Wiatr od morza to…
zapach kanadyjskich lasów
gwar angielskich portów
piaski Afryki
ostra woń chłodnego, arktycznego powietrza
smak soli w ustach
okrzyki rybaków zarzucających sieci u zapomnianych wybrzeży
…gdańskie wydawnictwo założone przez Michała Alenowicza,
miłośnika książek i tłumacza literatury anglojęzycznej.

Wyszukujemy dla Państwa wyjątkowe i wręcz magiczne książki – prawdziwe rarytasy światowej literatury.
Nieraz są to zapomniane i nigdy nie tłumaczone na język polski dzieła, nagradzane przed laty prestiżowymi
nagrodami, innym razem niezwykłe powieści wciąż nieodkrytych w Polsce pisarzy młodego pokolenia.
Lubimy wyobrażać sobie, że sprowadzając je do Polski stajemy się niczym dawni gdańscy kupcy, zaopatrujący
niegdyś kraj w egzotyczne przyprawy i drogie tkaniny. Niech i dziś z prastarego nadbałtyckiego portu płynie
to, co dodaje życiu smaku – wyjątkowa, poruszająca wyobraźnię literatura na najwyższym poziomie.
Obca jest nam przy tym idea wyrafinowania za wszelką cenę. Pragniemy, aby prezentowane przez nas książki
– jakkolwiek nieraz zaskakujące stylem, ukrytymi nawiązaniami i niezwykłymi perspektywami –
niezmiennie stawiały na pierwszym planie złożony świat ludzkich uczuć, rozterek i pragnień. A zatem
serdecznie zapraszamy do lektury, bez względu na to, czy przede wszystkim poszukujecie Państwo
w literaturze emocjonalnego oczyszczenia czy intelektualnej rozrywki.
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O książce
Michael Crummey

Dostatek

Chłodne wybrzeża Nowej Fundlandii – tam, gdzie Márquez spotyka się z Faulknerem
W tej niezwykle bogatej powieści ojczysta wyspa Michaela Crummeya, nowofundlandzkiego poety i
prozaika, jawi się jako kraina zawieszona między rzeczywistością a mitem. Nie kryjąc inspiracji
twórczością Márqueza i wpisując swoją powieść w nurt realizmu magicznego, Crummey przedstawia
prawie dwieście lat z życia mieszkańców dwóch osad rybackich.
Wybrzeża Nowej Fundlandii to w Dostatku zamknięty świat, targany nieustającymi konfliktami między
zabobonem a religijną doktryną, ciemnotą a postępem, starotestamentowymi obsesjami a nadzieją i
łagodnością. Świat, w którym rozpaczliwe łaknienie miłości i lepszego życia przekazywane jest z
pokolenia na pokolenie niczym nieuleczalna choroba.
Rybacy próbują co roku wydrzeć nieprzyjaznej przyrodzie dość pożywienia, by przetrwać kolejną srogą
zimę. Ich życie jest naznaczone nie tylko codziennym trudem, ale również niezwykłymi,
niewytłumaczalnymi wydarzeniami. Akcja książki rozpoczyna się w momencie, gdy w brzuchu
uwięzionego na płyciźnie wieloryba bohaterowie znajdują tajemniczego mężczyznę: bladego, niemego i
cuchnącego rybą – ale żywego. Czy kojarzący się z biblijnym Jonaszem zagadkowy przybysz odmieni ich
los?
Najważniejsze nagrody i nominacje:
Nagroda Commonwealth Writers' Prize for Best Book 2010 (region: Kanada i Karaiby)
Nagroda Canadian Authors Association Literary Award fo Fiction 2010
Nominacja do International IMPAC Dublin Literary Award 2011
Opinie i recenzje:
„Dostatek, najnowsza powieść Michaela Crummeya, to prawdziwe tour de force, […] plasujące autora w ścisłej czołówce
kanadyjskich powieściopisarzy.”
– Toronto Sun
„Dzieło, które zaskakuje i oświeca. Crummey umacnia swoją pozycję najważniejszego głosu w literaturze Nowej Fundlandii.
[…] Dostatek to zwarta, kunsztowna i wciągająca opowieść, bogata w zawiłości ludzkich relacji.”
– Quill & Quire
„Postaci przedstawione w tej wielopokoleniowej fabule są srogie i nieobliczalne, podobnie jak dwulicowy ocean, któremu
wydzierają swój chleb powszedni. Mieszkańcy Paradise Deep i sąsiadującego z nim Trzewia, skrzywieni niczym drzewa
udręczone przez wiatr, tworzą przedziwny splot osobowości, przywodzący na myśl Kroniki Portowe Annie Proulx.” –
Washington Post
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Michael Crummey - Márquez północy
Michael Crummey – kanadyjski poeta i prozaik, urodzony w 1965 roku w Buchans na Nowej
Fundlandii. Zdobywca licznych nagród i wyróżnień za opublikowane w latach
dziewięćdziesiątych tomiki poezji Arguments With Gravity i Hard Light.
W swojej twórczości skupia się na historii
i kulturze Nowej Fundlandii, obficie czerpiąc
z opracowań naukowych, podań ludowych
oraz dziejów własnej rodziny. Rozgrywające
się na chłodnej, kanadyjskiej wyspie opowieści
są niezwykle uniwersalne. Crummey kładzie
szczególny
nacisk
na
uczucie
straty
i przemijania, towarzyszące wszystkim, którzy
odważą się spojrzeć wstecz. Może właśnie
dlatego Salvage, zbiór poezji opublikowany
w 2002 roku, otwiera poemat zawierający
ostrzeżenie:
„Wiersze o Stracie / Następne 100 str.”.

fot. Chris Miner

Jako prozaik Crummey zasłynął wydaną w 2001 roku książką River Thieves, opisującą relacje
między europejskimi osadnikami a ostatnimi przedstawicielami Beothuków, rdzennych
mieszkańców Nowej Fundlandii. Swoją pozycję jednego z najważniejszych kanadyjskich
powieściopisarzy umocnił opublikowaną cztery lata później powieścią Wreckage, w której
przedstawia niezwykle emocjonalną i intrygującą historię miłosną z czasów drugiej wojny
światowej.
Proza Crummeya nie pozwala ani na chwilę zapomnieć, że mamy do czynienia z uznanym
poetą. Charakterystyczny styl narracji pełen jest kontrastów i oscyluje pomiędzy
wypowiedziami prostymi – wręcz wulgarnymi – a zaskakującymi i wyrafinowanymi. Najlepszy
przykład to Galore (tytuł polski: Dostatek), trzecia powieść Crummeya, w której pisarz sięgnął
po estetykę realizmu magicznego, aby opisać dwieście lat z dziejów dwóch wyimaginowanych
nowofundlandzkich osad rybackich. Autor stworzył nowe arcydzieło gatunku, na miarę Stu lat
samotności Márqueza. Właśnie tę powieść postanowiliśmy przybliżyć polskim czytelnikom
w pierwszej kolejności. Mamy nadzieję, że po Dostatku przyjdzie czas i na inne dzieła pisarza,
biorąc pod uwagę, iż – jak stwierdza redakcja kanadyjskiego magazynu „Atlantic Books Today”
– „Kiedy natrafi się na autora obdarzonego taką siłą jak Crummey, jedną z pierwszych rzeczy,
którymi należy się zająć, jest powrót do księgarni w poszukiwaniu kolejnych jego książek”.
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Streszczenie
Jak sugeruje sam tytuł, Dostatek to książka, w której bogactwo nowofundlandzkich opowieści
nie pozwala czytelnikowi nudzić się ani przez chwilę.
Akcja powieści rozgrywa się w protestanckim Paradise Deep i katolickim Trzewiu – dwóch
sąsiadujących ze sobą osadach, założonych na Nowej Fundlandii w końcu XVIII wieku. Był to
czas, kiedy dzikie i niezbadane tereny kanadyjskiej wyspy powoli zaludniali przybysze
zza oceanu. Nowi mieszkańcy, głównie angielscy i irlandzcy imigranci, wiedli niezwykle
surowe życie w skrajnie nieprzyjaznym środowisku. Autor skupia się na losach dwóch rodzin.
Opisując historię życia kilku pokoleń doprowadza fabułę do czasów pierwszej wojny światowej.
Sellersów i Devine’ów dzieli pozornie wszystko – majątek, wyznanie, pochodzenie i status
społeczny. Okazuje się jednak, że w dwóch odciętych od świata osadach nie sposób uciec przed
siłą spajających obie rodziny zadawnionych konfliktów i skrytych miłości.
Głową majętnego protestanckiego rodu Sellersów jest wyrachowany i bezwzględny Królówka
Sellers – angielski imigrant, kupiec, który po przybyciu na Nową Fundlandię zbił na lichwie
skromną fortunę i zaczął pełnić rolę pana i władcy w założonej przez siebie osadzie Paradise
Deep. Z Wdową po Devinie, kobietą stojącą na czele ubogiego, zamieszkałego w Trzewiu
irlandzkiego klanu Devine’ów, wiąże go nienawiść wypływająca z bolesnych tajemnic
przeszłości. Przed laty wdowa ośmieliła się odrzucić jego oświadczyny. Królówka wciąż oskarża
kobietę o wywołanie wszystkich spotykających go nieszczęść, twierdząc, że jest wiedźmą, która
rzuciła klątwę na jego rodzinę. Być może w jego stwierdzeniach kryje się ziarno prawdy, biorąc
pod uwagę, że wdowa to miejscowa znachorka, lecząca wszystkie dolegliwości tajemniczymi,
ludowymi sposobami. To ona towarzyszy mieszkańcom wybrzeża w chwili narodzin i śmierci.
Kobieta odwzajemnia niechęć bogatego kupca, który prześladuje jej rodzinę na każdym kroku.
Żadne z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich nienawiść oraz skryte uczucie łączące ich
dzieci odciśnie piętno na losach przyszłych pokoleń.
Ogromny wpływ na życie bohaterów mają niewyjaśnione zjawiska, zaczerpnięte przez autora
prosto z nowofundlandzkich podań ludowych – błąkający się po wybrzeżu duch mordercy
czy syreny kuszące marynarzy. Centralną postacią w książce, katalizatorem wszystkich
wydarzeń i konfliktów, jest Juda: niemy, blady mężczyzna, znaleziony przez rybaków
w brzuchu wieloryba uwięzionego na płyciźnie. Pojawienie się Judy – cuchnącego rybą
dziwadła – jest dla prostej ludności wybrzeża prawdziwym wyzwaniem. Jedni akceptują jego
odmienność, inni woleliby go jak najszybciej utopić. Rybacy przekonują się do nieznajomego
dopiero wtedy, gdy okazuje się, że jego obecność podczas jednego z połowów sprawia, iż łodzie
zaczynają zapełniać się w zastraszającym tempie. Oczywiście, dostatek nie może trwać
wiecznie…
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