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„Codzienna walka” Manu Larcenet 

 

 
 

Przepraszam, jeśli to, co teraz napiszę zabrzmi jak banał, ale ta oczywistość narzuca mi się 

sama: życie potrafi zaskoczyć i jest pełne niespodzianek. Nie brakuje ich również na bibliotecznej 

półce z książkami a właściwie z… komiksami. Bo „Codzienna walka” Manu Larceneta to komiks 

dla dorosłych (choć przypomina książkę, trochę taką „cegłę” – dość ciężką i jednak trochę 

nieporęczną, to jednak jest to wydanie bardzo solidne i staranne, bo w twardych okładkach i na 

dobrym gatunkowo, kredowym, papierze). Warto tu dodać, że ten komiks został (wg tygodnika 

„Polityka” i portalu Aleja Komiksu) komiksem roku 2016. 

Z czym się Państwu kojarzy codzienna walka? Mnie tylko z jednym: z życiem, tym zwykłym, 

szarym, z którym nie zawsze sobie radzimy. I właśnie o takim życiu opowiada nam Larcenet.  

Ta opowieść jest oparta na konkretnym przykładzie, ma swojego bohatera. Jest nim fotograf 

Marco, który chwilowo stracił chęć do pracy, ma nerwicę i silne napady lękowe, z tego względu od 

ośmiu lat chodzi na terapię do psychoanalityka (poznajemy go w momencie, kiedy decyduje się ją 

przerwać). Nasz bohater ma rodzinę: starych rodziców – ojciec cierpi na chorobę Alzheimera w 

zaawansowanym stadium, brata (który ma już swoją rodzinę), nasz bohater ma też… kota, którego 

z powodu wyjątkowo paskudnego charakteru nazwał Adolfem (wiadomo po kim). Kot jest tu o tyle 

istotny, że to właśnie dzięki niemu Marco pozna pewną panią weterynarz – Émilie. Jak zakończy 

się ich (wspólna już) historia? Jak potoczy się życie Marco? Przekonajcie się o tym sami! Ale 

„Codzienna walka” Manu Larceneta to nie tylko opowieść o życiu pewnego fotografa i jego 

rodziny, to nie tylko opowieść o życiu stoczniowców z hali 22, to przede wszystkim opowieść o 

świecie, który się zmienia (nie zawsze na korzyść), świecie zdominowanym przez politykę i jej 

złudne obietnice, świecie w którym to, co kiedyś było wartością nagle przestaje być nawet ważne. 

To opowieść o świecie, któremu wyzwaniom czasem trudno sprostać, a łatwo się w nim zagubić i 

pozostać samotnym. Ale życie jest cudowne jeśli tylko nie daje nam popalić, w „Codziennej walce” 

też takie bywa. Nie brak tam pięknych, a nawet wzruszających momentów, nie brak też refleksji 

podanej w krótkich i celnych zdaniach, które mogą zmusić czytelnika do zastanowienia. Wreszcie 

nie brak tam czegoś w rodzaju króciutkiej psychoanalizy (przynajmniej tak to odebrałem), która 

dotyczy Marco (i tego, co się wydarza w jego życiu), ale jest jakby podane z zewnątrz i przez 

innych, jakby na znak tego, że to, co przeżywa Marco jest także udziałem innych ludzi. 

To „Codzienna walka” Manu Larceneta jest dla mnie tą niespodzianką, o której wspominałem 

na początku. Z kilku powodów: po pierwsze, to mój pierwszy komiks dla dorosłych, jakże inny od 

tych, które czytałem w dzieciństwie (np. „Tytus, Romek i A’Tomek”, „Kajko i Kokosz”, „Przygody  



Jonki, Jonka i Kleksa”), one wszystkie miały szczęśliwe zakończenia, u Larceneta nie jest już ono 

takie oczywiste, bo nawet jeżeli przyjmiemy, że cała historia skończyła się dobrze lub tylko 

nienajgorzej, to świat jaki widzimy, jaki został nam przez niego pokazany może być miejscem 

chwilami przerażającym! Po drugie, autor spojrzał na świat tak świadomie, że aż bezlitośnie, a 

wybór takiej formy, jaką jest komiks tylko to wrażenie u mnie pogłębił (skrótowość komiksu 

wymaga pewnej ostrości spojrzenia, aby skupić uwagę czytelnika tylko na rzeczach 

najważniejszych). Mam wrażenie, że gdyby historia Marco została opowiedziana prozą wiele 

rzeczy mogłoby czytelnikowi po prostu umknąć. Tutaj nic nam nie umyka, nawet to, że Marco jest 

daleki od ideału, jest taki … zwyczajny.  

Warto tę opowieść Manu Larceneta przeczytać (i obejrzeć) z pewnym namysłem i bez 

zbytniego pośpiechu, wtedy ona naprawdę robi wrażenie! Jest ona przeznaczona „dla wszystkich, 

którzy kochają (nie)piękne opowieści.” Zwróćcie Państwo uwagę, że owo „nie” wzięte zostało w 

nawias… 

 Remigiusz Rybski 

 
 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca  

„Ganbare! Warsztaty umierania” Katarzyna Boni 

 

 
 

Piątek, 11 marca. Godzina 14.46 czasu miejscowego – Japonią targa wstrząs o sile 9 stopni w 

skali Richtera, po nim następuje ponad 20 niemniej silnych. Wielka fala tsunami wdziera się na 10 

kilometrów w ląd, niszcząc wszystko na swojej drodze. 11 marca 2011 r. Japonia doświadcza 

największej katastrofy naturalnej od 140 lat. (http://www.tvn24.pl).  

„Ganbare! Warsztaty umierania” to zbiór reportaży o wydarzeniach w Japonii w 2011 roku. 

Ciągle nie ma ostatecznych danych na temat liczby ofiar kataklizmu. Według informacji 

opublikowanych 13 lipca 2011 r. w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami zginęło 15560 osób, a 5329 

wciąż uważa się za zaginione. O tragedii mówi się głośno w momencie jej zdarzenia, cały świat 

żyje informacjami z miejsca zagrożenia. W kolejnych tygodniach pojawiają się nowe informacje, a 

my zapominamy? Czy zastanawialiśmy się kiedyś, jak wgląda codzienność w tych miejscach, kiedy 

pierwsze emocje opadną. Gdy musimy wrócić do „normalności”? Katarzyna Boni rozmawiała z 

Japończykami, którzy przeżyli trzęsienie ziemi, wywołane nim tsunami, a w następstwie awarię w 

elektrowni jądrowej Fukishima. Autorka w niesamowity sposób nie rozdrapując ran, słuchając 

swoich bohaterów, pokazała jak wygląda życie po stracie najbliższych, po stracie domu, pracy, 

firmy, gospodarstwa. Jak funkcjonują mieszkańcy w strefie skażonej promieniowaniem. Nic tak nie 

przemawia do ludzkiej wyobraźni jak prawdziwa historia, szczera rozmowa.  



Moje wyobrażenie o Japończykach było – okazuje się bardzo powierzchowne, widziałam ich 

jako ludzi twardych, pokonujących wszelkie przeciwności losu. Powściągliwych w wypowiedziach, 

przeżywających dramatyczne wydarzenia w ciszy, zadumie i skupieniu. Zachowujących się tak jak 

nawołuje tytuł „Ganbare” musimy się podnieś, iść naprzód, damy radę, nie oglądamy się za siebie, 

odbudujemy nasz dom, nasz sklepik, nasze miasto. Mimo, iż cierpliwie i konsekwentnie czyszczą z 

zanieczyszczeń swoje prefektury, to dla wielu z nich katastrofa pozostaje ciągle żywa. Nadal 

szukają ciał swoich bliskich, które zabrały fale tsunami. Nie chcą wyprawić bliskim pogrzebu, 

otrzymać od państwa odszkodowania, chcą szukać do końca… Katarzyna Boni pokazuje skalę 

tragedii, jaka dotknęła Japończyków, opisuje przejmujące historie, a jednocześnie doskonale łączy, 

zwyczaje, zachowania, wierzenia charakterystyczne dla tego narodu. Dla mnie niezwykle ciekawy 

był rozdział zatytułowany „Kim zostaniesz po śmierci”. „W Japonii obok żywych żyją umarli. To 

nic nadzwyczajnego. Zwłaszcza pomiędzy drugą a trzecią w nocy, kiedy szczelina oddzielająca 

światy staje się cieńsza. Zwłaszcza w miejscach, w których ktoś zginął gwałtowną śmiercią. 

Zwłaszcza gdy nie znaleziono ciała i nie pochowano go zgodnie z wymaganymi rytuałami. 

Zwłaszcza gdy zmarłego ciągle trzymają przy żywych niezałatwione sprawy…” 

Rozdziały poświęcone katastrofie w Fukushimie o wycieku nuklearnym, były nowym 

spojrzeniem na rządzących Japonią. Okazuje się, że mieszkańcy nie w pełni byli informowani o 

stężeniu promieniowania, jego zasiegu. Władze uspokajały, że mają wszystko pod kontrolą, co nie 

do końca było prawdą. Jak mówią mieszkańcy, promieniowania nie widać, nie słychać, nie czuć. 

Nie można go powąchać ani dotknąć. Niektórzy mówią, że bardziej niż geny niszczy relacje między 

ludźmi…  

„W Japonii nie możesz wrócić z podróży z pustymi rękoma. Dla rodziny, przyjaciół, nawet dla 

współpracowników, musisz kupić omiyage – drobny upominek charakterystyczny dla miejsca, które 

odwiedziłeś. Zazwyczaj coś do zjedzenia. Omiyage dostaniesz na każdej stacji kolejowej: ciasteczka 

w kształcie zamku, owoce z danej prefektury, słodki smakołyk… Teraz Fukushima będzie mieć nowe 

omiyage. Czarne plastikowe worki. W środku może być zmielona kawa. Albo kakao. Cokolwiek.  

Byleby przypominało ziemię… Skażenia nie da się usunąć. Można je tylko zapakować w czarne 

worki i przenieść gdzie indziej.”  

To przejmująca opowieść. Dawno nie czytałam tak świetnego reportażu. Polecam! 

  Anna Chudzińska 

 
 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca –  

„Osobliwy dom pani Peregrine” Ransom Riggs 

 

 
 



Dziś będzie nietypowo, to znaczy trochę inaczej niż zwykle. Spróbuję namówić Was, drodzy 

czytelnicy, abyśmy razem, choć na chwilę, oderwali się od naszej szarej rzeczywistości, która tylko 

czasami bywa kolorowa i … pofantazjowali. Co Wy na to?  

Mam nadzieję, że nie będę Was musiał na to długo namawiać, tym bardziej, że mam nie byle 

jaki argument „za” – to Ransom Riggs i jego debiutancka powieść pt. „Osobliwy dom pani 

Peregrine”, a także „Miasto cieni” i „Biblioteka dusz” (które są kontynuacją „Osobliwego 

domu…”).  

A wszystko zaczęło się od dziadka głównego bohatera Jacoba – Abrahama Portmana, a ściślej 

rzecz biorąc, od jego opowieści, tak niesamowitych i fantastycznych, że trudno było w nie 

uwierzyć. O tym, że są one prawdziwe Jacob przekona się w dramatycznych okolicznościach. 

Wkrótce potem (wraz ze swoim ojcem) wyruszy w podróż, najpierw do Europy, a potem na 

walijską wyspę Cairnholm, aby odszukać sierociniec, w którym wychowywał się jego dziadek, ten 

osobliwy dom, który prowadziła pani Peregrine. Wydawałoby się, że wyprawa zakończyła się 

niepowodzeniem: Jacob wprawdzie odnalazł ów sierociniec, ale opustoszały i w kompletnej ruinie, 

po tajemniczej pani Peregrine nie było śladu…  

Pomoże przypadek. Jacob wyruszy w kolejną podróż, tym razem w czasie i odnajdzie świat (a 

właściwie mały świat, światek) swojego dziadka, takim, jakim ten go opisywał, odnajdzie też ową 

panią Peregrine. Ta podróż w czasie zaważy na całym życiu Jacoba, który nie tylko odkryje, że ów 

fantastyczny świat nie tylko istnieje, ale jest zamieszkany przez istoty o nadprzyrodzonych mocach, 

właściwościach, posiadających nieraz dziwaczne kształty, odkryje także to, że sam posiada 

niezwykłą moc – będzie ona wielce pomocna w walce ze złem, która temu małemu światu będzie 

nieustannie zagrażać. Więcej nie zdradzę, dodam tylko, że walka ze złem będzie niełatwa (stawką 

będzie ocalenie dyrektorki sierocińca czyli pani Peregrine), będzie toczyć się ze zmiennym 

szczęściem, a bohaterowie przeżyją mnóstwo przygód zapierających dech w piersiach. Muszę 

przyznać, że Ransom Riggs potrafi trzymać czytelnika w napięciu, potrafi sprawić, że nie można się 

doczekać, co będzie dalej… 

„Osobliwy dom pani Peregrine” to książka, która ma bardzo ciekawą historię. Jeśli wierzyć 

pewnej internetowej encyklopedii (a niby dlaczego nie?!) to początkowo miała to być książka ze 

zdjęciami, które Riggs kolekcjonował. Jednak za radą swojego wydawcy Riggs dopisał do swoich 

zdjęć (a także do tych, które wypożyczyli mu inni kolekcjonerzy) treść. Powstała fantastyczna 

opowieść o osobliwcach, ymbrynkach, głucholcach i upiorach, opowieść o świecie, gdzie (tak samo 

jak u nas, w „realu”) istnieje dobro i zło, gdzie ma się nadzieję i walczy się do końca, czasem 

pomimo wszystko. Jest to opowieść o świecie, w którym jest miejsce na przyjaźń i miłość, dla 

których czas nie ma znaczenia. Cała historia zawarta w tej trylogii ma szczęśliwe, choć przyznam, 

że zaskakujące, zakończenie. Czasem warto sięgnąć na półkę z literaturą dla młodzieży, bo i tam 

można znaleźć książki, które dobrze się czyta…  

Remigiusz Rybski 

 
 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca –  

„Kobro. Skok w przestrzeń” Małgorzata Czyńska 



 
 

Małgorzata Czyńska napisała książkę o Katarzynie Kobro, artystce znanej dzięki swoim 

rzeźbom awangardowym, abstrakcyjnym, wyjątkowym. Katarzyna Kobro doceniona na świecie, w 

Polsce doświadczyła krytyki i niezrozumienia swojej sztuki. Dla historyków sztuki fakty opisywane 

w publikacji są pewnie znane, bo wcześniej ujawniła je Nika Strzemińska w książce o swoich 

rodzicach „Miłość, sztuka, nienawiść” (1991). Jednak dla mnie poznawanie Kobro rozpoczęło się 

od opowieści Małgorzaty Czyńskiej.   

Najpierw obejrzałam film „Powidoki” Andrzeja Wajdy o Władysławie Strzemińskim, potem 

przeczytałam „Kobro. Skok w przestrzeń”. Może dlatego, że pominięto ją w filmie, chciałam 

przeczytać tę książkę, żeby poznać historię Katarzyny Kobro. Interesował mnie jej los, nawet 

bardziej niż analiza dzieł, które stworzyła. 

Była kobietą o silnej osobowości. Przebojowa, odważna, dobrze wykształcona. Wyróżniała ją 

oryginalna uroda, ekstrawagancki sposób ubierania się, sama projektowała niektóre stroje. 

Wyjechała z Rosji z ukochanym Władysławem Strzemińskim, który już wtedy był 

niepełnosprawny, okaleczony podczas wojny. Zaczęła dorosłe życie w Polsce, w kraju, którego 

języka nie znała. Potem ciężary życia, przede wszystkim bieda, konflikty z mężem, poświęcenie 

czasu na zajmowanie się małą córką spowodowały, że jej energia życiowa zaczęła się 

wyczerpywać. Rozstanie ze Strzemińskim pośrednio przyczyniło się do tego, że przestała 

funkcjonować w środowisku artystycznym i znalazła się w izolacji. Samotna, chora na raka, mogła 

liczyć na pomoc i opiekę sąsiadek. Zmarła przedwcześnie, miała 53 lata, pozostawiła 15-letnią 

córkę, która trafiła do domu dziecka, ponieważ jej ojciec nie miał pracy i nie mógł się nią zająć. 

Katarzyna Kobro, rzeźbiarka, malarka i teoretyk sztuki uchodzi za jedną z najwybitniejszych 

przedstawicielek polskiej i światowej awangardy konstruktywistycznej. Znawcy sztuki  zwracają 

uwagę na zasługi Kobro, która przeniosła rzeźbę w przestrzeń – pokazała, że rzeźba to nie tylko 

bryła. Pozostały po niej nowatorskie rzeźby przestrzenne i abstrakcyjne oraz akty, oprócz tego  

publikacje, artykuły i wydawnictwa z jej teorią sztuki. Przez wiele lat była zapomniana, pomijana, 

pozostawała w cieniu malarza Strzemińskiego. 

Kobro pochodziła z zamożnej mieszczańskiej rodziny. Urodziła się w Rosji. Jej ojciec z 

pochodzenia Niemiec był kupcem i pragnął, żeby Katarzyna została dentystką, ale wybuch 

rewolucji w Rosji, potem I wojna światowa spowodowały, że zaczęła rozwijać pasje związane ze 

sztuką. Zdobyła wykształcenie artystyczne w Moskwie. Władysława Strzemińskiego poznała w 

szpitalu (1915), gdzie przebywał z powodu odniesionych ran. Ich związek wpłynął na całe życie 

Katarzyny Kobro, a także odmienił los Strzemińskiego, jak sam przyznawał, dzięki niej został 

artystą. 

W książce Małgorzaty Czyńskiej jest rozdział Szary zeszyt. Ten zeszyt napisany częściowo po 

rosyjsku, częściowo po polsku, powstał w okresie, kiedy trwała sprawa sądowa założona przez 

Władysława Strzemińskiego, a dotyczyła próby odebrania Kobro praw rodzicielskich do córki. 



Szary zeszyt to notatki Katarzyny Kobro przygotowującej się do rozpraw sądowych – świadectwo 

cierpień psychicznych zadawanych jej przez męża. Georg von Kobro, kuzyn Niki Strzemińskiej, 

który zgodnie z jej wolą przechowuje pamiątki po matce, odmówił udostępnienia Czyńskiej 

Szarego zeszytu, a także zamknął swoje źródło informacji – jak powiedział „pozostaną rodzinną 

tajemnicą”.  

Warto przypomnieć, że w roku 2017 przypada rocznica – 100 lat awangardy w Polsce. Jakie 

działania zaplanowano, żeby nadać odpowiednią rangę temu wydarzeniu, a przede wszystkim 

przypomnieć o wkładzie polskich artystów w rozwój kultury XX wieku? Przez cały rok odbywać 

się będą liczne wystawy, koncerty, spektakle, konferencje naukowe, ukarzą się publikacje, jest 

honorowy patronat Prezydenta RP, a wszystko pod auspicjami Polskiego Komitetu do spraw 

UNESCO. 

Poza tym w niedługim czasie ma rozpocząć się budowa Rynku Kobro w Łodzi, nazwa będzie 

przypominać jej osobę. 

Hanka Kasperska-Stróżyk 

 
 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca  

„Sekretne życie drzew” Peter Wohlleben 

 

 
 

Gdy rozpoczynałem zawodową karierę leśnika, tyle wiedziałem o sekretnym życiu drzew, ile 

rzeźnik o uczuciach zwierząt – mówi autor książki Peter Wohlleben, leśnik. Zrezygnował z posady 

urzędniczej, żeby swoją wizję ochrony przyrody wcielać w życie. Opiekuje się lasami w Reńskich 

Górach Łupkowych, praktykuje leśnictwo, obserwuje drzewa, a fascynujące i zdumiewające 

historie o zachowaniu drzew postanowił opowiedzieć czytelnikom.  

Zagłębiając się w lekturze książki „Sekretne życie drzew”, miałam przed oczami bajkę „Co w 

trawie piszczy”, gdzie w magicznej krainie, mieszkają małe sympatyczne owady, panuje spokój i 

szczęście. Takie wrażenie robiło na mnie życie drzew, które poznawałam z zupełnie innej strony. 

Każde drzewo jest częścią społeczności, istnieje w niej pewna hierarchia. Mimo iż, drzewa walczą 

między sobą o zasoby, to w przypadku tego samego gatunku, są zdolne do przyjaźni i potrafią się 

wzajemnie karmić. Autor przytacza najnowsze wyniki badań naukowych, opisuje jak drzewa 

wyrównują swoje słabe i mocne strony. Drzewa niezależnie od tego, czy grube, czy chude 

produkują cukry. Poprzez korzenie łączą się w podziemną sieć, odbywa się w nich, nie tylko 

wymiana nadmiernych ilości pokarmu, ale w razie konieczności pomoc w utrzymaniu przy życiu 

kolegi. Krzepcy sąsiedzi pomagają słabszemu, czy choremu osobnikowi dostarczając do jego 

korzeni wodę, w ten sposób troszczą się o swojego przyjaciela. Peter Wohlleben zwraca uwagę na 



wszystkich mieszkańców lasu, którzy w procesie jego życia są bardzo istotni. Grzyby za szczodrą 

zapłatę w cukry, otulają korzenie drzew. Dzięki czemu powstaje sieć, przez którą odbywa się 

wymiana składników pokarmowych, a nawet informacji o nadciagających atakach owadów. Jak 

mówi autor grzyby stanowią dla lasu coś w rodzaju Internetu, utrata grzybni odcina drzewo od 

wszelkich nowinek, przez co nie zabezpieczy się ono na wypadek nadchodzącej katastrofy. Z 

„Sekretnego życia drzew” dowiadujemy się jak drzewa komunikują się między sobą. Dajmy na to 

gąsienica ugryzie smaczny kawałek liścia, informacja ta rozchodzi się po całym drzewie. Liście 

zaczynają wydzielać substancje zapachowe, które nie tylko ostrzegają pozostałe drzewa o 

zbliżającym się szkodniku. Zapachy są specjalnie dobrane, tak żeby zwabić odpowiedni gatunek 

owadów , który ma za zadanie rozprawić się z najeźdźcą. Jednak drzewa potrafią także, same się 

bronić, dęby nasycają korę i liście gorzkimi i trującymi składnikami, co sprawia, że żerujące owady 

zamiast smakowitej uczty, mają sałatkę zakrapianą trucizną. Te i wiele innych historii z sekretnego 

życia, nie tylko drzew znajdziemy w polecanej książce.  

Bardzo podobał mi się sposób, w jaki Peter Wohlleben przedstawił w książce, życie lasu. Autor 

ma niesamowity dar ciekawego opowiadania o rzeczach na pozór zwyczajnych. Obrazowe opisy 

powodują, że książkę czyta się niezwykle lekko i przyjemnie. W swych opowieściach podpiera się 

wynikami przeprowadzonych badań, pozwala nam to lepiej zrozumieć naturę, las i jego 

mieszkańców. Po lekturze tej książki każdy z nas inaczej spojrzy na otaczającą nas przyrodę, obok 

której bardzo często przechodzimy obojętnie, a drzewa staną się nam, jeszcze bardziej bliskie. Jak 

mówi autor „Tylko ten, kto zna drzewa, potrafi je chronić”. 

  Anna Chudzińska 

 
 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca –  

„Księga ryb Williama Goulda” Richard Flanagan 

 

 
 

Przypadek – nie wiadomo, co to dokładnie jest, może nim być wszystko: rzecz ważna albo 

błaha, ważne jest to, że zdarza się nagle i bywa, że ma wpływ na nasze dalsze losy częściowo albo 

całkowicie je zmieniając. Taki przypadek zdarzył się pewnemu handlarzowi podrabianymi 

antykami z australijskiego Hobart. Pewnego dnia w sklepie ze starociami znajdzie on starą żelazną 

chłodziarkę na mięso. Powiecie: „chłodziarka – rzecz niemała i trudno byłoby ją przeoczyć…”. To 

prawda, ale to, co okazało się być najważniejsze było bardzo dobrze ukryte w środku, wśród starych 

szpargałów. I tu właśnie zdarzył się przypadek, bo tylko dzięki niemu ów handlarz dostrzegł w 

tychże szpargałach nici z postrzępionego grzbietu książki. Po nitkach odkrył rzecz (jak się wkrótce 

okaże) dla niego samego najważniejszą: książkę, tytułową księgę ryb spisaną w roku 1828 przez 



zesłańca niejakiego Williama Buelowa Goulda. Można by powiedzieć: nasz handlarz trafił po nitce 

do kłębka. A co odkrył w tej niezwykłej książce? Nie tylko akwarele ryb, ale także coś w rodzaju 

pamiętnika, czy dziennika z życia kolonii karnej, więzienia dla zatwardziałych przestępców na 

Sarah Island (notatki tym cenniejsze, że zesłańcom nie wolno było prowadzić jakichkolwiek 

zapisków, tylko ryby Gould malował dla miejscowego lekarza na jego polecenie). Niezwykła 

książka zdawała się nie mieć końca, czytana stała się bodźcem do poszukiwań i zgłębiania prawdy 

o jej autorze. Doczytana do końca w sposób tyleż fantastyczny, co niezrozumiały znika, a handlarz 

antyków podejmuje się ją odtworzyć. Zrobi to i opowie nam niezwykłą historię Williama Buelowa 

Goulda – zesłańca, fałszerza, który (aby przeżyć) będzie udawać Artystę, będzie malować ryby. 

Uczyni to najpierw z nakazu, potem malowanie owych morskich stworzeń stanie się przyjemną 

skłonnością, dalej przestępstwem, a na koniec miłością malarza Goulda (żeby nie powiedzieć – 

obsesją…). Będzie też pretekstem do opowieści o życiu w kolonii karnej na jednej z wysepek 

Tasmanii. Opowieści strasznej, makabrycznej, pełnej szaleństwa i okrucieństwa. Litość z rzadka ma 

tam dostęp, no a miłość?! Powiem szczerze: choć autor „Księgi ryb” zapewnia nas, że to opowieść 

o miłości to trudno mi ją było dostrzec w tym miejscu, tak jakby wtopiła się w tło… 

Ale ten horror z XIX-wiecznej Australii wciąga (choć jego okrucieństwo przeraża), czyta się go 

niespodziewanie dobrze, trochę jak powieść podróżniczą, może odrobinę marynistyczną (woda, 

morze odgrywa tu niepoślednią rolę), czy nawet awanturniczą, w którą wplecione zostały elementy 

baśniowe. Ale Sarah Island na pewno nie jest wyspą skarbów! Opowieść o niej to opowieść o 

zawiedzionych nadziejach, nadziejach na wolność, opowieść o pamięci, prawdzie i kłamstwie, 

opowieść o rozczarowaniach i o tym, że życie może pozostać niespełnione (i to mimo 

podejmowanych wysiłków, by takie nie było!). Ze światem w takim kształcie trudno jest się 

pogodzić. Williamowi Gouldowi nie uda się to nigdy, zatem spróbuje on naprawić ten świat w 

jedyny znany sobie sposób: przepisując go na nowo jako „Księgę ryb”, choć przecież i to nie zda 

się na nic. Całość kończy się w sposób niespodziewany: malarz ryb przechodzi przemianę, a 

okrutny i szalony świat kolonii karnej na Sarah Island przestanie istnieć. 

Końcówka powieści, taka baśniowa i fantastyczna, była dla mnie zaskakująca. Jednak 

prawdziwe zaskoczenie czekało na mnie na ostatniej stronie książki – informacja o tym, że 

ilustracje zamieszczone w powieści (chodzi o rysunki ryb!) pochodzą z książki Sketchbook of 

Fishes in Macquarie Harbour Williama Buelowa Goulda! To pozwala mi nieśmiało przypuszczać, 

że w powieści Flanagana tkwi ziarenko prawdy albo przynajmniej została ona zainspirowana 

prawdziwymi wydarzeniami… 

Remigiusz Rybski 

 
 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca –  

„Ból” Zeruya Shalev 

 



 

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się nowa powieść współczesnej pisarki izraelskiej Zerui 

Shalev – „Ból”. Opowieść o historii Iris, kobiety dojrzałej, która prowadzi uporządkowane, 

ustabilizowane życie. Jest dyrektorką szkoły, ma męża i dwoje dzieci. Tytułowy ból związany jest z 

cierpieniem fizycznym spowodowanym skutkami tragicznego zdarzenia sprzed lat, kiedy została 

ranna w zamachu terrorystycznym. Ale to nie jedyne oblicze bólu, którego doświadcza bohaterka. 

O wiele mocniej odczuwana jest udręka psychiczna spowodowania wspomnieniami, opuszczeniem, 

rozczarowaniami, wszystkim co Iris przeżywa. To również opowieść o bólu, którego doświadcza 

rodzina, bo ona także nie oszczędza go bliskim.  

Zeruya Shalev rozwija historię Iris od spotkania z człowiekiem, z którym przeżyła wielką 

młodzieńczą  miłość. Namiętność powraca pomimo, że dawno temu Ejtan porzucił ją, zniknął nic 

nie wyjaśniając. Chociaż minęło wiele lat, pomimo, że ją zranił, zrujnował jej życie, najpierw jest 

otwarta, myśli o tym, że dla niego mogłaby odejść od rodziny. Wszystko czego doświadcza jest 

ekstremalne. Obsesyjnie chce zrozumieć to, co zdarzyło się między nimi i nie zostało wyjaśnione. 

Powrót do mężczyzny, który kiedyś był wszystkim co najważniejsze i do tego co było kiedyś, 

okazuje się nowym doświadczeniem, przede wszystkim terapeutycznym, bo odczarowuje tamtą 

sytuację.  

Jako czytelnik wplątałam się w historię Iris, przeżywałam tę opowieść, w której ważna jest 

każda chwila, każde najdrobniejsze zdarzenie.  Bohaterka nieustannie analizuje, to co dzieje się w 

jej życiu, ale przede wszystkim to, co dzieje się z nią, co odczuwa, ocenia swoje wybory, których 

dokonuje – nie zawsze jest z siebie zadowolona, ale nie wypiera negatywnych emocji tylko mierzy 

się z  nimi.  

Jestem zachwycona tą książką. Wspaniale napisana powieść psychologiczna. Studium 

pogmatwanych relacji między ludźmi.  

Miejscem zdarzeń opowiadanej przez Zeruję Shalev historii jest Izrael, a wszystko rozgrywa 

się w kręgu rodziny.  Współczesne życie rodzinne jest w trudne. Dzieci dorastają i okazuje się, że 

nie znamy własnych dzieci uwikłanych w groźne problemy. Pojawia się pytanie czy może 

popełniliśmy jakiś błąd? 

 „(..) my tutaj staramy się dla Ciebie, a ty nawet nie raczysz się uśmiechnąć (..), po tym 

wszystkim, co od nas dostałaś, pozwalasz się oczarować jakiemuś wymuskanemu szarlatanowi, 

który wygaduje takie brednie, jakich w życiu nie słyszałam, jesteś gotowa złożyć w jego ręce swój 

los. Ale natychmiast złość przechodzi we współczucie i troskę, przecież skala upadku świadczy tylko 

o rozmiarach nieszczęścia, to nie czas na złość, tylko na działanie. Wie, że są specjaliści w tej 

dziedzinie, ale woli najpierw spróbować sama, zrobi wszystko by zbliżyć się do córki, zdobyć jej 

zaufanie, bez osądzania i bez krytyki, by potem powolutku zasiać w niej wątpliwości. To potrwa 

długo i może w ogóle się nie uda, ale poświęci tej próbie cały swój czas, włoży w to całą duszę i 

siły. Kiedy za oknem wstaje nowy dzień, rozpalony i oślepiający od początku, jak dziecko, które 

urodziło się dorosłe, Iris pojmuje, że jej życie się zmieniło, nie tylko Alma straciła wolność, lecz 

także ona sama, bo jej córka zachorowała śmiertelnie i zanim wyzdrowieje, ona będzie jej 

podporządkowana.” 

Zeruya Shalev znana jest w Polsce dzięki czterem powieściom opublikowanym przez 

Wydawnictwo W.A.B.: „Życie miłosne”, „Mąż i żona”, „Po rozstaniu”, „Co nam zostało”. Shalev 

jest pisarką wielokrotnie nagradzaną w Izraelu, ale także w Europie gdzie otrzymała  prestiżowe 

nagrody literackie miedzy innymi francuską i niemiecką. Jej książki przetłumaczono na ponad 

dwadzieścia języków. 

Współczesna literatura żydowska jest niezwykle ciekawa a jej twórcy, to nie tylko Zeruya 

Shalev, czy Amos Oz, najbardziej znani i chętnie publikowani w Polsce. Warto czytać także innych 

współczesnych autorów z Izraela. W październiku 2016 r. podczas Targów Książki w Krakowie 

promowali tę literaturę zaproszeni na Festiwal Conrada, Zeruya Shalev i inni żydowscy pisarze. Na 

spotkaniu „Izrael to literatura” przybliżali specyficzną rolę książki w historii swojego kraju. 

Mówili, że „być może dlatego jest to najbardziej wypełniony literaturą kraj na świecie”. 

Hanka Kasperska-Stróżyk 



 
 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca –   

„Moja walka” Karl Ove Knausgård 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muszę się przyznać do dwóch rzeczy: po pierwsze – nigdy nie przeczytałem „W poszukiwaniu 

straconego czasu” Marcela Prousta, a więc z przedsięwzięciem literackim tej wielkości zetknąłem 

się po raz pierwszy, po drugie – „Moją walkę” Knausgårda dopiero zacząłem poznawać i można 

powiedzieć, że jestem na początku drogi, bo cóż znaczą dwa tomy wobec wszystkich sześciu?! 

Ale spokojnie, proszę Państwa, proszę się nie niepokoić: ta recenzja nie będzie dłuższa od 

poprzednich, nie chcę także wystawiać Państwa cierpliwości na próbę i kazać Wam czekać, aż 

przeczytam wszystkie sześć tomów, więc pomyślałem sobie, że podzielę się z Państwem 

wrażeniami z początku mojej lektury tj. dwóch tomów, a resztę pozostawię Państwu do 

ewentualnego samodzielnego odkrycia. Nie ukrywam: początki lektury „Mojej walki” były trudne, 

miałem tzw. mieszane uczucia. Najpierw pomyślałem sobie, że przecież zwyczajne życie chyba nie 

nadaje się na książkę, bo bywa tak zwyczajne, że aż nudne! Dopiero, kiedy zagłębiłem się w 

lekturze zrozumiałem, jak bardzo się pomyliłem… 

Bo choć to przechodzenie przez życie, to mierzenie się z codziennością bywa dla autora 

frustrujące, to jednak stwarza okazję do różnorakich, nieraz bardzo trafnych, refleksji, nie tylko o 



literaturze, ale też o sztuce, filozofii, czy ogólnie o świecie. Ale (o paradoksie!) to zwyczajne życie 

bardziej przykuwało moją uwagę! Bo choć banalne, to jednak zostało niebanalnie opisane…  

 Karl Ove Knausgård opisuje je w sposób bardzo drobiazgowy, jest również szczery, czasami 

chyba aż do bólu. Otwarcie pisze o sprawach rodzinnych, o najbliższych, także o sobie samym. 

Knausgård potrafi zaskoczyć choćby sposobem opisania (w tomie pierwszym) śmierci własnego 

ojca – ten opis czyta się niczym dobry skandynawski kryminał, w którym odpowiednio 

stopniowane napięcie każe nam wstrzymywać oddech…  

Wnikliwa obserwacja siebie i własnej codzienności prowadzi Knausgårda do wniosków, tak 

prostych i tak trafnych, że aż zaskakujących. Trudno się z nimi nie zgodzić (w mniejszym lub 

większym stopniu), choć przecież każdy z nas ma swoją codzienność: jedyną, niepowtarzalną, 

specyficzną…  

To życie naprawdę bywa walką (dlatego tytuł uważam za trafiony, choć kojarzy mi się tylko 

źle). Autor zmaga się najpierw z przeszłością, którą zdominował despotyczny ojciec, potem z 

czasem dorastania, wreszcie z obecną codziennością, codziennością męża, ojca, pisarza, 

codziennością, która konfrontuje go z innymi ludźmi, a także z nim samym pozostając w opozycji 

do potrzeby samotności, czy umiłowania wolności i niechęci do wszelkich krępujących więzów, 

które to cechy leżą w naturze autora, są jej częścią.  

Mawia się czasem, że najlepsze scenariusze pisze samo życie, ale czy także powieści? Życie w 

codziennej odsłonie, na pewno jest to nienajgorszy temat na powieść, a na autobiograficzną to temat 

wręcz nieodzowny. Potrzebne są tylko trzy „rzeczy”: dobry pomysł na opracowanie, dobre, lekkie 

pióro, aby to życie interesująco opisać i wiele odwagi, by być szczerym – przede wszystkim wobec 

siebie. Odnoszę wrażenie, że Knausgård to wszystko ma i jestem ciekaw, co kryje się w kolejnych 

tomach „Mojej walki” 

Remigiusz Rybski 

 
 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca –  

„Poddaję się. Życie muzułmanek w Polsce” Anna J. Dudek 

 

 
   

Coraz częściej pojawiają się informacje z różnych miast w Polsce o agresywnych zachowaniach 

wobec obcokrajowców. To, co nieznane często budzi niepokój. Żyjemy w kraju demokratycznym, 

w którym każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie, jednak niewłaściwie użyte, może zranić, poniżyć 

drugą osobę, czy stać się zarzewiem konfliktu. Zdarza się, że przejmujemy zasłyszane poglądy, nie 

zastanawiając się, czy są one słuszne, nie staramy się zrozumieć problemu, zgłębić go. Osoby 



innych wyznań, wywodzące się z różnych kultur, narażone są na akty nietolerancji. Widzimy 

muzułmanina i często myślimy – terrorysta, ponieważ pokutują wśród nas stereotypy.  

Książka Anny J. Dudek „Poddaje się”, to zbiór reportaży o muzułmankach mieszkających  w 

Polsce. Opowiadają one o swoich przeżyciach, doświadczeniach i wierze. Każdy reportaż 

przedstawia inną historię. Znajdziemy wśród nich wypowiedzi kobiet wychowanych w kulturze 

islamskiej, także kobiet poszukujących Boga i mimo, iż wychowywały się w wierze 

chrześcijańskiej postanawiają z różnych powodów przejść na islam, czy kobiet, które zakochały się 

w mężczyznach wyznania islamskiego i przyjmują ich wiarę. Poznajemy Bośniaczki, Tatarki, 

Irakijki będące muzułmankami, dla których ojczyzną jest Polska. Wypowiedzi kobiet uzupełnione 

są komentarzami arabistów, teologów próbujących tłumaczyć fragmenty Koranu, oraz odnoszących 

się do aktualnej sytuacji wyznawców Allaha mieszkających w Europie. Jednym z nich jest prof. 

Tariq Ramadan, Szwajcar pochodzenia egipskiego, muzułmański teolog, filozof i pisarz polityczny. 

Na pytanie autorki, czy możliwa jest pokojowa koegzystencja w Europie, odpowiada:  

„To nie tylko możliwe, ale to już się dzieje. Musimy uważać, żeby nie wpaść w pułapkę 

kontrowersji dotyczących zamachów czy kryzysu dotyczącego imigrantów i uchodźców. To nie może 

nas powstrzymywać przed szerszym spojrzeniem na to, co się naprawdę wyprawia w Europie. W 

Niemczech, Wielkiej Brytanii czy w Polsce muzułmanie żyją w społeczeństwie i są jego częścią – 

mówi profesor. Muzułmanie są jednak przerażeni, a islamofobia narasta. Bo mamy politykę pełną 

emocji i takie same reakcje. Europejczycy są przerażeni, boją się kolejnych ataków, w tej grupie są 

także muzułmanie. I wszyscy musimy patrzeć na szerszy kontekst, poza bieżącą sytuację polityczną, 

pełne emocji doniesienia i reakcje, i zrozumieć, co się naprawdę dzieje. Islamofobia nie jest nowym 

zjawiskiem, choć obecnie rzeczywiście narasta. Z drugiej strony mamy coraz większą potrzebę 

dialogu, zrozumienia, którą odczuwają nie tylko „starzy muzułmanie”, ale przede wszystkim 

konwertyci (osoby, które przeszły na islam), często pochodzący z chrześcijańskich rodzin. 

Największym wyzwaniem dla nas, dla Europy, jest teraz niepoddanie się histerii i wizji tej 

rozemocjonowanej polityki.”  

Dla mnie szczególnie ciekawa okazała się opowieść Tatarki od pokoleń mieszkającej w Polsce. 

Kiedy słyszy, że ma wracać do siebie, zastanawia się dokąd. „Przecież jesteśmy Polakami, przecież 

Polska już dawno przestała być przybraną ojczyzną. Przecież na grobie mojego dziadka jest symbol 

Polski Walczącej…” odpowiada.  

Zachęcam do zapoznania się z lekturą. Historie bohaterek pozwalają nam lepiej zrozumieć, 

zachowania kobiet wyznania islamskiego, które budzą często nasze zdziwienie. Autorka książki 

pyta bohaterki, między innymi o zakładanie hidżabu (chusta zasłaniająca włosy i szyję, ale 

pozostawiająca odkrytą twarz), który budzi wiele kontrowersji. Lektura skłania do przemyśleń, 

zwłaszcza w kontekście bieżących wydarzeń.   

Anna Chudzińska 

 
 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca –   

„Księga szeptów” Varujan Vosganian 

 

Varujan Vosganian i tłumaczka Joanna Kornaś-Warwas 

zostali nagrodzeni Literacką Nagrodą Europy Środkowej ANGELUS 2016. 

Książka została uhonorowana także Nagrodą Czytelników im. Natalii Gorbaniewskiej 2016. 

 



 
 

Moje pierwsze skojarzenie z tytułem książki Varujana Vosganiana było natychmiastowe, a 

mimo to zaskakujące, choć (jak się okazało) bardzo trafne. Przypomniał mi się wers piosenki 

„Szeptem”, którą kiedyś śpiewała Ludmiła Jakubczak: „Szeptem do mnie mów, mów szeptem, by 

nikt inny twoich słów nie słyszał…” chyba właśnie tak to brzmiało. Chyba, bo cytuję z pamięci, nie 

bez przyczyny, bo „Księga szeptów” jest przede wszystkim książką właśnie o pamiętaniu. 

To niezwykła opowieść o Ormianach, o ich historii, której karty zostały splamione ich własną 

krwią. To opowieść o konwojach wygnańców i masakrach Ormian, ale także o ich walce i 

wędrówkach po świecie, czyli tam, gdzie było bezpieczniej i gdzie dało się przeżyć. To opowieść o 

ich marzeniach i (często niespełnionych) nadziejach, i o okrucieństwie historii, która „... śmieje się z 

nas, szczerząc się od ucha do ucha.” Okrutnica śmieje się zresztą cały czas, nie tylko w tragicznych 

dla Ormian latach: 1895-1922 (to daty graniczne, początek i koniec ich ludobójstwa, które swoją 

kulminację miało w roku 1915),  również w czasach bardziej nam współczesnych, czasach 

komunizmu w Rumunii. Opowieść jest niezwykła, bo choć opowiada o tragedii narodu 

ormiańskiego, to również jest opowiedziana w sposób zaskakujący: we fragmentach prosto i 

płynnie niczym wieczorna baśń językiem obrazowym i kolorowym… W tej opowieści historia 

łączy się z wątkami biograficznymi i  fabularnymi. Biograficznymi, bo to właśnie Varujanowi 

Vosganianowi przypadła rola „opowiadacza” księgi szeptów, wśród „ormiańskich starców jego 

dzieciństwa”, którzy opowiadali mu te historie znaleźli się też jego dziadkowie oraz inni krewni. 

Wszystko w tej „wyszeptanej” opowieści ma swoją wagę, wszystko odgrywa w niej swoją rolę: 

oprócz ludzkich losów także przedmioty, drzewa, owoce, a nawet zapachy…  

Ale jak to w bajkach (i w życiu) bywa: baśnie nie wytrzymają konfrontacji z prawdziwym 

życiem, we wszystkich jego odsłonach, coraz bardziej i bardziej okrutnych opowiedzianych już 

bardziej oszczędnym językiem. Kontrast między fragmentami jak z bajki, a opisami konwojów, a 

także sposobów eksterminacji Ormian jest straszliwy – czar pryska natychmiast…  

„Księga szeptów” nie jest książką, którą łatwo się czyta, przede wszystkim ze względu na ów 

drastyczny temat, którego „ciężar gatunkowy”(i tak przecież duży!) jest tym większy, bo dosłowny, 

bo przedstawiony bez jakichkolwiek osłonek, czy niedomówień. Jest trudna także ze względu na 

swoją wielowątkowość, czy może raczej sposób łączenia wątków, toku opowiadania, może nie 

zawsze (przynajmniej dla mnie) zrozumiałym.  

Mimo tego, chciałbym polecić Państwu „Księgę szeptów”. Warto tę książkę przeczytać, bo jest 

niezwykła: połączenie tragizmu z baśniowością, a nawet pewną magią, czy urokliwością (może to 

zasługa autora, owego „opowiadacza”, że znalazł w tych szeptach jakiś, choćby nikły, ale urok, 

którego tak naprawdę wcale tam nie było?! A może tkwi on w różnorodności języka: zarówno 

barwnego, jak i oszczędnego - zawsze celnego…) sprawia, że „Księga szeptów” naprawdę robi 

wrażenie! Z całą pewnością duża w tym zasługa polskiego przekładu, warto tu dodać, że zarówno 



autor książki, jak i tłumaczka: Joanna Kornaś-Warwas zostali nagrodzeni Literacką Nagrodą 

Europy Środkowej ANGELUS 2016. Książka została uhonorowana także Nagrodą Czytelników im. 

Natalii Gorbaniewskiej 2016.  

Remigiusz Rybski 

 
 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca –   

„Król” Szczepana Twardocha 

 

 
   

„Szczepan Twardoch – pisarz i publicysta, Ślązak. Urodził się 23 grudnia 1979 roku w Żernicy. 

Z wykształcenia socjolog i filozof. Znawca języka i kultury śląskiej oraz ekspert w dziedzinie broni. 

Zajmuje go szczególnie problematyką identyfikacji z miejscem urodzenia, jak również tożsamości 

narodowościowej: polskiej, niemieckiej, śląskiej. W swoich utworach o wyrazistej i logicznej, choć 

jednocześnie zaskakującej i skomplikowanej konstrukcji, nieustannie balansuje pomiędzy realnym i 

fantastycznym, psychologią i realizmem, historią prawdziwą i alternatywną. Świat w nich 

przedstawiony jest spójny, sugestywny i zmuszający do zastanowienia się i nad tym, w którym 

żyjemy” – czytamy na stronie culture.pl o autorze powieści „Król”, którą chcemy dzisiaj polecić.  

Szczepan Twardoch ma w swoim dorobku literackim kilkanaście książek, w październiku 2016 

roku ukazała się jego najnowsza powieść zatytułowana „Król”. Akcja powieści rozgrywa się w 

latach trzydziestych XX wieku. Przenosimy się wraz z autorem do przedwojennej wielokulturowej 

Warszawy, ściślej mówiąc w realia żydowskiej mafii, w której rządzą twarde zasady i mocne pięści. 

Czytając powieść Twardocha miałam przed oczami film Martina Scorsese „Chłopcy z ferajny”, 

towarzyszy jej ten sam klimat. Fabuła służy opowiedzeniu jak mówi sam twórca o najważniejszym 

dla niego temacie – przemocy.  

„Mojego ojca zabił wysoki, przystojny Żyd o szerokich ramionach i potężnych plecach 

machabejskiego boksera. Teraz stoi w ringu, to ostatnia walka wieczoru i ostatnie koło tej walki, a 

ja patrzę na niego z pierwszego rzędu. Nazywam się Mojżesz Bernsztajn, mam siedemnaście lat i 

nie istnieję. Nazywam się Mojżesz Bernsztajn, mam siedemnaście lat i nie jestem człowiekiem, 

jestem nikim, nie ma mnie, nie istnieję, jestem chudym, ubogim synem nikogo i patrzę na tego, który 

zabił mojego ojca, patrzę, jak stoi w ringu, piękny i silny. Nazywam się Mojżesz Inbar, mam 

sześćdziesiąt siedem lat. Zmieniłem nazwisko. Siedzę przy maszynie do pisania i piszę. Nie jestem 

człowiekiem. Nie mam nazwiska. Bokser w ringu nazwa się Jakub Szapiro.” 

Wspomniany Jakub Szapiro główny bohater jest bokserem, gangsterem i prawą ręką Kumy 

Kaplicy, który trzęsie światkiem przestępczym Warszawy, wymusza haracze, zastrasza ludzi. 

Obserwujemy brutalne porachunki między gangami, poznajemy mafijny świat i środowisko, w 



którym obraca się Szapiro. Ja natomiast z zaciekawienie obserwowałam opisane przez autora 

istniejące obok siebie dwa światy Warszawę – polską i Warszawę – żydowską oraz relacje 

towarzyszące mieszkańcom. Żyjąc w jednym mieście niewiele o niej wiedzą, praktycznie wszystko 

ją różni, rzadko odwiedzają obie jej części. Autor doskonale portretuje środowisko przedwojennej 

Warszawy. Dla głównego bohatera Polaka pochodzenia żydowskiego, Warszawa staje się miejscem 

coraz mniej przyjaznym, żona i brat namawiają go do wyjazdu do Palestyny. Szapiro nie potrafi 

wyobrazić sobie życia poza Warszawą, nie wie czy jest w stanie na stałe zamieszkać w Palestynie.  

Powieść wciągająca i myślę, że właśnie od tej książki powinno się zaczynać znajomość z 

twórczością Szczepana Twardocha, bo z pewnością skłoni ona niejednego czytelnika do sięgnięcia 

po kolejne utwory pisarza. 

Anna Chudzińska 

 

 

 

 


