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Piszemy 
przyszłość
 Ula Rybicka, redaktor naczelna

Z nieskrywaną radością przekazuję Państwu nowy numer 
naszej gazety, bo to niechybny znak, że rozpoczyna się 

– zdaniem wielu – najlepszy festiwal literacki w kraju. Li-
teracki Sopot to przede wszystkim spotkania: z pisarzami, 
tłumaczami, publicystami i, last but not least, innymi 
czytelnikami. Mam nadzieję, że spotkaniom tym, oprócz 
książek zaproszonych gości, będzie towarzyszyć nasza 
gazeta stanowiąca przewodnik po wszystkich festiwalo-
wych wydarzeniach.

Podczas ósmej edycji festiwalu kierujemy spoj-
rzenie na Wielką Brytanię. Wspaniała literacka tradycja 
będzie reprezentowana w nurcie London calling przez 
pięć pisarek młodego i średniego pokolenia. Nie jest przy-
padkiem, że to właśnie pisarki znalazły się w czołów-
ce gości. Kobiety piszą przyszłość to drugi ważny nurt 
w programie festiwalu, a dzięki niemu poznamy historie 
kobiet, których zaangażowanie w rozwiązywanie proble-
mów społecznych stało się katalizatorem wielu zmian we 
współczesnym świecie. Od wieków literatura ma prze-
cież wpływ na społeczności i narody, rezonuje z kulturą, 
religią i szerzej – systemami wartości. A jak pokazuje 
twórczość naszych gości, rozlicza się też z historią, nobili-
tuje bohaterów, przyznaje należny szacunek ofiarom oraz 
daje głos tym, którzy z dyskusji są wykluczeni. Wpływa 
nie tylko na życie prześladowanych i mniejszości, ale tak-
że na tych, którzy mają szczęście być po „jasnej stronie” 
społecznego uprzywilejowania.

Oddaję w Państwa ręce gazetę przygotowaną 
przez młode i wrażliwe społecznie dziennikarki, które li-
teraturę czytają właśnie przez pryzmat jej oddziaływania 
na świat. Dla „Literackiej” piszą: Magdalena Bojanowska, 
Aleksandra Chmielewska, Klaudia Czaboryk, Paulina Fran-
kiewicz, Julia Kapała, Dominika Prais, Natalia Soszyńska, 
Dominika Stańkowska, Aleksandra Suchecka oraz gościn-
nie poprzednia redaktor naczelna, Dagny Kurdwanowska. 
Książki w dłoń!

Czy wszyscy 
jesteśmy 
rasistami?
 Klaudia Czaboryk

Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do wszechobecnego 
rasizmu, że nawet nie zdajemy sobie sprawy 
z jego istnienia. Między innymi o zobojętnieniu 
i ignorowaniu problemu powszechnej dyskryminacji 
pisze Reni Eddo-Lodge, brytyjska dziennikarka 
i autorka książki Dlaczego nie rozmawiam już 
z białymi o kolorze skóry.

Po reakcjach, jakie wywołał post, który Eddo-Lodge za-
mieściła w 2014 roku na swoim blogu, dziennikarka po-
stanowiła napisać książkę o tym samym tytule. Wywarła 
ona ogromny wpływ na debatę publiczną, gdyż problem 
rasizmu i dyskryminacji jest wciąż boleśnie aktualny. Jej 
książka została przetłumaczona na kilkanaście języków 
i odniosła sukces nie tylko w Wielkiej Brytanii. Emocje, 
jakie wywołała publikacja Eddo-Lodge, pokazują, że po-
ruszyła bardzo drażliwy temat. Z jednej strony widzimy 
ludzi, którzy z racji ciemnego koloru skóry doświadczają 
strukturalnego rasizmu i świetnie rozumieją jej przekaz. 
Z drugiej strony są ludzie biali, którzy zostali postawieni 
przed niewygodnym faktem znajdowania się na uprzy-
wilejowanej pozycji. Pisarka skupia się głównie na spo-
łeczeństwie brytyjskim, a także krytycznie spogląda na 
politykę i popkulturę w Wielkiej Brytanii.

Biały przywilej
W książce pojawia się określenie „biały przywilej”, któ-
ry autorka opisuje jako nieobecność skutków rasizmu. 
Mówimy o nim wtedy, kiedy twój kolor skóry niemal na 

pewno będzie miał pozytywny wpływ na twoje życie, a ty 
nawet nie będziesz tego świadomy. Szokująca jest rów-
nież świadomość, że rodząc się z kolorem skóry innym niż 
biały, będziesz miał cięższe życie. Eddo-Lodge podkreśla, 
że sprawiedliwe społeczeństwo nie może wskazywać, że 
jesteś zbyt czarny, zbyt kobiecy lub zbyt biedny, by być 
kim chcesz albo by żyć i pracować tam, gdzie chcesz. 
Oczywiste wydaje się stwierdzenie, że każdy zasługuje na 
równe traktowanie w pracy, szkole, szpitalu czy miejscu 
zamieszkania. Jednak ciągle jesteśmy świadkami sytuacji 
zaprzeczających temu podstawowemu prawu do życia 
w pokoju i godnych warunkach. Dziennikarka odważnie 
stwierdza, że gorsi są ci, którzy nie są radykalnymi rasi-
stami i akceptują sytuację taką, jaka jest, udając, że nie 
widzą problemu i nierówności rasowych.

(Nie)widoczny problem 
Eddo-Lodge stara się uświadomić, że problem rasizmu 
od zawsze był i jest obecny w naszym życiu, jednak wciąż 
uporczywie go ignorujemy. Nie jest to jednak książka 
tylko o rasizmie. Dziennikarka pisze o różnych formach 
dyskryminacji i systemach przywileju, np. męskiej do-
minacji. Warto jednocześnie zaznaczyć, że publikacja ta 
jest świetnie napisana. Autorka z wielką łatwością łączy 
aspekty historyczne i socjologiczne, ukazując rasizm 
z perspektywy, o której być może wcześniej nie mieliśmy 
pojęcia. Polski czytelnik po lekturze książki Eddo-Lod-
ge może zastanowić się nad tym, jak wygląda sytuacja 
w naszym kraju. Czy posiadamy problemy podobne do 
problemów wielokulturowej Wielkiej Brytanii? Odpowiedź 
może okazać się zaskakująca.

 »Spotkanie z Reni Eddo-Lodge odbędzie się 15 sierpnia 
o godzinie 17.00 w Państwowej Galerii Sztuki. Poprowadzi 
je Marta Perchuć-Burzyńska.

Reni Eddo-Lodge, fot. Amaal Said 
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Ilony 
Wiśniewskiej 
historie
z Północy
 Dominika Prais

„Nigdy nie oceniam moich bohaterów. 
Nie mam wobec nich oczekiwań. Staram się być 
otwartą księgą” – przyznaje Ilona Wiśniewska 
i opowiada o tym, jakie historie zapisała w niej 
Północ i jej mieszkańcy.

Dominika Prais: Co Ilonie Wiśniewskiej staje przed ocza-
mi, gdy myśli o Grenlandii?
Ilona Wiśniewska: Zamarznięte morze i roześmiani ludzie. 
Widzę, jak wędrujemy po lodzie, a przed nami są potężne 
błękitne góry. Słyszę dobiegający z nich charakterystycz-
ny dźwięk strzelającego powietrza. Jest tak pięknie, że 
wtedy już nawet nie robi się zdjęć. 

Jeśli koniec świata ma swój koniec, to pani chyba tam 
dotarła.
Grenlandia to dla mnie właśnie początek świata. Świa-
ta, który mógłby się rozwinąć w innym kierunku, niż to 
się stało. Końcem świata są zatłoczone miasta, wielkie 
sklepy, ubojnie zwierząt, morze z plastiku.

Skąd u pani tak duże zainteresowanie Północą?
Na studiach, kiedy czytaliśmy mitologię skandynawską, 
poczułam jakby otwierał się przede mną nowy świat. 
Opowieści o zimnie bardzo działały na wyobraźnię i mia-
łam wrażenie, że już je kiedyś słyszałam, że kiedyś na 
tej Północy już byłam. Czułam, że po prostu muszę ją 
zobaczyć, że tam będzie można oddychać i zebrać myśli. 
Tak dziesięć lat temu trafiłam na Spitsbergen. Od tego 
czasu mieszkam za kołem podbiegunowym. 

Jak na panią wpływa zimno, skoro tak trudno się od niego 
oderwać?
Zimno to tylko jedna z zalet Północy, bo rzeczywiście 
pozwala oddychać, a do tego daje spokój i umiejscawia 
mnie w przyrodzie, która o wszystkim decyduje. Poza tym 
są jeszcze dwie bardzo ważne rzeczy: cisza na dużych 
przestrzeniach i lodowata woda w kranie.

Zimno ogranicza też potrzeby?
Na pewno. Na Północy jest bardzo mało bodźców, przez 
co niewiele się potrzebuje. Ja teraz pewno też z większą 
łatwością przyjmuję to, co jest, mam mniej oczekiwań, 
ale to pewnie też zasługa przebywania z Norwegami, 
którzy od urodzenia żyją w zimnie i w obliczu tak trudnego 
klimatu potrafią zachować dystans do siebie, otwartość 
i poczucie humoru.

Czego jeszcze nauczyła panią Północ?
Na Północy bardzo często jest się samemu. Gdy patrzę 
na to doświadczenie z perspektywy dziesięciu lat, widzę, 
że udało mi się tę samotność oswoić i już coraz mniej się 
jej boję. Dzięki temu żyje się trochę łatwiej. 

Północ panią zmieniła. Czy sama też się zmieniła?
Spitsbergen zmienił się bardzo przez ostatnie dziesięć lat, 
głównie przez to, że położono nacisk na rozwój turystyki. 
Gdy przyjechałam tam w 2009 roku, na czas nocy polar-
nej zamykano hotele i społeczność nagle się kurczyła 
do 2000 stałych mieszkańców. Teraz sezon trwa cały 
rok, bo ludzie chcą zobaczyć zorzę i doświadczyć nocy 
polarnej. Napływ turystów jest ogromny, pojawia się 
coraz więcej przypadkowych ludzi, a to sprawia, że po 
pierwsze miasto przestaje być autentyczne, a po drugie 
w społeczności opartej na zaufaniu narasta nieufność 
i znużenie turystami. Zaczyna się zamykać drzwi domów, 
wyjmować kluczyki ze stacyjek samochodów, pojawia się 
coraz więcej zakazów, ale nikt nie stawia granic i masowa 
turystyka dociera coraz głębiej. Wielkie wycieczkow-
ce to już stały widok latem na całej Północy, również 
na Spitsbergenie. 

Z jakimi wyobrażeniami na temat Północy wyruszyła pani 
na Spitsbergen?
Wydawało mi się, że spotkam tam zamkniętych ludzi. 
Tymczasem na miejscu przekonałam się, że im dalej na 
północ, tym oni są bardziej otwarci. Musiałam całkowicie 
zmienić myślenie, bo raptem okazało się, że przyjecha-
łam z Polski, w której często się marudzi i szuka dziury 
w całym, do kraju, gdzie nikt nie narzeka mimo naprawdę 
trudnych warunków życia. Najważniejsze, czego się tu 
nauczyłam, to żeby nie mieć żadnych oczekiwań, bo za 
oczekiwaniami często idą oceny, a ja nie chcę oceniać. Na 
Grenlandii doświadczyłam wielu nowych sytuacji, które 

mogłabym osądzić negatywnie, ale tego nie zrobiłam. 
Staram się być otwartą księgą i po prostu dać się zapisać.

Dla mnie jedną z takich sytuacji byłoby traktowanie psów 
przez Grenlandczyków. W Ludzie pisze pani o psach na 
łańcuchach, psach odpływających na krach topniejącego 
lodu. Wydaje się to okrutne.
Psy traktowane są na Grenlandii jako narzędzia pracy, 
ale to nie wynika z okrucieństwa ich właścicieli. Pies jest 
gwarantem przetrwania jego właściciela – nie jedzie w za-
przęgu z turystami, ale z myśliwym na polowanie. Jeśli ten 
myśliwy wpadnie w szczelinę, to psy go z niej siłą rozpędu 
wyciągną. A jeśli utknie gdzieś na dłużej, dadzą mu ciepło 
lub staną się dla niego pożywieniem. I mówi to osoba, któ-
ra od dziecka nie je mięsa i jest zagorzałą przeciwniczką 
polowań. Rozumiem, z czego wynikają pewne zachowania, 
które z naszej perspektywy są nieakceptowalne, ale to 
czy je szanuję, czy nie, w ogóle nie jest istotne. Ja tylko 
przekazuję historie i staram się nie mierzyć ludzi swoją 
miarą, bo inaczej niczego się nie dowiem.

Grenlandczykom też chyba daleko do oceniania innych?
Tak, Grenlandczycy są bardzo dumni z tego, kim są, ale 
jednocześnie nie odbierają dumy innym, nie stawiają 
się w opozycji do innych. Poza tym są znacznie bardziej 
rozwinięci światopoglądowo niż Polacy i duża w tym 
zasługa Danii. Pierwszy przykład z brzegu: grenlandzkie 

społeczeństwo było bardzo konserwatywne i zhierarchi-
zowane, a od kilku lat można tam już zawierać związki jed-
nopłciowe i te pary mogą adoptować dzieci. Tam wszyscy 
są w stanie się dogadać właśnie przez to, że mają duży 
szacunek do innych.

Czy Grenlandia była dla pani zaskoczeniem po wielu latach 
spędzonych na Północy?
Ogromnym. I całe szczęście. Dałam się złapać w pułapkę, 
którą sama na siebie zastawiłam, bo pojechałam tam 
z myślą, że skoro mieszkam na Północy już siedem lat, to 
coś wiem. Okazało się, że nie wiem nic poza tym, jak nie 
marznąć. Każdego dnia uczyłam się czegoś nowego i to 
jest doświadczenie, które zostaje na zawsze. 

Patrzy pani na Północ bardziej jako na miejsce czy historie, 
które domagają się opowiedzenia?
Krajobraz Północy zawsze robił na mnie wrażenie, ale 
zdążyłam się już nim nasycić. Najbardziej interesują mnie 
ludzie żyjący w tym konkretnym krajobrazie i klimacie. 
Na Spitsbergenie byli to głównie obcokrajowcy, którzy 
wybrali tę wyspę i zdecydowali się przeżyć na niej kilka lat. 
Z kolei na północy Norwegii spotykałam osoby, które żyły 
w tym miejscu od pokoleń i walczyły o przetrwanie w ob-
liczu upadającego rybołówstwa i masowego wyludniania. 
Mam do nich ogromny szacunek, bo pomimo trudności 
nie zamierzają się stamtąd wyprowadzać. Są dumni z tego, 
skąd pochodzą i dzięki nim ja sama zaczęłam bardziej sza-
nować to, skąd jestem. Natomiast Grenlandia przyniosła 
spotkania z ludźmi, którzy żyją w symbiozie z surową na-
turą, którzy zostali skolonizowani, ale we współczesnym 
świecie potrafią łączyć nowoczesność z tradycją. Nie ma 
chyba większej wartości, niż uczyć się od innych ludzi.

Gdy czyta się pani książki chronologicznie, można zauwa-
żyć konsekwentny zwrot – od rozmów z przyjaciółmi na 
Spitsbergenie do spotkań ze społecznościami marginali-
zowanymi. W Hen byli to Samowie, w Ludzie – mieszkańcy 
Grenlandii. To zamierzony zabieg?
Raczej intuicyjny. Będąc na Spitsbergenie, nie wiedziałam 
jeszcze, że będę pisać książki. Co prawda zawsze chciałam 
pisać, ale nigdy nie miałam o czym. Kiedy tam przyjecha-
łam i nie mówiłam jeszcze po norwesku, ludzie bardzo 
często pytali, czy jestem z Rosji. Mnie się bardzo nie po-
dobało to pytanie, oczywiście nie dlatego, że mam coś 
przeciwko Rosji, ale dlatego, że ktoś klasyfikował mnie 
przez moje pochodzenie. Później poznałam Norwegów 
z północy, którzy czuli się gorzej względem Norwegów 
z południa. Mam chyba dużą empatię względem mniej-
szości i solidaryzuję się ze słabszymi. Być może wynika 
to z tego, że sama, mieszkając na Spitsbergenie, czułam 
się traktowana gorzej. Bo nie znałam języka, nie znałam 
kodów i nie rozumiałam żartów.

Jak rozmawiało się z Grenlandczykami – ludźmi, którzy 
mówią o sobie, że pochodzą z ciszy?
Oni są z ciszy i ze śmiechu, bo ciągle się chichrają, tyle że 
zwykle nie rozumiałam z czego. Rozmawiało się z nimi 
różnie. W większości byli bardzo otwarci i ciekawi tego, 
kim jestem. Zapraszali mnie do domu, mimo że nie za-
wsze łączył nas wspólny język. Czasami towarzyszył nam 
tłumacz, czasami coś rysowałam, żeby zilustrować to, 
co chcę powiedzieć, lub używałam słownika. A czasami 
w ogóle nie rozmawialiśmy lub prosiłam, żeby mi nie 

Ilona Wiśniewska, fot. Birger Amundsen

tłumaczyć, bo jeśli rozmowa nie musiała być przełożona 
co do słowa, to wolałam zanurzyć się w sytuacji, słu-
chać. Ich historie były różne. Bywało tak, że słuchając 
tych opowieści śmiałam się do łez albo skubałam skórki 
u paznokci do krwi.

W Ludzie trudnych historii jest wiele. Była pani na nie 
przygotowana?
Przed wyjazdem dostałam od Anny Czerwińskiej jedną 
z jej książek, z której zapamiętałam zdanie: „Los nagradza 
przygotowanych”. I postanowiłam, że to będzie motto 
mojego wyjazdu na Grenlandię. Teraz, z perspektywy, 
wiem, że w ogóle nie byłam przygotowana. Wiedziałam 
jedynie, że na Grenlandii znajdę odpowiedź na pytanie, 
które nurtowało mnie ze względu na wcześniejszy temat 
dotyczący Samów, to znaczy jak Grenlandczycy mają się 
w swoim kraju współcześnie.

Ilona Wiśniewska – reporterka, fotografka, autorka 
książek: Białe. Zimna wyspa Spitsbergen, Hen. Na 
północy Norwegii i Lud. Z grenlandzkiej wyspy.

Grenlandia 
przyniosła spotkania 
z ludźmi, którzy żyją 
w symbiozie 
z surową naturą 
i którzy zostali 
skolonizowani, ale 
we współczesnym 
świecie potrafią 
łączyć 
nowoczesność 
z tradycją.

czy i kiedy Grenlandia będzie niepodległa. O Uummannaq 
mówi się jak o centrum myśli niepodległościowej. I rze-
czywiście wielu mieszkańców, z którymi rozmawiałam, 
chciało się uniezależnić. Być może w jakiś sposób od-
zwierciedla to nastroje panujące w całej Grenlandii, ale 
równie dobrze mogłabym pojechać na wschód wyspy 
i usłyszeć całkiem inną wersję współczesności tego kraju.

Decyduje się pani czasem na milczenie. Pojawiają się 
niedopowiedzenia, przemilczane historie. Jak wyznacza 
pani granice tego, co można opowiedzieć?
To się dzieje intuicyjnie. Nigdy nie szukam sensacji. Wyda-
je mi się, że czasem lepiej coś przemilczeć, niż powiedzieć 
wprost. Nie ma sensu opowiadać o traumach nastolat-
ków, którzy są w domu dziecka, ze względu na szacunek 
dla nich. Może gdybym je opisała, to książka lepiej by 
się sprzedała, ale tu nie chodzi o sprzedaż, a o zaufanie 
i porozumienie. Zawsze staram się traktować moich bo-
haterów tak, jak sama chciałabym być traktowana.

W Ludzie przyznaje się pani do trudności z napisaniem tej 
książki. Z czego one wynikały?
Musiałam w sobie przerobić historie, które opowiedzieli 
moi bohaterowie, bo byłam w tym zupełnie sama. Trochę 
się wtedy zamknęłam w sobie. Wiedziałam, że nie chcę 
napisać książki o całej Grenlandii, ale o Uummannaq. Nie 
wiedziałam jednak, jak o nim opowiedzieć. Miałam jedynie 
ramę, której początek wyznacza zamarznięte, a koniec 

– otwarte morze. Dopiero po trzech miesiącach od po-
wrotu z Grenlandii zajrzałam do moich notatek, które 
spisywałam każdego dnia. Zaczęłam je czytać z zainte-
resowaniem, bo okazało się, że wiele opowieści uleciało 
mi z pamięci. Wtedy ta historia zaczęła się układać. Sporo 
historii nie znalazło się w książce, ale trzymam je w sobie.

Która z opowieści poruszyła panią najbardziej?
Najbardziej utkwił mi w pamięci Gert, chłopak z okładki. 
Wydaje mi się, że wszyscy moi bohaterowie gdzieś we 
mnie są i w zależności od sytuacji wracają. Wciąż mam 
z nimi kontakt, z niektórymi się spotykam w innych czę-
ściach świata. To są przyjaźnie na zawsze. Jedna z boha-
terek była nawet w Polsce i na spotkaniu z czytelnikami 
w Warszawie opowiadała po grenlandzku o Matce Morza. 

Pani też jest w ciągłej podróży. Myśli pani o tym, żeby 
zakotwiczyć się na stałe?
Mam bazę w północnej Norwegii – to mój dom. Mam tu 
męża i kota. I tylko ode mnie zależy, jak długo w tym 
domu zostanę.

 »Spotkanie z Iloną Wiśniewską odbędzie się 15 sierpnia 
o godzinie 14.30 na plaży przy Klubie Atelier i Teatrze na 
Plaży. Poprowadzi je Michał Nogaś.

Z tym tematem łączy się m.in. kwestia zależności od 
Danii. Czy, pani zdaniem, Grenlandczycy są zdolni do 
niepodległości?
Jestem tylko przekaźnikiem historii, które mi powierzono 
i po trzech miesiącach w Uummannaq i trzech tygodniach 
w Nuuk nie mam prawa mieć zdania na ten temat. To są 
bardzo złożone, wielopoziomowe kwestie, a ja nadal nie 
mam wszystkich danych. Wydaje mi się, że najuczciwiej 
jest po prostu słuchać różnych historii, każdemu dać 
prawo głosu, bo nie ma jednej narracji na temat tego, 
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najszybsze zwroty. Bańka budowlana w Tiranie wkrótce 
pęknie, tak jak pękła w Durres, które w wielu miejscach 
straszy betonową pustką. Ludzie pobudowali dorodne 
wille za pieniądze zarobione za granicą, ale nie mieszkają 
w nich, bo w Albanii nie ma pracy, muszą więc nadal żyć 
za granicą. Wielu konstrukcjom ciągle brakuje pięter, 
nadal sterczą w powietrzu pręty zbrojeniowe i czekają 
na lepszy czas.

Jaka jest albańska społeczność? Czy łatwo było się w nią 
wtopić i poczuć jak u siebie? 
Ja się nadal nie czuję w Albanii jak u siebie, choć zdarzają 
się momenty olśnień, gdy przepełnia mnie wdzięczność 
do Albańczyków za ich hojność i gościnność. Im więcej 
podróżuję na wieś i do małych miasteczek, tym bardziej 
onieśmiela mnie albańska łatwość dawania, dzielenia 
się, i to od ludzi, którzy ledwie wiążą koniec z końcem, 
którzy mają na twarzy wypisane swoje codzienne tro-
ski. Znajomi mówią: potrafimy być mili tylko dla obco-
krajowców, żeby pokazać im wspaniałość albańskiego 
ducha, a siebie nawzajem zagryzamy, nienawidzimy 
siebie. Bardzo często słyszę: nie ma społeczeństwa, 
Albańczycy to zwierzęta, „płaty mięsa z oczami”. To 
straszne poczucie niższości i obcości łączy się z niskim 
poczuciem zaufania. Panuje przekonanie, że możesz 
polegać tylko na rodzinie, cała reszta tylko kombinu-
je, jak cię wykiwać, jak zarobić na twoim nieszczęściu, 
jest niekompetentna, sprzedajna. Trudno żyć z takim 
nastawieniem, gdy ciągle słyszysz, że piekło to inni, 
silniejsi od ciebie.

Opowiedziałaś nam, jak brzmią głosy komunistycznej 
Albanii, a jak brzmią głosy Albanii współczesnej? 
To jest wielogłos paradoksów, zdań, które przeczą sobie 
nawzajem. Z jednej strony słyszę: „Jesteśmy najstarszym 
ludem w Europie, potomkami Ilirów i Pelazgów, nasz 
język nie poddał się nawale tureckiej!”. Z drugiej strony 
słyszę: „Przeklęty kraj, stracony, zgubiony”. Właśnie 
wróciłam z trasy po Albanii, codziennie przeprowadzałam 
po kilka wywiadów, można je streścić zdaniem: „Nie ma 
poczucia bezpieczeństwa, nie ma stabilizacji, nie ma 
nadziei”. Tymczasem Tirana rozkwita, jest ogarnięta sza-
łem budowlanym. W Sarandzie widziałam w kawiarniach 
niemal samych obcokrajowców, głównie Skandynawów, 
którzy kupili tutaj mieszkania i dożywają spokojnej, kom-
fortowej starości, podczas gdy Albańczycy żyją za 300 
euro miesięcznie i handlują, czym tylko się da. Dominuje 
poczucie wielkiej niesprawiedliwości, przeświadczenie, 
że politycy, sterowani przez oligarchów i gangsterów, 
zmarnowali ten kraj, wyprzedali wszystko, co się dało. 
Że nie ma już nadziei, bo Stany Zjednoczone i Unia Eu-
ropejska zawiodły. Teraz ostatnią deską ratunku jest 
wyjazd z kraju za wszelką cenę. Świat, jaki znamy, się 
kończy, w Albanii to poczucie schyłku jest dużo bardziej 
dotkliwe niż na Zachodzie.

Niedawno byliśmy świadkami ogólnopolskiego strajku 
nauczycieli. Jesteś dzieckiem nauczycielskim, zatem 
wiesz, jak wygląda praca nauczyciela i wyraziłaś po-
parcie dla tego strajku. Jaką funkcję pełnił nauczyciel 
w komunistycznej Albanii i jaką pełni dziś? 
Kilka dni temu przeprowadzałam wywiady z mieszkańcami 
Gjirokastry. Mówili jednym głosem: kiedyś w Albanii nie 
było nawet jednego analfabety, każdy się uczył, poziom 

liceów i zawodówek był bardzo wysoki, a ludzie nie mieli 
telewizorów, więc ciągle czytali, a po skończeniu edu-
kacji na każdego czekała praca. Sam dyktator, Enver 
Hoxha, miał wizerunek wytrawnego intelektualisty, 
który ciągle siedzi w swoim gabinecie wśród książek. 

„Być przyjacielem książki, wielki to honor!” – takie hasła 
wieszano nad szkolnymi tablicami. Dziś młodzi mają 
smartfony, ale nie mają pracy. Znajomi intelektualiści 
zachodzą w głowę, jak to możliwe, że nie ma żadnych 
pisarzy młodego pokolenia. W Kosowie przecież jacyś 
są. Albańczycy bardzo wierzą w siłę edukacji, wszyscy 
starają się posłać dzieci na studia, ale poziom na uni-
wersytetach jest niski, istnieje cennik egzaminacyjny, 
nadal wiele magisterek i doktoratów to plagiaty i nikt 
tego nie sprawdza. Politycy nagminnie plagiatują swoje 
doktoraty i spotyka się to z umiarkowaną reakcją społe-
czeństwa. Kim jest więc nauczyciel? Osobą zarabiającą 
około 300-350 euro, która uczy w słabo wyposażonych 
szkołach, z roku na rok jest coraz mniej dzieci, bo młodzi 
masowo wyjeżdżają za granicę i wskaźniki dzietności 
spadają. Południe kraju się wyludnia. Za kilka lat trzeba 
będzie zamknąć część szkół. Nauczyciele z podstawówek 

Głosy Albanii. 
Wolność, która 
rozczarowuje
 Natalia Soszyńska

Małgorzata Rejmer, tegoroczna laureatka 
literackiego Paszportu „Polityki” za książkę 
Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej 
Albanii, opowiada o życiu Albańczyków przez 
pryzmat codzienności: posiadaniu smartfonów 
zamiast pracy, wszechobecnej korupcji, szale 
budowlanym i wstydzie kobiet zakrzyczanych 
przez mężczyzn.

Natalia Soszyńska: Albania w głowie przeciętnego czy-
telnika raczej nie bombarduje ilością skojarzeń i odniesień. 
Co cię zainteresowało w tym kraju, że postanowiłaś 
w nim zamieszkać? 
Małgorzata Rejmer: Najpierw to była po prostu cieka-
wość, miałam zamieszkać w kraju, który kojarzył mi się 
tylko z bunkrami, mercedesami i pistoletami. Myślałam, 
że wkraczam w męski świat, podobny do Polski z lat 90. 
Potem okazało się, że wszystko wygląda inaczej, że 
tamtej stereotypowej Albanii już prawie nie ma, jest 
za to inna, równie skomplikowana. Na początku byłam 
oszołomiona pięknem tego kraju, jeździłam w najbar-
dziej odległe zakątki, cieszyłam się kolorami, światłem, 
owocami, widokiem gór. Potem zaczęłam doceniać wol-
ność, jaką tu mam, to, że świat funkcjonuje inaczej, że 
wszystko załatwia się swoimi ścieżkami, nieoficjalnie, 
że samochody jeżdżą pod prąd, że z bagażników wysy-
puje się siano, a policjanci notorycznie łamią przepisy 
ruchu drogowego i nikogo nic nie dziwi. Miałam swoją 
wyspę w Tiranie i mogłam tam w spokoju czytać i pisać, 
życie w Polsce docierało do mnie mocno przefiltrowane. 
Ale właśnie mija pięć lat, odkąd mieszkam w Albanii, 
i muszę się mierzyć z tym, co najbardziej bolesne – że 
bliscy mi ludzie ciągle wyjeżdżają. Jeśli poznaję kogoś, 
z kim się zaprzyjaźniam, to ze świadomością, że on tu 
jest tylko na chwilę. Poza tym cudzoziemiec w Albanii 
zawsze będzie miał status kogoś uprzywilejowanego, 
bo wybrał życie w kraju, z którego inni chcą wyjechać. 
Zawsze będzie inny. Być może dlatego moje najbliższe 
przyjaciółki to albańskie lesbijki zaangażowane w wal-
kę o prawa człowieka, bo one też są w tym kraju inne, 
ostro widzą społeczne niesprawiedliwości.

Jaka dziś jest Albania? Kiedy byłam tam dwa lata temu, 
tonęła w śmieciach i cudacznej architekturze – śnież-
nobiałe budynki hoteli sąsiadowały z pstrokatymi wil-
lami, między nimi były parterowe domy z suszącym się 
praniem i stertami butów na ganku. Z czego wynika ten 
kolorowy bałagan? Jak dziś żyją Albańczycy?
Z zewnątrz to może wyglądać jak bałagan, ale przestrzeń 
publiczna w Albanii to suma różnych strategii i sposobów 
na przetrwanie i lepsze życie. Przestrzenią albańską 
rządzi nieformalność, przez dekady wolności każdy 
starał się uszczknąć coś ze świata wokół. Był chodnik, 
a potem nagle nie ma chodnika, bo ktoś poszerzył swoją 
posesję i zaanektował przestrzeń publiczną, zabrakło 

instytucji i narzędzi kontroli, by zmusić go do oddania 
tego, co wspólne. Prowizoryczna samowolka stawała 
się faktem dokonanym. Albania jest pełna przybudówek, 
dobudówek, dziwnych nieformalnych konstrukcji. Kto 
mógł, jak najszybciej stawiał dom, bez planu architek-
tonicznego, na ziemi, która była niczyja, a po latach, 
najczęściej dzięki łapówkom, pozyskiwał dokumenty, 
potwierdzające własność. Ale wielu Albańczyków ciągle 
jeszcze czeka na akt własności, a sprawy sądowe cią-
gną się latami. To kolejny powód, dla którego ludziom 
brakuje bezpieczeństwa – ich domy, budowane na fali 
wolności w pierwszych latach transformacji, ciągle 
oficjalnie nie należą do nich. W Tiranie władze burzą 
właśnie ponad trzysta takich nielegalnych domów, żeby 
zbudować nową obwodnicę. Ludzie tracą dorobek życia, 
rekompensaty są symboliczne i nie ma nikogo, kto by 
się o nich upomniał.

W tym budowlanym szaleństwie jest coś jeszcze, prawda?
Eklektyzm w przestrzeni publicznej odzwierciedla też 
albański stan ducha. Kolory z Włoch, kolumny z Grecji, 
rozległe balustrady balkonów, do których nie prowadzą 
żadne drzwi, nielogiczności bryły są wypadkową aspiracji 
i fantazji różnych członków rodziny. Nowa architektura 
ostentacyjnie zrywa ze starymi tradycjami budownic-
twa. Na północy jeszcze ostały się piękne, kamienne, 
proporcjonalne domy z dawnych lat, ale Albańczycy 
odcinają się od tradycji, wolą naśladować śródziem-
nomorską kolorystykę, żenić fuksję z pistacją. Każdy 
buduje tak, jak podpowiada mu fantazja, bez planów 
zagospodarowania przestrzennego, a kwestie sporne 
zawsze można negocjować łapówkami. Poza tym to 
jest ciągle kraj wymiany barterowej, mniejszych i więk-
szych przysług – za zgodę na budowę dajesz władzy 
kilka mieszkań, za ziemię, na której stawiasz wieżowiec, 
dajesz właścicielowi kilka mieszkań, stolarz przychodzi 
zrobić ci półkę, bo kiedyś dałeś mu dobre drewno. Na 
architekturę albańską można też spojrzeć przez pryzmat 
kryzysu, wielkich rozczarowań, które teraz targają tym 
krajem. W Tiranie buduje się bardzo dużo wieżowców, ale 
ceny mieszkań są absurdalnie wysokie i nie ma ich kto 
kupować. Trzeba jednak jakoś wyprać pieniądze z handlu 
narkotykami, a deweloperka przynajmniej w teorii daje 

Małgorzata Rejmer, fot. Bogna Kociumbas

Świat, jaki znamy, 
się kończy, 
a w Albanii to 
poczucie schyłku 
jest dużo bardziej 
dotkliwe niż na 
Zachodzie.

Czy Błoto słodsze niż miód będzie mieć kontynuację? 
Możesz opowiedzieć o projekcie, nad którym teraz 
pracujesz? 
To będą opowieści o współczesnej Albanii. Największym 
wyzwaniem jest to, jak opisać lament, który słyszę wo-
kół, by czytelnik nie miał poczucia, że Albania zmieni-
ła się w czarną dziurę. To jest przepiękny kraj, bardzo 
różnorodny, w którym mimo wszystko dzieje się dużo 
dobrego, dużo się zmienia. Czasami na spotkaniach 
autorskich podnoszą się głosy, że przesadzam z tym 
pesymizmem i statystykami, bo przecież ktoś był na 
wakacjach w Albanii, widział dobre drogi, luksusowe 
hotele, piękne restauracje, kawiarnie, jakich nie ma 
w Polsce, kelnerzy się uśmiechali, więc gdzie ta bieda, 
o której mówię, gdzie ta frustracja? A jednak Albania 
jest na czwartym miejscu wśród krajów, z których do-
rośli najbardziej chcą wyjechać. Zaraz po Sierra Leone, 
Liberii i Haiti, chociaż nie ma tu ani wojny, ani epidemii, 
ani klęski żywiołowej. Ludzie nie są w stanie patrzeć na 
to, w co zamieniły się ich złudzenia i marzenia, czym 
okazała się ta upragniona wolność. Chciałabym wejść 

spoglądają na profesorów z lokalnych uniwersytetów, 
o których wiadomo, że biorą nawet 200-300 euro ła-
pówki za egzamin, czyli tyle, ile ich miesięczna pensja. 
To wszystko jest bardzo frustrujące. Poczucie niespra-
wiedliwości i klęski narasta.

A jak jest z literaturą, jakie książki czytają Albańczycy? 
Czytelniczy rozrzut Albańczyków najlepiej widać, gdy 
mija się ulicznych sprzedawców książek. Na chodniku 
i na stojakach zawsze znajdą się dzieła Ismaila Kadare, 
to jest pisarz elementarny. Nie brakuje europejskich 
bestsellerów Danielle Steel i Paulo Coelho. Obok Freuda, 
który w czasach komunizmu był zabroniony, leży Osho. 
Na targach książki pojawiają się tłumaczenia Michela 
Houllebecqa czy Eleny Ferrante. Jest jedna sieć dys-
trybucyjna Adrion, taki mały Empik, która zaopatruje 
księgarnie w literaturę zagraniczną, Albańczycy mają 
więc dostęp do Harukiego Murakamiego, Noama Chom-
sky’ego czy Marii Todorovej po angielsku. Ale nowości 
docierają z opóźnieniem i w limitowanej ofercie. Średni 
nakład książki wynosi około 400 sztuk i, jak mówią 
znajomi wydawcy, sprzedaje się latami.
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jak najgłębiej w albańską rzeczywistość, żeby opisać 
obecny stan ducha ze wszystkimi jego paradoksami.

Dlaczego postanowiłaś zmienić formę narracji, którą 
znamy z książki Bukareszt. Kurz i krew i oddać ją w ręce 
swoich bohaterów?
Tak po prostu trzeba było zrobić z przyzwoitości. Buka-
reszt był literackim szkicownikiem młodej pisarki, która 
miała fantazję zamieszkać w Rumunii i to opisać. To był 
dla mnie piękny czas. Wchodziłam w głębokie relacje 
z ludźmi i dużo się uczyłam, ale też próbowałam różnych 
technik literackich, różnych stylów i sposobów pisania. 
Ciągle pozostawałam kimś, kto jest w tym kraju tylko 
jedną nogą. A w Albanię się zanurzyłam, miałam swój 
dom, albańskie koty, byłam albańską narzeczoną, wszyst-
ko dotykało mnie osobiście, wszystko poznawałam na 
własnej skórze. Pisząc książkę o albańskim komunizmie, 
straciłam poczucie humoru, którego zawsze miałam 
pod dostatkiem. Jestem z natury pesymistką, więc dla 
równowagi koncentruję się na wszystkich elementach, 
gdy rzeczywistość robi z nas durniów, gdy króluje absurd. 
Ale opowieści ofiar komunizmu pozostawiały bardzo 
mało przestrzeni na humor. Czasem prosiłam Albańczy-
ków, by opowiedzieli mi jakieś dowcipy z dawnych lat, 
ale one nigdy nie były śmieszne. Zawsze były podszyte 
czymś strasznym, tragicznym.

Ed Vulliamy, brytyjski reporter, który jako jeden z pierw-
szych zobaczył i opisał obozy zagłady na Bałkanach 
w latach 90., oraz autor reportaży o gangach narkoty-
kowych w Meksyku powiedział mi, że częściej o trau-
matycznych doświadczeniach mówią kobiety. Jak było 
w twoim przypadku? 
W Albanii jest na odwrót, kobiety zazwyczaj nie chcą 
rozmawiać albo mówią rzeczy tak ogólne, że nie da się 
z tego utkać opowieści. Być może mają poczucie, że 
ich głos nie jest tak ważny jak głos mężczyzn. Często 
źle reagują na intymne pytania i odpowiadają tak, że 
od razu wiem, że nie mówią prawdy. Miałam ostatnio 
taką rozmowę, w której na początku padło zdanie, że 
w komunistycznej Albanii nigdy nie było gwałtów, a na 
końcu usłyszałam, że bohaterka była wielokrotnie ofia-
rą przemocy seksualnej. Gdy ostatnio spacerowałam 
po Himarze wieczorem, na głównej promenadzie przed 
sezonem, padło pytanie: „Gdzie są wasze kobiety?”. Je-
den z mężczyzn odpowiedział: „Siedzą w domu, zmy-
wają naczynia i czekają na nas”. Kobiety są wykluczone 
ekonomicznie. One po prostu nie mają pieniędzy, by 
tak jak mężczyźni siedzieć i pić kawę, nie mają też na 
to czasu, bo pracują zawodowo, a potem zajmują się 
domem i dziećmi. Zazwyczaj słyszą też, że o niczym 
nie mają pojęcia. Ich głos znaczy dużo mniej niż głos 
mężczyzny. W albańskich domach brat ma zazwyczaj 
dużo lepszą pozycję niż siostra. Siostra ma mu usługi-
wać, sprzątać za niego, prać jego rzeczy, podawać mu 
jedzenie. Matki doglądają synów, a potem przekazują 
ich w ręce synowych, które muszą zamienić się w tro-
skliwe matki, żeby sprostać społecznemu modelowi. 
Jednocześnie kobietom łatwiej się przyznać do słabo-
ści, do tego, że są bezsilne. Ale ciężko namówić je na 
zwierzenia, przekonać, by naprawdę się odsłoniły. Jest 
taki poziom intymności, który trudno przekroczyć, bo 
życie tych kobiet kształtuje kategoria wstydu. One 
muszą nosić maskę, ponieważ podlegają nieustannej 

społecznej ocenie, ciągle są rozliczane z tego, czy są 
dostatecznie dobre, czy nie.

Istnieje różnica w przeżywaniu albańskiego komunizmu 
przez kobiety i mężczyzn? 
Mam poczucie, że w jakimś stopniu narracja o ofiarach 
albańskiego komunizmu została zawłaszczona przez 
mężczyzn, więźniów zmuszanych do pracy przymusowej, 
internowanych artystów, prześladowanych poetów. To 
są przede wszystkim opowieści mężczyzn. Tak jest także 
w Błocie słodszym niż miód. Było mi bardzo trudno 
znaleźć ciekawe opowieści kobiet. Kiedy znana piosen-
karka Alida Hysku opowiedziała o tym, jak trafiła do 
więzienia za wywrotowość i jak była gwałcona podczas 
przesłuchań, została zakrzyczana przez byłych więźniów. 
Jeden z nich, piosenkarz Sherif Merdani, powiedział, że 
takiej brzydkiej kobiety nikt by nie chciał zgwałcić i że 
w więzieniach było wszystko oprócz gwałtów. Mówimy 
o bardzo konserwatywnym społeczeństwie, w którym 
sprawy ciała są ciągle tematami tabu. Trudno znaleźć bo-
haterkę, która otwarcie opowiedziałaby o skali przemocy 
seksualnej w czasach komunistycznych, o podziemiu 
aborcyjnym, o gwałtach na kobietach ze złą biografią. 
Wstyd sznuruje usta. Nie ma bezpiecznej przestrzeni 
debaty publicznej, w której głos kobiet mógłby wybrzmieć.

W twojej książce jest przejmujący fragment o tym, że 
komunizmu w Albanii nikt nie rozliczył, nikt o nim nie 
rozmawia. Starsi chcą zapomnieć lub wypierają to, co się 
stało, a młodzi – co bardziej przerażające – nie wierzą 
w te opowieści lub się nimi nie interesują. Dlaczego 
tak się dzieje? 
Gdyby odtajniono teczki, to prawda o funkcjonowaniu 
społeczeństwa, o skali donosów mogłaby się okazać 
nie do udźwignięcia. Tak mówili ci, którzy uzyskali do-
stęp do swoich teczek – że nastawiali się na bolesną 
prawdę, ale gdy zobaczyli, kto i kiedy na nich donosił, 
byli zszokowani. Teraz można mówić, że wszystkiemu 
winni są Enver Hoxha i jego ludzie, ale niemal każdy był 
częścią tego systemu, próbował jakoś przeżyć. A kogo 

to dziś obchodzi? Młodzi przesiadują w kawiarniach, bo 
nie mają pracy, wokół krążą pieniądze z handlu narkoty-
kami, dominuje drapieżny, konsumpcyjny styl życia. Po 
co komu nurzanie się w przeszłości, gdy dziś wszyscy 
powtarzają, że Albania nie ma przyszłości?

Czy musiałaś zrezygnować z opisania niektórych historii, 
które poznałaś? Czy są takie, które nie mogły znaleźć 
się w książce? 
Teraz widzę, że nie opisałam historii, które były mi naj-
bliższe, z którymi najłatwiej byłoby mi się zidentyfikować. 
Jest taka pisarka, Musine Kokalari, która wydała trzy 
zbiory opowiadań i tekstów folklorystycznych, a za-
raz po wojnie została skazana na 16 lat więzienia za 
działalność polityczną. Była bestialsko torturowana, 
a gdy odsiedziała wyrok, internowano ją w smutnym 
miasteczku na północy Albanii. Zbierałam o niej ma-
teriały przez rok, ale jak tylko zaczynałam o niej pisać, 
to wyłączały mi się bezpieczniki. Nie mogłam przeżyć 
tego, jak zmarnowano jej życie, umysłowość, talent, jak 
strasznie cierpiała i jak godnie znosiła samotność. Jest 
kilka takich historii, których nie dałam rady opisać, bo 
bohaterowie byli mi zbyt bliscy, a ich historie kończyły 
się straszliwie i nie było niczego, co pozwoliłoby mi się 
wybić z czarnej dziury ich życia.

Skąd bierze się w ludziach zło? Czy twoi bohaterowie 
mówili, jak to się działo, że człowiek staje po stronie 
morderczego reżimu? 
Zło jest nieodłączną częścią ludzkiej natury. Po prostu 
w nas jest, siedzi i czeka na odpowiedni moment. Cza-
sem objawia się pod wpływem okoliczności, czasem 
wypływa na wierzch samoistnie. W Albanii rzeczywi-
stość została przeprogramowana, wraz z pojawieniem 
się nowej władzy, która zmieniła znaczenia pojęć. Po-
dzieliła ludzi na dobrych i złych i szczuła jednych na 
drugich, żeby łatwiej było sprawować rządy. Jeśli od 
małego słyszysz, że jakiś człowiek jest zły, to on po 
prostu w twoich oczach jest zły, nieważne, co zrobił. 
Jeśli władza mówi ci: ten człowiek nie należy do naszego 
świata, masz prawo zrobić mu krzywdę, to czujesz się 
usprawiedliwiony, bo władza cię rozgrzesza, zdejmuje 
z ciebie ciężar odpowiedzialności, tworzy nową moral-
ność. Milczenie i obojętność także kultywują zło. Żeby 
zło się rozprzestrzeniało, wystarczy milczenie dobrych 
ludzi. A w Albanii system miał władzę absolutną. Nie 
dawał nikomu szansy na wyrażenie sprzeciwu.

Pytałaś swoich bohaterów o rzeczy, o które zazwyczaj 
nie pyta się obcych ludzi, a oni opowiadali ci swoje hi-
storie. Jak to się robi? 
Cierpliwością. Byłam bardzo emocjonalnie zaangażo-
wana w zbieranie tych historii i moi bohaterowie to 
widzieli. Każdą opowieść przeżywałam i nie ukrywa-
łam tego. Poza tym po jakimś czasie miałam już sporą 
wiedzę o systemie i bohaterowie to doceniali, widzieli, 
że nie przychodzi do nich przypadkowa osoba. Ale i tak 
wszystko zależy od tego, czy między mną a rozmówcą 
jest chemia, czy pojawi się zaufanie i intymność. Jeśli 
nie ma tego porozumienia, to nie ma szans na dobrą  
rozmowę.

Zapamiętałam twoją uwagę o albańskich butach. Kie-
dyś były liche, z byle czego, ale każdy je musiał mieć. 

Dziś Albańczycy lubią kicz, buty zdobne z klamerkami 
w każdym kolorze. Napisałaś, że to manifest zapomi-
nania o przeszłości. 
Tak, ale nawet w najlepszych sportowych butach nie 
można uciec od przeszłości. Ona jest na każdym kroku, 
czai się za każdym winklem. Im bardziej Albańczycy pró-
bują udawać, że ich kraj to małe Włochy, tym większe 
jest ich rozczarowanie, gdy wracają do domu i zdejmują 
swoje codzienne maski.

Jak smakuje albański miód?
Tak samo jak polski, ale mam wrażenie, że jest trochę 
mniej słodki. Smakuje najlepiej, kiedy ktoś podaje mi 
go w swoim domu do kawy na małym plastikowym 
spodeczku.

 »Spotkanie z Małgorzatą Rejmer odbędzie się 15 sierpnia 
o godzinie 16.00 na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże. 
Poprowadzi je Paweł Goźliński.

Małgorzata Rejmer – autorka powieści i reportaży, 
m.in.: Bukareszt. Kurz i krew oraz Błoto słodsze niż 
miód. Głosy komunistycznej Albanii. Laureatka Pasz-
portu „Polityki”, była także nominowana do Nagrody 
Literackiej Nike.

Wstyd sznuruje 
usta. Nie ma 
bezpiecznej 
przestrzeni debaty 
publicznej, 
w której głos 
kobiet mógłby 
wybrzmieć.

Pamiętnik 
z czasów 
dorastania
 Paulina Frankiewicz

Dziewczyny kompulsywnie piszą pamiętniki. 
Chłopaki tylko czasem, nazywając je hucznie 
notatnikami czy zeszytami. Pamiętnik 
(prawdziwy, nie utwór literacki pisany w takiej 
konwencji) pisze się dla siebie, on świata 
nie obchodzi. Co innego dziennik, najlepiej 
odnaleziony pośmiertnie i wydany drukiem. 
Tę, może trochę wyolbrzymioną, dychotomię 
przełamuje Katie Green, która na ponad  
pięciuset stronach opowiada siebie słowem 
i obrazem.

Lżejsza od swojego cienia to autobiograficzna powieść 
graficzna, pamiętnik z czasów dorastania. Na poły te-
rapia i praca dyplomowa. Powstawała dwanaście lat 

– tyle czasu Green zmagała się z własną przeszłością. 
Mogę sobie tylko wyobrazić, jak tytanicznego wysiłku 

– nawet jeśli przynoszącego ulgę – wymagała praca nad 
komiksem.

Dziewczyna z osiedla
Bohaterka komiksu jest zwyczajną dziewczyną. Pochodzi 
z dobrego, pełnego miłości domu. Lubi czytać i rysować 
(co widać!), ćwiczy balet. Świetnie się uczy. Jako dziec-
ko trzeba ją namawiać do jedzenia, ale to przecież nic 
takiego. Problemy narastają wraz z wejściem w okres 
dojrzewania. Katie zaczyna się sobie przyglądać, porów-
nywać z koleżankami i zastanawiać nad swoim ciałem. 
Z rodzącymi się wówczas depresją i anoreksją będzie 
się zmagać przez następne kilkanaście lat. 

Green dokładnie opisuje chorobę, która niezauwa-
żalnie, ale konsekwentnie przejmuje jej życie. Kreśli obraz 
codzienności wypełnionej strachem i walką o powrót do 

normalności. Daje świadectwo walki z chorobą, która 
wyjątkowo przebiegle trawi ciało, duszę i umysł i poka-
zuje, jak mozolnym procesem jest jej pokonanie. Kolejne 
strony powoli odkrywają kumulowane traumy, dojmu-
jącą samotność i krzywdę pod płaszczykiem pomocy.

Kogo widzisz w lustrze?
Lżejsza od swojego cienia opowiada drogę do akceptacji 
własnej cielesności. Forma komiksu pozwoliła autor-
ce w prosty i wymowny sposób oddać to, co dzieje się 
w umyśle anorektyczki. Odbiorcy udziela się niepokój 
nikłej bohaterki, która w swoim odbiciu dostrzega kształty 
kobiety monstrualnych rozmiarów czy wręcz potwora. 
Dużym atutem komiksu jest zwrócenie uwagi na pro-
blem depresji u nastolatków, a więc choroby, o której 
myślimy raczej w kategorii przypadłości dorosłych. 

Jednak Lżejsza od swojego cienia to w rzeczywi-
stości historia bardziej uniwersalna. Nie ogranicza się 
do kwestii anoreksji, depresji i molestowania, ale sięga 
głębiej, do problemu niskiej samooceny i obawy przed 
tym, jak nas widzą inni. Mamy przy tym do czynienia 
z nienachalnym dydaktyzmem: Green poddaje kryty-
ce pokutujący w społeczeństwie mit kobiecego piękna, 
wskazuje czynniki zaburzające nasze samopostrzeganie 
i rozprawia się z myśleniem o depresji w kategoriach 
egzystencjalnych fanaberii.

Ładunek emocjonalny tej powieści jest tak silny, 
że w sugestywnych kadrach nieuchronnie odnajduję 
siebie. Wracają dawne lęki, których obraz dostrzegam 
w postaci mniej lub bardziej złowrogo spoglądającej 
na mnie z lustra. Lżejsza od swojego cienia pozosta-
nie z czytelniczką i czytelnikiem na długo, trochę tak, 
jakby po latach przeczytać własny pamiętnik. Na całe 
szczęście Green pokazuje, że ta nierówna walka z auto-
destrukcyjnym „ja” jest do wygrania. I choćby dlatego 
warto przeczytać jej komiks.
 »Spotkanie z Katie Green odbędzie się 15 sierpnia o go-

dzinie 18.00 w księgarni wydawnictwa Smak Słowa. Po-
prowadzi je Olga Wróbel.

Katie Green, fot.z archiwum autorki

Green 
poddaje krytyce 
pokutujący 
w społeczeństwie 
mit kobiecego 
piękna.

Na kolejnych stronach:

Katie Green, Lżejsza od swojego cienia, 

przekład: Kamila Kowerska, Wydawnictwo Timof i cisi wspólnicy
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Arystokrata 
wśród pisarzy. 
O majowym 
spotkaniu 
z Jeffreyem 
Archerem
 Klaudia Czaboryk

Niecierpliwy, uprzywilejowany, profesjonalny, 
nieznoszący snobizmu i uwielbiający kobiety – tak 
o sobie mówi lord Jeffrey Archer. I podkreśla, że aby 
osiągnąć sukces, trzeba mieć dar i ciężko pracować.

Mówi się, że historia życia Archera mogłaby być mię-
dzynarodowym bestsellerem. Ten niezwykle popularny 
angielski twórca, zanim napisał pierwszą powieść Co 
do grosza, reprezentował Wielką Brytanię w biegu na 
100 metrów, zasiadał w Izbie Gmin, był typowany na na-
stępcę Margaret Thatcher i spędził dwa lata w więzieniu. 
Jego powieści są znane i uwielbiane na całym świecie. 
Międzynarodową sławę przyniosła mu trzecia książka 

– Kane i Abel – opowiadająca historie Polaka i Ameryka-
nina, których los ze sobą połączył.
 Archer w Polsce cieszy się dużą popularnością, 
co można było zauważyć podczas majowego spotka-
nia w Sopocie. Pisarz opowiedział o procesie twórczym: 
książki pisze odręcznie, codziennie poświęca osiem go-
dzin na pisanie (robi cztery serie po dwie godziny, bo jak 
mówi, tylko tyle czasu jest w stanie się skupić). Bardzo 
poważnie traktuje swoją pracę – gdy pisze książkę, szuka 
porad u ekspertów, by czytelnikom zapewnić rozrywkę 
najwyższej klasy. Gdy inni pytają go o to, co zrobić, by stać 
się autorem bestsellerów, każe im iść na balet. Dlaczego? 
Odpowiedź jest dość prosta: dobry pisarz potrzebuje tyle 
samo godzin ciężkiej pracy, co primabalerina. Interesujące 
jest to, że sam o sobie mówi: storyteller. Według niego 
pisarzem może być każdy, ale trzeba mieć dar, by opowia-
dać historie. I w myśl tej zasady lord Archer wyjątkowe 
spotkanie w Sopocie zakończył dowcipami o Donaldzie 
Trumpie i brexicie.

 »Spotkanie odbyło się 4 maja, z pisarzem rozmawiał Łu-
kasz Cioch.

Éric-Emmanuel 
Schmitt
na deskach 
teatru
 Ula Rybicka

Literacki Sopot to także wydarzenia teatralne czerpią-
ce z największych dzieł współczesnej literatury. W tym 
roku festiwalowym gościom zostanie zaprezentowany 
m.in. monodram w reżyserii Pascala Fabera na podstawie 
książki pod tytułem Madame Pylinska i sekret Chopina. 
Bez wątpienia będzie to fantastyczne wprowadzenie do 
spotkania z pisarzem, które odbędzie się następnego 
dnia, ponieważ na scenie wystąpi – we własnej osobie 

– autor powieści Éric-Emmanuel Schmitt przy akompa-
niamencie wybitnego francuskiego pianisty, Nicolasa 
Stavy’ego.

Dzięki tej historii dowiemy się, co naprawdę łączy 
Schmitta z Polską. Nierozerwalną więź z nadwiślańskim 
krajem pisarz zawdzięcza nie tylko wybitnemu kom-
pozytorowi, lecz także ekscentrycznej nauczycielce 
gry na fortepianie, pochodzącej z Polski madame Py-
linskiej. Trudno o lepszego ambasadora naszego kraju 
niż Fryderyk Chopin, który – przewrotnie! – otworzył 
pisarzowi drzwi nie do muzycznej kariery, lecz do lite-
rackiej sublimacji, uczciwego podejmowania trudnych 
tematów, spoglądania w ludzką duszę i oddawania jej 
głębi poprzez język sztuki.

 »Wydarzenie towarzyszące – monodram Madame Pylin-
ska i sekret Chopina odbędzie się 17 sierpnia o godzinie 
20.00 w Sali Balowej Sofitel Grand Hotelu. Wydarzenie 
biletowane.

Człowiek 
wśród klonów 
– czytanie 
performatywne
 Magdalena Bojanowska

Pomysł klonowania narodził się jeszcze przed wybuchem 
II wojny światowej w głowie niemieckiego biologa i em-
briologa Hansa Spemanna. Zaproponował on zastąpienie 
jądra komórki jajowej jądrem innej i wyhodowanie z niej 
zarodka. 58 lat później udało się sklonować pierwszego 
ssaka z komórki pobranej od dorosłego osobnika – owcę 
Dolly. A kiedy sklonujemy człowieka?

Caryl Churchill, brytyjska dramatopisarka, już 
w college’u tworzyła i wystawiała swoje sztuki. Póź-
niej, po urodzeniu trójki dzieci, pisała głównie krótkie 
sztuki radiowe dla BBC. Ta praca dawała jej swobodę, 
na którą nie mogła sobie pozwolić w teatrze. W 2002 
roku napisała Egzemplarz – bardzo realistyczny dramat, 
w którym podjęła problem klonowania ludzi, który może 
dotknąć ludzkość w nie tak bardzo odległej przyszłości. 
Czy klonowanie ułatwi, czy utrudni ludzką egzysten-
cję? Odpowiedzi na te i inne pytania poznamy podczas 
spotkania poświęconego twórczości Churchill.

Na deskach teatru w rolach głównych zoba-
czymy Krzysztofa Gordona i Piotra Jankowskiego przy 
akompaniamencie wiolonczelisty – Tadeusza Samereka. 
Projekcje stworzył Piotr Białas.

 »Czytanie performatywne Egzemplarza w reżyserii Mał-
gorzaty Brajner oraz spotkanie o twórczości autorki z Mi-
chałem Lachmanem i Małgorzatą Semil odbędzie się 18 
sierpnia o godzinie 18.00 na Scenie Kameralnej Teatru 
Wybrzeże. Poprowadzi je Aneta Kyzioł.

Opowieść 
o okrucieństwie 

– czytanie 
performatywne
 Ula Rybicka

Brytyjski dramatopisarz Peter Shaffer znany jest głównie 
z genialnej sztuki Amadeusz, jednak na swoim koncie ma 
także wiele innych osiągnięć. Został m.in. dwukrotnie 
nagrodzony amerykańską nagrodą Tony oraz Oscarem 
i Złotym Globem. W Sopocie poznamy jego sztukę Equus 
podczas czytania performatywnego, które reżyseruje 
Kuba Zubrzycki.
  Equus to opowieść o okrucieństwie, przemocy 
i demonach tkwiących w człowieku. Główny bohater dra-
matu jest opętany religijną i seksualną fascynacją końmi, 
która prowadzi go do okaleczania zwierząt. Mroczna sztu-
ka przedstawia także psychiatrę, który podejmuje próbę 
uleczenia młodego mężczyzny. Czy terapia przyniesie 
skutek i uwolni bohatera od destrukcyjnych zachowań? 
W rolach głównych wystąpią Magdalena Boć i Sylwia 
Góra-Weber.

 »Czytanie performatywne sztuki Equus w reżyserii Kuby 
Zubrzyckiego odbędzie się 16 sierpnia o godzinie 20.00 
w Teatrze Boto.

fot. Fabienne Rappeneau

fot. Bogna Kociumbas

Robot robotowi 
człowiekiem
 Aleksandra Suchecka

Czy klasyka literatury może pomóc w rozstrzyganiu 
problemów etycznych? Historia Wiktora 
Frankensteina – protoplasty inżynierów 
genetycznych – pozwala wyjaśnić nasze relacje  
z postępem technologicznym.

Choć postać Frankensteina kojarzą wszyscy (głównie 
dzięki licznym adaptacjom filmowym), to nie każdy wie, 
że ma on swój pierwowzór w literaturze, a także, że 
jego historia jest związana z Polską.

Łagodne monstrum
W 1606 roku we wsi Frankenstein (dzisiejsze Ząbkowice 
Śląskie) wybuchła zaraza. O jej wywołanie posądzono 
grabarzy, którzy mieli rzekomo przyrządzać trujący 
proszek z odgrzebywanych zwłok. Otrzymaną miksturą 
smarowali klamki i kołatki okolicznych domów w celu 
rozprzestrzenienia choroby. Oskarżonych o uprawianie 
czarów grabarzy skazano na śmierć przez okaleczenie 
i spalenie żywcem. Wieść o dokonanej zbrodni i postę-
powaniu karnym obiegła całą Europę, dzięki czemu 
dziewiętnastoletnia Mary Shelley – angielska pisarka 
okresu romantyzmu oraz żona Percy’ego Shelleya – mogła 
o niej usłyszeć i napisać historię doktora Frankensteina, 
który wykorzystując odkopane i spreparowane zwłoki, 
powołał do życia potwora.
  Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz to 
historia o ponownym stworzeniu człowieka. Tytułowy 
bohater – tym razem zamiast gliny – ożywia martwą 
tkankę, z której powstaje przerażający stwór budzący 
obrzydzenie nawet w swoim stworzycielu. Przerażony 
Frankenstein porzuca mutanta, nie zastanawiając się, 
czy może on posiadać jakiekolwiek uczucia. Samotny 
i rozgoryczony potwór z bezradności dokonuje szeregu 
zbrodni, by finalnie popełnić samobójstwo. 

Uczłowieczenie 
Historia eksperymentu doktora Frankensteina powraca 
współcześnie w kontekście rozmów o sztucznej inteli-
gencji. To prawda, że dominacja technologii nad gatun-
kiem homo sapiens jest świetnym tematem na opowieść 
grozy, czy jednak rzeczywiście nasze obawy są zasadne? 
Trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, warto 
jednak zauważyć, że w samym założeniu tkwi pewien 
paradoks. Potwór doktora Frankensteina jest posta-
cią silnie zantropomorfizowaną – posiada wiele cech 
ludzkich (inteligencję, wrażliwość), potrzeb (uznania, 
przynależności, bezpieczeństwa) oraz pragnień (po-
twór prosi doktora o stworzenie dla siebie partnerki). 
W związku z tym, że teksty kultury skupione na tematyce 
science-fiction podsuwają nam spersonifikowany obraz 
sztucznej inteligencji, uważamy, że rządzą nią podob-
ne do naszych pobudki. Zapominamy jednocześnie, że 
sztuczna inteligencja jest przede wszystkim strumieniem 
bitów, który – na razie – niczego nie chce. Powieść Mary 
Shelley pokazuje zatem przede wszystkim silny wpływ 
tekstów kultury na dyskursy światopoglądowe, które 

tkwią głęboko zakorzenione w naszej nieświadomości 
zbiorowej.

 »Debata Wokół Frankensteina Mary Shelley – współ-
czesne odczytania mitu z udziałem Eileen Hunt Bot-
ting, Grzegorza J. Nalepy oraz Lisy Vargo odbędzie się 
15 sierpnia o godzinie 15.00 w Państwowej Galerii Sztuki. 
Poprowadzi ją Monika Coghen.

Dominacja 
technologii nad 
gatunkiem homo 
sapiens jest 
świetnym tematem 
na opowieść 
grozy, czy jednak 
rzeczywiście nasze 
obawy są zasadne?
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Festiwalowe
kino
 Aleksandra Chmielewska

Literacki Sopot to nie tylko pretekst do spotkania 
z niezwykłą literaturą. W tym roku mamy do 
zaproponowania miłośnikom kina cztery osadzone 
w różnych realiach historycznych filmy, z których 
każdy zostanie wzbogacony prelekcją Mateusza 
Wernera. Na wszystkie projekcje obowiązuje 
darmowy wstęp.

Tom Jones to brytyjska komedia romantyczna w reży-
serii Tony’ego Richardsona, która przeniesie widzów 
do XVIII-wiecznej Wielkiej Brytanii. Tam rozgrywają się 
oparte na oświeceniowej powieści Henry’ego Fieldin-
ga losy tytułowego Toma Jonesa (w tej roli Albert Fin-
ney), beztroskiego młodzieńca, którego wyjątkowa po-
datność na uroki płci pięknej przysporzy mu licznych  
kłopotów.

 »Zapraszamy 15 sierpnia o godzinie 20.00 do Dwóch Zmian.

Warsztaty 
czytelnicze 

– literatura
jako
zwierciadło
 Ula Rybicka

Różnić nas może wiele, ale wszystkich nas łączy 
jedno – miłość do książek. Niezależnie od wieku, płci, 
wyznania czy wykonywanego zawodu spotkaliśmy 
się w Sopocie, by porozmawiać o książkach, spotkać 
ulubionych autorów i wziąć udział w debatach 
o literaturze.

Jak pogłębić czytelnicze doznania? Jak czerpać z ksią-
żek jeszcze więcej przyjemności i wiedzy? Nauczy nas 
tego Elżbieta Rutkowska, która poprowadzi wyjątkowe 
warsztaty dla czytelników Czytanie w pryzmacie. O uni-
wersalności doświadczeń w literaturze. Będzie to lekcja 
wrażliwości, zrozumienia i empatii. Literatura piękna do-
skonale pokazuje rzeczywistość, zatem warto podchodzić 
do niej jak do zwierciadła, w którym możemy zobaczyć 
dobrze nam znane społeczne mikroświaty.

 »Warsztaty czytania odbędą się 16 sierpnia. Obowiązują 
zapisy.

Warsztaty 
kreatywnego 
pisania 

– mikrofikcja 
pod lupą
 Ula Rybicka

„Zwięzłość jest siostrą talentu” – miał powiedzieć 
Antoni Czechow, jeden z mistrzów krótkiej formy. 
Znany autor opowiadań twierdził, że „sztuka pisania 
jest sztuką skracania”. Jan Carson będzie nas uczyć 
pisania krótkiego, treściwego, zamkniętego w kilku 
lub kilkunastu zdaniach podczas tegorocznej edycji 
Literackiego Sopotu.

Dwudniowy intensywny warsztat pisania mikroopowiadań 
poprowadzi autorka Postcard Stories. Carson przybliży 
normy gatunkowe i pomoże pisać własne krótkie prozy. 
Podczas warsztatów będzie można się dowiedzieć, jak 
tworzyć utwory krótsze od tradycyjnych opowiadań oraz 
poznać ich modelową strukturę, fabułę, jej rozwinięcie 
i wspomnianą już zwięzłość, która dla mikrofikcji jest 
wartością kluczową.

Więcej powagi można będzie odnaleźć w brytyjskim 
dramacie psychologicznym Służący w reżyserii Jose-
pha Losey’a, będącym błyskotliwą refleksją na temat 
relacji pan-sługa. Główny bohater, Hugo Barrett (Dirk 
Bogarde), marzy o tym, żeby zamienić się rolami ze 
swoim panem, Tonym (James Fox), człowiekiem jakby 
z innej epoki, żyjącym wciąż w świecie dawnej, arysto-
kratycznej świetności. Napięcia tworzące się między 
bohaterami to wspaniałe laboratorium mechanizmów 
ludzkiej psychiki.

 »Zapraszamy 16 sierpnia o godzinie 20.00 do Dwóch Zmian.

XIX-wieczna Anglia stanowi tło historyczne dla Ko-
chanicy Francuza, brytyjskiego filmu fabularnego na 
podstawie powieści Johna Fowlesa w reżyserii Karela 
Reisza. Przewrotna fabuła zasadza się na paraleli między 
sytuacją historyczną i faktycznego czasu akcji. Odtwórcy 
głównych ról w filmie poświęconym romansowi Sary 
(Meryl Streep), tytułowej kochanicy Francuza, i Charlesa 
(Jeremy Irons), odkrywają bowiem, że zaczyna ich łączyć 
podobna relacja do odtwarzanych przez nich postaci.

 »Zapraszamy 17 sierpnia o godzinie 20.00 do księgarni 
wydawnictwa Smak Słowa.

Ostatni z prezentowanych filmów to Wiatr buszujący 
w jęczmieniu, irlandzki film w reżyserii Kena Loacha. 
Tym razem akcja rozgrywa się w Irlandii na początku 
XX wieku, gdzie młody lekarz Damien (Cillian Murphy) 
porzuca karierę, by walczyć o niepodległość w Irlandzkiej 
Armii Republikańskiej (IRA).

 »Zapraszamy 18 sierpnia o godzinie 20.00 do księgarni 
wydawnictwa Smak Słowa.
 

W Polsce mikroopowiadania nie są jeszcze szeroko znane, 
ale na świecie mają wielu zwolenników, a ich rozkwit wi-
doczny jest szczególnie w krajach anglosaskich, Ameryce 
Południowej, Hiszpanii czy Izraelu. Krótkie utwory prozą 
tworzyli i tworzą także uznani pisarze. Legenda głosi, 
że jedno z najsławniejszych dzieł tego gatunku napisał 
Ernest Hemingway, a jego lapidarność jednocześnie za-
chwyca i przeraża: Na sprzedaż: buciki dziecięce, nigdy 
nie używane.

Jan Carson, fot. z archiwum autorki

 »Warsztaty kreatywnego pisania odbędą się 17 i 18 sierp-
nia. Obowiązują zapisy.
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Sopocka
Szkoła Magii 
 Dominika Stańkowska

Uwaga! Uwaga! 
Czarodziejki i czarodzieje! 
Sopockiej Szkole Magii grozi niebezpieczeństwo. 
Pomożecie?

Od 15 do 18 sierpnia w Sopocie mają gościć członkowie 
brytyjskiego Ministerstwa Magii. Wszystkim mieszkań-
com oraz zagranicznym gościom zagraża Nikt-Nie-Wie-

-Kto. Uczniowie i absolwenci Sopockiej Szkoły Magii mogą 
stawić mu czoła w grze miejskiej inspirowanej brytyjską 
literaturą, sztuką i muzyką. Trasy (piesza i rowerowa), 
przedstawione na mapie Sopotu, poprowadzą nieustra-
szonych uczestników przez urokliwe zakątki, popularne 
miejsca oraz ukryte pod peleryną niewidką przestrzenie.
Czy jesteście gotowi podjąć wyzwanie? Nie boicie się 
stawić czoła Nieznanemu? Czy uda Wam się pokonać 
Nikt-Nie-Wie-Kogo w grze miejskiej? Przekonajmy się!

 »Gra miejska odbędzie się 16 sierpnia w godzinach 
11.00–16.00 w Parku Północnym. Obowiązują zapisy. Punkt 
startowy: Plac Mancowy.

Literacki 
muzyczny, czyli 
VI Nieformalny 
Festiwal Piosenki 
Aktorskiej
 Dominika Prais

Już po raz szósty aktorzy dadzą popis umiejętności wo-
kalnych podczas Nieformalnego Festiwalu Piosenki Ak-
torskiej w Sopocie. Tym razem zmierzą się z przebojami 
z lat osiemdziesiątych. Wybór takiego repertuaru pod-
czas brytyjskiej edycji Literackiego Sopotu nie mógł być 
bardziej trafiony. Kto z nas nie tańczył w rytm przebo-
jów George’a Michaela, Depeche Mode czy Eurythmics? 
Większość z nas zna ich przeboje na pamięć, a ci, którzy 
zapomnieli będą mieli doskonałą okazję, by przypomnieć 
sobie szalone lata osiemdziesiąte. Na Scenie Letniej Te-
atru BOTO będzie można posłuchać kultowych utworów 
w wykonaniu aktorów trójmiejskich scen.

 »VI Nieformalny Festiwal Piosenki Aktorskiej odbędzie się 
17 sierpnia o godzinie 20.00 na Scenie Letniej w ogródku 
Teatru BOTO.

Czy Jane Austen 
zjadłaby fish and 
chips? 
 Natalia Soszyńska

Literacki Sopot to uczta nie tylko literacka. Dla miłośni-
ków gotowania mamy dobre wieści! W tym roku połą-
czyliśmy siły i, poza najsmaczniejszymi książkami, mamy 
dla was niespodziankę – warsztaty kulinarne inspirowa-
ne kuchnią Jane Austen, które poprowadzi pochodzący 
z Trójmiasta Kuba Winkowski, szef kuchni The Feathered 
Nest Inn, uhonorowany tytułem Najlepszego Kucharza 
Wielkiej Brytanii 2019.

Wszyscy uczestnicy warsztatów kulinarnych 
będą mieli okazję przygotować wyjątkowe potrawy pod 
okiem szefa kuchni. Podczas gotowania skupią się na 
przeniesieniu tradycyjnych receptur na współczesne 
trendy kulinarne i postarają się uchwycić Austenow-
skiego ducha w nadmorskim klimacie. 

Twórczość Austen inspiruje na wielu poziomach, 
również obyczajowości i kuchni przełomu XVIII i XIX wieku 

– jeśli chcieliby Państwo uzupełnić warsztaty o lekturę, 
wystarczy sięgnąć po Książkę kucharską Jane Austen 
autorstwa Maggie Black i Deirdre Le Faye. Można zna-
leźć w niej przepisy na klasyczne wiktoriańskie potrawy, 
ale i opisy obyczajów oraz tego, co w owych czasach 
napawało dumą i tego, co rodziło uprzedzenia.

 »Warsztaty kulinarne odbędą się 17 sierpnia.

Morderstwo 
odbędzie się 
w Willi Claaszena
 Aleksandra Chmielewska

W Sopocie nie brakuje miejsc skrywających niezwykłe 
historie. Jednym z nich jest urocza Willa Claaszena, której 
charakterystyczne wieżyczki, wykusze i balkony tchną 
duchem dawnych, przedwojennych czasów. W 1904 roku 
do willi wprowadził się kupiec flamandzkiego pochodzenia, 
Ernst Claaszen. W latach 40. mieszkał tam wybitny polski 
chemik, Eugeniusz Kwiatkowski, a nieco później wakacje 
w willi spędzali premier Józef Cyrankiewicz i aktorka Nina 
Andrycz. Wszystko wskazuje na to, że pasjonujące histo-
rie nie opuszczają tego domu, choć tym razem w jego 
murach zagościł mroczny wątek kryminalny...

„Morderstwo odbędzie się w Willi Claaszena” – to 
hasło obiegło całe miasto tuż przed rozpoczęciem Lite-
rackiego Sopotu. Nie jest to jednak powód do niepokoju, 
lecz raczej intrygujące zaproszenie do inspirowanego 
kryminałem Agathy Christie Morderstwo odbędzie się… 
pokoju zagadek, który znajduje się właśnie w Willi Cla-
aszena. Nie może tam zabraknąć wszystkich entuzjastów 
pióra Christie, którzy chcieliby podążyć śladami panny 
Marple oraz inspektora Craddocka i odkryć, kto dokonał 
zbrodni na jednym z pierwszych właścicieli willi.

 »Zapraszamy od 15 do 18 sierpnia w godzinach 9.00–17.00 
do Willi Claaszena. Obowiązują zapisy.

Kuba Winkowski, fot. ArtEffect

Miara oddechu 
podyktowana 
przez pisarza
 Dagny Kurdwanowska

Niektórzy pisarze mają strasznego pecha. Choćby 
nie wiem, jak się starali, jak wybitni by nie byli, to 
jeśli trafią na kiepskiego tłumacza, na ich wielkości 
poznają się tylko nieliczni. Dobry tłumacz, a jeszcze 
lepiej – kongenialny, może zdecydować o sukcesie 
i docenieniu pisarza. Niektórzy pisarze mają 
szczęście, bo na takich tłumaczy trafiają.

Jak widać na tłumaczu spoczywa duża odpowiedzialność 
– nie tylko za swoją pracę, ale i odbiór cudzego dzieła. Od 
kunsztu, wrażliwości i inteligencji tłumacza zależy, jak 
uda się spotkanie czytelnika z pisarzem. Czy czytelnik 
nawiąże intymną relację z tekstem, wizją, wrażliwością 
pisarza? Czy poczuje to tak, jak gdyby czytał w języku, 
w którym tworzył autor? Czy wejdzie w świat pisarza, 
poczuje rytm słów, smak opowieści, „miarę oddechu 
podyktowaną przez pisarza” (to piękne określenie Anny 
Wasilewskiej, która mistrzowsko przetłumaczyła nowe 
wydanie Rękopisu znalezionego w Saragossie Jana Po-
tockiego)? Czy mimo że tłumacz jest współautorem, 
będzie potrafił stanąć z boku, nie przytłaczając przekładu 
swoją indywidualnością? Dla pisarza trafić na tłumacza, 
który to wszystko potrafi, to dar. Dla czytelnika także. 
A jednak wydaje się, że mimo lat starań, debat, wyraź-
nych głosów samych tłumaczy – pozostają oni wciąż 
jedną z najbardziej niedocenianych grup zawodowych. 
Pomija się ich rolę, spycha w cień lub w ogóle zapomina 
o ich wkładzie i talencie. 

Dlatego debatę, która odbędzie się pierwszego 
dnia festiwalu, zatytułowałam przewrotnie W cieniu. 
Ze swoimi gośćmi będę rozmawiać zarówno o sztuce 
przekładu, translatorskim kunszcie, jak i o roli tłuma-
cza w recepcji literatury współczesnej i klasycznej. Do 
rozmowy zaprosiłam Antonię Lloyd-Jones, tłumaczkę 
na język angielski książek m.in. Olgi Tokarczuk i Pawła 
Huelle; Jacka Dehnela, pisarza, poetę i tłumacza, który 
w swoim dorobku ma przekłady m.in. Philipa Larkina 
i Henry’ego Jamesa oraz Macieja Świerkockiego, dzięki 
któremu możemy cieszyć się świetnymi tłumaczenia-
mi prozy Richarda Flanagana czy nowym przekładem 
Tajnego agenta Josepha Conrada. 

 »Debata W cieniu. Rola tłumacza we współczesnej li-
teraturze z udziałem Jacka Dehnela, Antonii Lloyd-Jones  
i Macieja Świerkockiego odbędzie się 15 sierpnia o go-
dzinie 13.00 w Państwowej Galerii Sztuki. Poprowadzi ją 
Dagny Kurdwanowska.

Jacek Dehnel,

fot. Cezary Rucki

Od świtu do nocy
 Aleksandra Chmielewska

Przedstawicielki wiejskiej biedoty czy zubożałe 
mieszczanki? Kim były polskie służące przełomu XIX 
i XX wieku oraz robotnice w fabrykach w wieku XIX? 
Jedno jest pewne – nie tylko były na samym dole 
drabiny społecznej, ale też nikt się o ich prawa nie 
upominał, nawet one same. Jak żyły i dlaczego o ich 
życiu wiemy tak mało? Historia społeczna kobiet ma 
przed nami jeszcze wiele kart do odkrycia.

Wyzwania sportretowania tych, z którymi niewielu się 
liczyło, podjęły się Joanna Kuciel-Frydryszak, autorka 
książki Służące do wszystkiego oraz Alicja Urbanik-Kopeć, 
autorka książki Anioł w domu. Mrówka w fabryce, z któ-
rych pierwsza została uhonorowana Nagrodą Historyczną 

„Polityki”, a druga otrzymała do tej nagrody nominację. 
Tematyka przez nie poruszana jest śmiała i potrzebna. Nie 
tylko ze względu na możliwość odkrycia kulis codziennej 
pracy kobiet z najniższych szczebli hierarchii społecznej, 
ale przede wszystkim dlatego, że ich dzieje stanowią tło 
dla gorzkiej refleksji na temat ówcześnie panujących 
stosunków klasowych. Kobiety, które decydowały się na 
pracę za grosze od świtu do nocy, były przeświadczone, 
że świat dzieli się na panów i tych, którzy dla nich pracują. 
I że tak już musi być. Akceptując ten podział i swoją w nim 
rolę, nierzadko wierzyły, że to najlepsze życie, na jakie 
mogą sobie pozwolić. Jak zmieniało się ich życie i kiedy 
doceniono ich pracę?

 »Spotkanie z Alicją Urbanik-Kopeć i Joanną Kuciel-Frydry-
szak odbędzie się 15 sierpnia o godzinie 14.00 na Scenie 
Kameralnej Teatru Wybrzeże. Poprowadzi je Martyna 
Bunda.

fot. z archiwum autorki

Od kunsztu, 
wrażliwości 
i inteligencji 
tłumacza zależy, 
jak uda się 
spotkanie czytelnika 
z pisarzem. Czy 
czytelnik nawiąże 
intymną relację 
z tekstem, wizją, 
wrażliwością 
pisarza?
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Literacki
dla dzieci
 Julia Kapała

Jak co roku organizatorzy festiwalu nie zapomnieli 
o najmłodszych wielbicielach literatury i dobrej 
zabawy. W programie Literackiego Sopotu dla 
dzieci znalazły się warsztaty, wspólne czytanie, gry 
i pewien brytyjski miś.

Już od czwartku najmłodsi będą mieli okazję zapoznać się 
z zaczarowanym światem ilustracji książkowej podczas 
warsztatów, które poprowadzi Rose Blake. W Muzeum 
Sopotu o godzinie 11.00 angielska artystka i ilustrator-
ka znana przede wszystkim ze swoich ilustracji książek 
dziecięcych przekaże najmłodszym tajemnice grafiki 
i rysunku. Śpiochów, spóźnialskich i wszystkich, którym 

nie uda się dotrzeć na poranne warsztaty, serdecznie 
zapraszamy o godzinie 16.00 na warsztaty ilustratorskie 
z Aleksandrą Gołębiewską. Graficzka na co dzień pracu-
jąca w Gdańsku zabierze uczestników w ukochany świat 
koloru oraz pokaże im, jak zaprojektować dom pełen 
ciepła dla swojego ulubionego bohatera książkowego.

W piątek i sobotę o godzinie 11.00 w Muzeum 
Sopotu pewien miły i grzeczny, aczkolwiek często 
wpadający w tarapaty niedźwiadek będzie czekał na 
pomoc młodych festiwalowiczów. Gra interaktywna Na 
ratunek Paddingtonowi to wspaniała okazja do wspólnej 
zabawy. To wydarzenie jest również ukłonem dla mo-
tywu przewodniego tegorocznej edycji festiwalu, czyli 
literatury brytyjskiej. Miś Paddington jest bohaterem 
cyklu czternastu książek napisanych przez angielskiego 
pisarza Michaela Bonda, a w zeszłym roku obchodziliśmy 
60. rocznicę wydania pierwszej z nich.

Kolejną serią festiwalowych warsztatów będą 
codzienne spotkania w Muzeum Sopotu zorganizowane 
we współpracy z księgarnią Ambelucja, specjalizującą 

się w literaturze dziecięcej. Spotkania poprowadzą Agata 
Półtorak i Grażyna Rigall. Będzie się działo! Oprócz wspa-
niałych lektur dzieci poznają także techniki plastyczne 
i teatr, a swoje dzieła utrwalą za pomocą fotografii.

Od piątku do niedzieli organizatorzy zapraszają 
o godzinie 16.00 na Czytanie na dywanie. Po całodzien-
nej porcji wrażeń najmłodsi fani literatury będą mogli 
w domowej atmosferze kawiarni Miejsce wspólnie czytać 
klasykę literatury dla najmłodszych – Fantastycznego 
Pana Lisa, Grufallo oraz Tam, gdzie żyją dzikie stwory.

Literacki dla dzieci zakończy się w Muzeum Sopotu, 
gdzie Michał Rzecznik poprowadzi warsztaty rodzinne 
pod tytułem Limeryk kontra historia obrazkowa, czyli 
podstawy komiksu z panem Learem. Będzie to okazja 
do poznania zabawnych limeryków Edwarda Leara oraz 
próba przeniesienia ich na papier za pomocą komiksu. 
Brzmi ciekawie? Serdecznie zapraszamy!

Gra Mikołajek kontra Madeline – Literacki Sopot 2018. Fot. Bogna Kociumbas
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