kobiety, także te erotyczne, nie wiotczeją wraz
ze skórą. Bohaterka jest inteligentna, zgryźliwa
i zabawna, ale traci chęć komunikowania się ze
światem, coraz częściej i na dłużej pogrąża się
w sobie, swoich wspomnieniach, wraca do decyzji
podejmowanych w przeszłości, analizuje i obraca w pamięci. Z tego względu wcale nie jest to
łatwa lektura, bo nie oferuje łatwych pocieszeń,
odmawia szukania bezpieczeństwa w nostalgii.
Inna od siebie
Rodzinna historia jest zabagniona, tajemnicza,
Brygida Helbig
w niewyjaśnionym wymiarze tragiczna i bohaPowieść biograficzna poświęcona najciekawszej
terka ten ciężar przejmuje.
poetce polskiego modernizmu Marii KomornicRoma odwiedza swoją matkę, odczuwa z nią kiej. Brygida Helbig, literaturoznawczyni, napimocną więź, ale obie w niewielkim stopniu się sała o Komornickiej pracę habilitacyjną (2004 r.).
rozumieją. Mają przecież obie swoje sekrety. Po latach wraca do tej postaci w sposób zupełnie
Romę męczy niepełność tego obrazu, prześladuje odmienny i bardzo osobisty. Komornicka, poetycka
pamięć rodzinna. A jest ona naznaczona wojną gwiazda XIX wieku, zmieniła tożsamość na męską
i obcością – dwie siostry matki Romy, czterolet- i występowała jako Piotr Odmieniec Włast. Rodzini synek jednej z nich oraz ich matka zgodnie na najpierw oddała ją na wieloletnie leczenie do
– „po gospodarsku”, jak mówi narratorka, w środ- zamkniętych zakładów psychiatrycznych, a po
ku zimy weszły na zamarzniętą rzekę, wycięły pierwszej wojnie światowej, przyjęła z powrotem
w niej przerębel i się utopiły. Tylko matka Romy do domu. Piotr Odmieniec funkcjonował już jednie oddała ciała rzece. Czy jest to doświadczenie, nak na marginesie życia, właściwie martwy dla
o którym można komuś opowiedzieć, czy można świata. Umarł tuż po drugiej wojnie światowej
je zrozumieć? Roma swoje cierpienie, podobnie w zakładzie leczniczym w Izabelinie. Współcześni
jak matka, chowa w sobie, a co gorsza, nie dopusz- zapomnieli o poetce Komornickiej, Piotra Włacza do siebie cierpienia córki, która odchodzi od sta nie chcieli w żaden sposób znać. Co mogło
niej bez słowa, na wiele lat. Rodzinna trauma doprowadzić do tej dramatycznej przemiany, co
ukształtowało umysłowość i wrażliwość poetki
zagarnia kolejną ofiarę.
i wywołało tak kategoryczny bunt? Losy Własta
przez wiele lat były praktycznie nieznane, zachowało się tylko jedno jego zdjęcie – niemal cień postaci
przemykający po ogrodzie, daleko za plecami fotografującej się rodziny. Brygida Helbig przywraca
pamięci zarówno postać Komornickiej, jak i Własta. Przytacza fragmenty wierszy, listów, zapiski
współczesnych jej/mu postaci, tworząc przejmujący
obraz społecznego wykluczenia i walki jednostki
o wolność osobistą i twórczą, a także zwyczajną
ludzką godność.

Krótka wymiana ognia
Zyta Rudzka

Góra miłości
Jarosław Maślanek

Nastrojowa proza opisująca relację małżeńską,
dotykająca problemu niemożności poznania
i zrozumienia drugiego człowieka. Utrzymana
w konwencji onirycznej i symbolicznej. Żona bez
wyjaśnienia opuszcza męża. Ten w poszukiwaniu
informacji o niej udaje się do zamkniętego z powodu święta (święta zmarłych) centrum handlowego,
w którym pracowała. Natyka się na osoby, które ją
znały, ale z ich opowieści wyłania się zupełnie inny
obraz kobiety i ich związku. W narrację włączają
się głosy poszczególnych bohaterów napotykanych
przez mężczyznę, splatając się w historię ekonomicznego i społecznego wykluczenia związanego
z ustrojową transformacją, wyścigiem szczurów,
w którym osobiste straty przesłaniają potencjalne
zyski.

Galicyanie
Stanisław Aleksander Nowak

Bardzo szczególny, bo późny i wyjątkowo dojrzały
debiut prozatorski. Autor, opowiada dzieje rodziny
Kończyświatów, mieszkającej w Galicji, w Zaborowie. Na jej użytek wymyśla własny język – mieszaninę gwary i archaizacji – nazywając go językiem
galicyjskim. Prawdziwy rarytas dla miłośników
prozy dziewiętnastowiecznej, archaizowanej
i monumentalnej (akcja rozgrywa się między 1812
i 1915 rokiem). Nie mamy tu jednak do czynienia
z typową sagą, opisana przestrzeń i czas są bardziej
mityczne niż realistyczne, literacko wskrzeszone,
w większym stopniu powołane do życia niż przywołane historycznie. Również wielbiciele prozy
realistycznej znajdą tutaj coś dla siebie – imponująca jest bibliografia książki i zawarte w niej szczegóły etnograficzne oraz folklorystyczne połączone
żywiołem ustnej opowieści i wiejskiej anegdoty.
Splata się to w niezwykłą i bardzo przekonującą
całość.
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Do serca przytul psa
Naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta to jeden z pierwszych
etapów rozwoju mowy człowieka. Nic dziwnego zatem, że dziecięce książeczki
zapełniają psy, koty, świnki, krówki, ptaki i inne, także egzotyczne, istoty.
Fauna i flora są częścią otaczającego nas świata, nauka rozpoznawania
roślin i zwierząt, nazywania ich i okazywania im szacunku to nie tylko
inwestycja w edukację dziecka, ale i działanie dla dobra świata.
Tekst: Oliwka Etymios
Psychologowie rozwojowi nie mają wątpliwości, ile dobrego sprawia kontakt małego człowieka ze zwierzęcym towarzyszem. Przede
wszystkim, jak dowodzą, uwrażliwia on na uczucia innych, uczy
opiekuńczości, tolerancji i kontroli nad sobą samym, a także własnymi
emocjami. Bezwarunkowe uczucie, którym darzy człowieka zwierzak, ma moc wręcz terapeutyczną i dotyczy to zarówno dzieci, jak
i dorosłych. Nasz kontakt ze środowiskiem naturalnym bywa coraz
bardziej utrudniony, dlatego często świat dziecka wypełniają zabawki-zwierzątka, filmy i książki o zwierzętach, które mają za zadanie
chociaż w pewnym stopniu ten brak wypełnić. Co ważne, sympatia
wobec zwierząt tworzy więź między dorosłym i dzieckiem, doskonałą platformę porozumienia, wymiany doświadczeń oraz ułatwia
wzajemne uczenie się od siebie. Dzięki lekturom dzieci przejmują
od dorosłych wiedzę o otaczającym nas świecie i z ich pomocą próbują poznać, zrozumieć rządzące nim prawa, a dorośli przypominają

sobie siłę dziecięcego zachwytu, wzruszenia, moc empatii i radość ze
wspólnego przeżywania czegoś.
Dzięki literaturze dziecko odkrywa złożoność świata i własnej psychiki. Razem z bohaterami może przeżywać, rozpoznawać i nazywać
różne emocje: radość, smutek, strach, współczucie. Staje się wrażliwe
na niesprawiedliwość, cierpienie innych, w tym także zwierząt i roślin.
Nieodłączną częścią literatury dla dzieci jest antropomorfizacja
– zwierzętom i roślinom przypisuje się cechy psychiczne, zachowania
charakterystyczne dla człowieka. To jeden z najstarszych zabiegów
literackich, znany doskonale nawet najmłodszym czytelnikom z najbardziej klasycznych baśni i podań ludowych. Jest mocno związany
z pierwszą poznawczą potrzebą ludzką – porządkowaniem świata
na swój obraz i podobieństwo – obecną zarówno w opowieściach
religijnych, jak i mitologicznych.

Ogóras. Ale jazda!
Eliza Piotrowska
Eliza Piotrowska (tekst) i Joanna Gębal (ilustracje) zapraszają małych
czytelników na pasjonującą (dla dzieci) i nostalgiczną (dla rodziców)
przygodę ze starymi samochodami. Ogóras to leciwy już, czerwony
autobus, uwielbiany wprawdzie przez swoich właścicieli i ich synka
Jasia, ale traktowany pogardliwie przez inne auta. Mimo swoich lat
bardzo ciężko pracuje, wożąc po mieście turystów. Niestety, jest też
bardzo samotny, ma wprawdzie pana Tomka, swojego kierowcę, ale
tęskni za starą przyjaciółką syrenką. A jeszcze inne, nowe typy samochodów wyśmiewają się z niego i nie traktują staruszka poważnie.
Z ulic praktycznie zniknęły trabanty, jelcze, nysy i tarpany – a przecież
te samochody miały dusze. Prawda?
Ogórasa coś zdecydowanie wyróżnia spośród innych aut – starych
i nowych – umie czytać. Nauczył się tego sam i być może ta umiejętność stanie się katalizatorem wielu zmian. W ogóle czytanie książek
może być hobby całej rodziny, w tym także małego Jasia, który również czuje się samotny, bo jego przyjaciółka, Marzenka, wyjechała za
granicę. No i jest jeszcze pani Lena – ona rozumie i mowę samochodów, i uczucia dzieci. Znajduje też najładniejsze książki – takie, które
potrafią ukoić tęsknotę i rozbudzić marzenia. A marzenia przecież
czasem się spełniają!
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Psierociniec
Agata Widzowska
Agata Widzowska, autorka dwóch książek z serii
„Psierociniec”, nadając swoim bohaterom ludzkie cechy – zdolność do abstrakcyjnego myślenia,
dedukcji czy nawet potrzeby artystyczne (pies
Remik pisze wiersze) – pozwala im jednocześnie
zachować ich zwierzęcą autonomię. Dzięki temu
dziecko utożsamiając się ze zwierzęciem, może
dostrzec też odmienność jego potrzeb, co w jakiś
sposób wpływa na rozwój instynktu opiekuńczego
wobec istot potrzebujących troski. Dziecko, tak jak
i dorosły, potrzebuje poczucia sprawczości, które
zostaje wzmocnione przez świadomość, jak wiele
może zwierzęciu dać – miłości, opieki, poczucia
bezpieczeństwa i przynależności do stada. W pierwszej części „Psierocińca” poznajemy zabawnie
wyglądającego psa Remika o lisim ogonie i bardzo
mądrych oczach. Trafia on do schroniska dla zwierząt i poznaje całą plejadę różnych psich oraz kocich
typów (i typków). Pieski nie tylko mają różne rasy,
ale i różne osobowości czy historie. Remika spotka
w psierocińcu sporo przygód, ale też wiele się nauczy
– także od tych piesków, które wyrządziły mu krzywdę. Zaczyna rozumieć, że krzykliwość, złośliwość
i agresja mogą być wynikiem złych doświadczeń
i cierpienia, a nie „złego” charakteru. Remik pomaga
więc wszystkim znaleźć dom, pisząc dla nich wiersze
(zgrabnie wplecione w fabułę).
Świat przedstawiony w obu częściach Psierocińca
ma cechy realistyczne, pozwalające dziecku dostrzec
znajome mu elementy, a także poszerzyć wiedzę
o otaczającym go świecie (dowiaduje się, czym jest
schronisko dla zwierząt, rozumie, że każda znajdująca się tam istota potrzebuje nie tylko opieki, ale
i towarzystwa, a także, że opieka nad takim adoptowanym psem to wielkie zobowiązanie).
Bohaterami drugiej części Psierocińca „W poszukiwaniu straconego węchu” są psy Budzeł i Śpiocheł. Mają już dom, ale Budzeł ma też tendencję do
rozrabiania. Zdarza się, że w czasie którejś z psich
przygód traci węch i będzie go próbował samodzielnie odnaleźć. Jednak bez węchu pieski są bezradne,
gubi się więc i trafia właśnie do psierocińca – miejsca życzliwego zarówno zwierzętom, jak i ludziom.
Psierociniec to jednak nie dom, a przecież pies jest
częścią ludzkiej rodziny i bardzo za nią tęskni. Przejmująca dola Budzeła będzie dla dziecka nie tylko
lekturową przygodą, urozmaicaną zabawnymi lub
wzruszającymi wierszykami, ale też życiową lekcją.
Razem z Budzełem nauczy się bowiem kilku prawd
o życiu, wypełnianiu zobowiązań i sile miłości, której wcale nie stopniuje się razem z dobrym czy złym
zachowaniem (i pieska, i dziecka).

Wielka księga ssaków
Yuval Zommer

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Wielka Księga Przygód
Agnieszka Mielech

Zupełnie innym typem lektury, należącym do
kategorii popularnonaukowej, jest „Wielka księga
ssaków”autorstwa Yuvala Zommera, znanego
w Polsce i na świecie z uwielbianej przez młodych
czytelników „Wielkiej księgi robali”. Siłą obu
książek jest nie tylko bogactwo wiedzy, którą przekazują – wiarygodnej i dostosowanej do możliwości intelektualnych dzieci – ale też fakt, że
potrafią rozbudzić ciekawość świata. Wspólna
lektura pomaga także rodzicom w udzieleniu
odpowiedzi na fundamentalne przecież pytania
jak to, dlaczego wilk wyje do księżyca, jak rozpoznać w lesie ślady zająca, co zjada hipopotam
i z czego śmieje się hiena?

Emi założyła Tajny Klub Superdziewczyn, kiedy była w zerówce,
u progu szkoły podstawowej. Dziewczynki, tak jak i chłopcy, lubią
przeżywać przygody i trzymać się razem. Książka Agnieszki Mielech,
ilustrowana przez Magdalenę Babińską, idealnie trafiła w gusta uczennic szkół podstawowych, bo pokazała, że te dziewczyńskie zajęcia
i pomysły są interesujące, a ich przemyślenia trafne, natomiast wartość
przyjaźni jest tak samo wysoka w świecie dzieci, jak i ich rodziców.

Rozumienie odrębności świata zwierząt i praw
rządzących naturą stanowi już kolejny etap
wtajemniczenia. Lektura staje się pretekstem
do rozmowy o zagadnieniach moralnych i to
w odniesieniu do samych zwierząt, które zjadając
innych, czy zachowując się adekwatnie do swoich naturalnych instynktów, nie są przez to ani
„dobre”, ani „złe”. Książka ma tę przewagę nad
nawet najciekawszym i najbardziej dostosowanym
do wieku odbiorcy programem telewizyjnym, że
pozwala się zawsze zatrzymać, zastanowić, wyjaśnić ważną czy trudną dla dziecka kwestię, np. że
zjadane przez człowieka mięso jest też częścią
jakiegoś zwierzęcia... Wchodzimy dzięki niej nie
tylko zatem w obszar poznawczy, ale dużo bardziej
skomplikowaną niż dotąd problematykę etyczną.
I także tym razem to zwierzęta mogą być na tej
drodze nauczycielami i przewodnikami zarówno
dzieci, jak i dorosłych.

Dziewczyny (i jeden chłopak, Franek) uczą się wzajemnej solidarności, podejmują zabawne i rozwijające inicjatywy, wspólnie dorastają.
A wraz z nimi czytelnicy książek. Emi jest sympatyczna, ale ma swoje
wady. W drugiej części „Wielkiej Księgi Przygód” przyjaźń członków klubu zostanie wystawiona na próbę. W szkole dużo się dzieje,
rozpoczyna się też sportowa rywalizacja, podczas której ujawnią się
różne wady i zalety klubowiczek. Do rozgrywki dołączy także nowa
uczennica – Zosia. Jej pojawienie się wywoła wiele emocji. Czy Emi
stanie na wysokości zadania? Na pewno potrzebuje jakiegoś wsparcia,
ale jak zachowa się Tajny Klub Superdziewczyn i Superchłopaka
w obliczu wyzwania? Czy dziecięce więzy przyjaźni są wystarczająco
mocne? Emi i jej przyjaciele będą się również uczyć, jak dziewczynki
i chłopcy mogą funkcjonować w zespole oraz czym w praktyce jest
współpraca i równouprawnienie płci.
Książkę polecają Kasia Bonda z córką Niną.

Ilustracje i minihistoryjki o zwierzętach pochodzą z książki
„Wielka księga ssaków” Yuvala Zommera

Magazyn Teraz Czytam nr 3
redaktor wydania Maciej Marcisz
korekta Małgorzata Radomska
projekt graficzny i skład Studio projektowe &Visual
wydawca Grupa Wydawnicza Foksal
ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa
nakład 30 000 egz.

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
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Zbrodnie z namiętności
Czy można przeczytać akta sądowe jak opowieść o namiętności,
zaskakujący kryminał czy wciągający thriller? Jak się okazuje,
można. Można potem również napisać o tym książkę, jak zrobił to
Sławomir Koper w „Zbrodniach z namiętności”, ożywiając dawno
minione czasy i bardzo niejednoznaczne historie ludzi, których,
wydawałoby się, historia i opinia społeczna dawno już osądziły.
Rozmawiała: Sylwia Głuszak
Zdjęcie: © Maksymilian Rigamonti

Opisuje pan sześć różnych historii, które swego czasu były bardzo łem Palicynem, poniosła jednak swoistą klęskę. Mogła się spodziewać
głośne (chronologicznie ostatnia to historia tragicznej śmier- na swoim pogrzebie całej Warszawy, a przyszło na niego kilkanaci Andrzeja Zauchy). Czym się pan kierował, wybierając swoich ście, no może kilkadziesiąt osób. Były też problemy z katolickim
bohaterów?
pochówkiem. Nie udało mi się ustalić, czy od razu pochowano ją na
Pomysł na książkę przyszedł mi do głowy, kiedy postanowiłem Powązkach w miejscu, gdzie dzisiaj spoczywa. Prawdopodobnie nie.
dotrzeć do akt procesu zabójcy Andrzeja Zauchy. Z tego, co mi
wiadomo, nikt dotychczas do nich nie zaglądał – byłem pierwszy. Muszę przyznać że czytałam pana książkę jak dzieje kobiecej
Ich lektura wprawiła mnie w osłupienie, co chyba jest na kartach opresji, bo dla mnie sporo w tych zbrodniach było różnych ambiksiążki widoczne. Pomyślałem, że pewnie jest kilka innych zaskaku- cji, prób dominacji, walki o władzę, a dużo mniej romantycznej
jących historii tego typu. Od razu pomyślałem o Marii Wisnowskiej miłości. Doskonale widać to w przypadku Dagny Juel. Przybyi Dagny Juel-Przybyszewskiej. Pierwsza zginęła zastrzelona z ręki szewski ją praktycznie porzucił i zostawił z Emerykiem w Gruzji
kochanka, druga przyjaciela, a raczej wielbiciela. Trafiłem również bez paszportu, a ten, nie mogąc nawiązać z nią relacji miłosnej,
na głośną swego czasu historię zabójstwa Igi Korczyńskiej, tancerki zabił ją i siebie. To wszystko z miłości? Igę Korczyńską zastrzelił
zastrzelonej na zapleczu sceny teatru Ananas przez narzeczonego, narzeczony głównie dlatego, że wyrwała się spod jego władzy i nie
a także Zyty Woronieckiej, która dla odmiany zastrzeliła swojego chciała oddawać mu zarobionych przez siebie pieniędzy.
niewiernego narzeczonego. Osobną sprawą jest morderstwo doko- Adam Grzymała-Siedlecki, który był korepetytorem Emeryka, rzucił
nane przez małżeństwo Maliszów – przyczyną potrójnego zabójstwa więcej światła na jego postać. Obowiązuje raczej wersja Boya-Żeleńnie była namiętność, ale desperacja wynikająca z biedy. Maliszowie skiego o tragicznej miłości Emeryka do Dagny, która była muzą artynatomiast próbowali siebie wzajemnie chronić w czasie procesu, brali stów. Wspomnienia Grzymały-Siedleckiego pokazują, że Emeryk
na siebie winę, Maria dążyła do tego, by powieszono ją z mężem. był niezrównoważony, wychowany przez chorą psychicznie matkę
Potem daremnie błagała o darowanie mu życia. Takich opowie- i bardzo zamożnego, przedsiębiorczego ojca, stosującego jednak tzw.
ści mogłoby być więcej, ale nie o wszystkich są dostępne materiały, zimny wychów. Emeryk lgnął do dekadentów, wkupywał się w ich
a wtedy historyk niewiele może z nimi zrobić.
towarzystwo, ale jego obsesją było zrobienie czegoś niezwykłego, co
przeszłoby do historii. Zrealizował ten cel, zabijając żonę swojego
Opisując śmierć Wisnowskiej czy potem Andrzeja Zauchy, nie artystycznego guru – Przybyszewskiego. Z Korczyńską było tak, że
podąża pan za znanym przekazem medialnym i nie oferuje ckli- otoczenie wiedziało, że narzeczony ją bije. Przychodziła do teatru
wej opowieści o wielkiej miłości. Sporo tam przypadku, obsesji, w sińcach. Nikt jej nie pomógł, nawet matka, która ten fakt akcepa nawet używek, a tej namiętności trochę mniej.
towała. Rodzina nie akceptowała tylko tego, że Korczyńska oddaje
Przekazy medialne po śmierci Zauchy wyglądały tak, że ktoś coś pieniądze narzeczonemu, a nie im. Dopiero wiedza, jak wyglądały
napisał, a reszta powtarzała. Jego znajomi mówili różne rzeczy, ale wówczas relacje społeczne i tzw. otoczka obyczajowa pomagają zroposiadali ułamki informacji. Ja byłem całością obrazu zaskoczo- zumieć sprawę. Korczyńska zginęła, kiedy Zachariasz Drożyński
ny. Mówiono, że Zuzanna Leśniak zginęła, bo zasłoniła Andrzeja – swoją drogą paskudna postać – zrozumiał, że ona od niego naprawdę
Zauchę własnym ciałem. To nieprawda. Nikt sobie chyba nie zdawał odeszła i nie będzie go utrzymywać. Natomiast matka Zyty Worosprawy, jaką ona rolę odegrała w tym dramacie. Nie mogła się po nieckiej wiedziała, jak córka przeżywa jawne zdrady narzeczonego, ale
prostu zdecydować, czy odejść od męża. Skończyło się to tak, jak się mówiła jej, że to normalna kolej rzeczy. Woroniecka go ostatecznie
skończyło, czyli tragicznie. Nie umiała rozwiązać swojej skompliko- zastrzeliła, ale dostała za to bardzo niski wyrok.
wanej sytuacji, więc zaprosiła Zauchę na noc, wiedząc, że mąż wróci
do domu. Tak się dowiedział o romansie żony. Bez komentarza. Ja Opisywane przez pan procesy są też bardzo ciekawe, bo pokazują,
staram się nikogo nie oceniać, przedstawiam tylko fakty. Faktem jest że wyroki wynikały również ze społecznego przekonania o tym,
też, że Andrzej Zaucha bał się męża Leśniak, bo ten potraktował go że namiętność jest okolicznością łagodzącą. To się wprawdzie
„po męsku” – z pięści. Potem go po prostu unikał. Mąż Leśniak powta- zmieniało w czasie, ale chyba nie aż tak bardzo, jak byśmy myśleli
rzał potem, że wszystko mogło skończyć się inaczej, gdyby Zaucha – mąż Leśniak zabił dwie osoby, a dodatkowo to przecież nie było
z nim porozmawiał. Sprawa zabójstwa aktorki Marii Wisnowskiej spontaniczne morderstwo, tylko zaplanowane zabójstwo.
również wyglądała inaczej, niż się to opisywało w prasie. Za motyw No tak, skoro trzy dni chodził po Krakowie z karabinkiem, to raczej
uznano zazdrość zakochanego oficera carskiej armii. Sama Wisnow- wiedział, co robi. Dostał 15 lat, a spodziewał się chyba tylko 10. Nie
ska jednak idealnie wpisywała się w epokę końca wieku i dekadencji, zmienia to faktu, że po lekturze tych akt nieco lepiej rozumiem tę
można nawet powiedzieć, że fascynowała się śmiercią.
postać.
Sprawa Wisnowskiej jest właśnie przykładem, że choć namiętność
była jakimś tłem sprawy, ale wśród przyczyn znalazły się i niestabilność psychiczna obojga, i duże ilości środków odurzających.
Barteniew namiętnie pił, ona zażywała opium.
Chociaż opisywałem w życiu wiele historii, rzeczywiście nie spotkałem się z historią tak toksycznego związku. Natomiast proszę nie
zapominać, że wiele lat po śmierci aktorki Barteniew przychodził
na jej grób – już jako bezdomny, pozbawiony majątku włóczęga
– i kładł na nim białą różę. Umarł w warszawskim przytułku, dopiero
wtedy odkryto jego tożsamość. To dodaje jeszcze kolorytu tej sprawie.
On jednak zaplanował to zabójstwo, nie było dokonane w afekcie.
Podobnie zresztą jest z innymi opisanymi przez pana zbrodniami.
W przypadku procesu Barteniewa taka była wersja prokuratora, że on
ją zwabił i zamordował, planując to wcześniej. Łagodny wyrok, który
otrzymał, był efektem być może romantycznej otoczki wokół sprawy,
ale też dziwnej słabości carskich władz do swoich kawalerzystów.
Ambitna Wisnowska, która budowała karierę, romansując z genera-
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Zbrodnie z namiętności
Sławomir Koper

Zapraszamy na naszą stronę
internetową
po informacje o nowościach
i ponadczasowych klasykach!

www.gwfoksal.pl

