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O książce
Alexi Zentner

Dotyk
nieoficjalna seria «realizm magiczny»

Życie w głębi kanadyjskich lasów – bezlitosnym świecie nadprzyrodzonej sprawiedliwości

Mieszkańcy powstałej w czasach kanadyjskiej  gorączki złota osady Sawgamet rodzą się,  żyją 
i umierają w cieniu nieodgadnionej potęgi lasu. Otaczająca miasteczko puszcza jest wprawdzie 
źródłem  bogactwa  dla  szczęśliwych  poszukiwaczy  złota,  stanowi  jednak  również  siedlisko 
złowrogich zjaw rodem z dawnych indiańskich podań.  Sawgamet  to  miejsce,  w którym nie 
sposób wytyczyć granicy między tym, co prawdziwe, a tym, co urojone. Jedynym pewnikiem 
jest fakt, że – podobnie jak w tradycji słowiańskich klechd – żadna przewina nie pozostanie bez 
kary. Rozważając historię przedziwnego fatum ciążącego nad swoją rodziną, główny bohater 
dociera do sedna przerażającej tajemnicy, która zmieniła jego dziadka, założyciela osady, w cień 
człowieka – w jedną z obłąkanych mar, kryjących się pośród pni prastarych drzew.

Książka  Alexiego  Zentnera  to  opowieść  o  oddaniu  i  miłości,  historia  zawziętych  zmagań 
człowieka  z  przytłaczającymi  siłami  przyrody,  podszytych  ciągłym  lękiem  przed  tym, 
co nieznane.

Najważniejsze nominacje:

International IMPAC Dublin Literary Award 2013 
Scotiabank Giller Prize 2011
Governor General's Literary Award 2011
Center for Fiction's Flahery-Dunnan First Novel Prize 2011

Opinie i recenzje:

„Niektórzy pisarze muszą pracować całe życie, żeby stworzyć powieść na miarę  Dotyku. Alexi Zentner zrobił to 
za pierwszym podejściem.” – The National Post

„Olśniewająca, fantasmagoryczna opowieść, przepełniona elegancją i cichą grozą padającego śniegu.”
     – Chloe Aridjis, autorka powieści Book of Clouds

„Niesamowity, elegijny debiut. […] Historie o złotym karibu, złośliwych leśnych duchach czy zimie tak długiej,  
że pogrzebała  całe  miasteczko  pod  śniegiem  aż  do  lipca,  są  wplecione  w  fabułę  tak  zręcznie,  że  czytelnik  
nie kwestionuje ich prawdziwości. ” – Publishers Weekly
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Alexi Zentner - piewca przemijającego oblicza Kanady

Alexi  Zentner  –  pisarz  urodzony  w  Kitchener  w  kanadyjskiej  prowincji  Ontario.  Obecnie  
mieszka i  tworzy w Ithaca w stanie Nowy Jork. Obywatel  Kanady i  USA. Laureat licznych 
nagród za opowiadania publikowane w periodykach literackich i antologiach. Karierę pisarską 
łączy  z  działalnością  dydaktyczną  –  prowadził  zajęcia  z  „kreatywnego  pisania”  na  kilku 
amerykańskich uniwersytetach i college'ach.

        fot. Laurie Willick

Opublikowana  przez  Zentnera  w  2011  roku 
debiutancka  powieść  Touch spotkała  się 
z bardzo  pozytywnym  przyjęciem  przez 
krytykę  i czytelników.  Kanadyjska  telewizja 
CBC  okrzyknęła  go  „jednym  z  dwunastu 
pisarzy,  których  warto  obserwować 
– przyszłością kanadyjskiej literatury”. Książka 
doczekała  się  między  innymi  nominacji  do 
prestiżowych  nagród  Scotiabank  Giller  Prize 
oraz  International  IMPAC  Dublin  Literary 
Award.  Powieść  została  już  przetłumaczona 
na dziewięć języków, w tym na polski (Dotyk).

W  swojej  twórczości  autor  skupia  się  na  uczuciach  ludzi  wystawianych  na  próbę  przez 
bezlitosną,  kanadyjską  przyrodę.  Niezwykle  wnikliwie  opisuje  relacje  pomiędzy  twardymi, 
prostymi  mieszkańcami  dzikich  regionów  Kanady,  jak  również  wpływ  postępu  i  rozwoju 
techniki na ich mentalność. W jego literaturze wyczuwa się smutek, towarzyszący przemijaniu 
małych odizolowanych społeczności, w których podstawowym źródłem wiedzy o historii były 
przekazywane ustnie opowieści i legendy. Autor fantastycznie podkreśla grozę, którą odczuwają 
ludzie  w zderzeniu  z  przytłaczającymi  siłami  przyrody.  Literackim nośnikiem tego  lęku  są 
choćby opisywane przez niego zjawiska nadprzyrodzone oraz leśne poczwary, czające się na 
bohaterów.

Autor kończy obecnie pracę nad drugą powieścią,  The Lobster Kings, opowiadającą o losach 
rodziny rybaków.
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Streszczenie

Dotyk to  powieść  o  osadzie  Sawgamet,  ukrytej  głęboko w leśnych ostępach na  północnym 
zachodzie  Kanady.  Narratorem  jest  pastor  Stephen,  który  po  latach  wraca  do  swojego 
rodzinnego miasteczka, aby objąć anglikańską parafię i doglądać konającej matki. Podczas prac 
nad mową pogrzebową sięga pamięcią do młodości spędzonej w odciętej od świata mieścinie.

Jedną z najważniejszych postaci w życiu młodego Stephena był jego dziadek Jeannot – twardy i 
uparty  mężczyzna,  który  przed  wielu  laty  założył  osadę,  wiedziony  chęcią  wydarcia  rzece 
Sawgamet kryjącego się w niej złota. Autor w niezwykle angażujący sposób przedstawia proces 
powstania  leśnej  osady  poszukiwaczy  złota  oraz  jej  dalszy  rozwój  w  niewielkie  miasteczko 
zaludnione przez drwali. Mieszkańcy Sawgamet ciężko pracują przez całe lato, by przygotować 
się  na  srogie,  kanadyjskie  zimy,  podczas  których  ich  domostwa  zmieniają  się  w  zasypane 
śniegiem, odizolowane wyspy. Zmaganiom z siłami przyrody towarzyszy lęk przed kryjącymi 
się  ponoć  w  kniei  potworami  ze  starych  indiańskich  legend.  Las  jest  przedstawiony  jako 
niezbadana siła,  która  potrafi  upominać się  o to,  co jej  zabrano – może właśnie dlatego na  
rodzinie Jeannota, założyciela Sawgamet, zdaje się ciążyć przedziwna klątwa. A może Jeannot 
ma na sumieniu coś więcej, niż tylko wydzieranie nieprzyjaznej przyrodzie jej skarbów?

W historię „klątwy” ciążącej  na rodzinie wpisuje się również tragiczna śmierć ojca i siostry 
Stephena, często przywoływana przez niego we wspomnieniach. Dotyk to nie tylko historia o 
życiu w ekstremalnych warunkach panujących na dalekiej północy; to również opowieść o bólu 
straty i więzach miłości spajających rodzinę.

Powieść  Zentnera  stanowi  hołd  dla  ludowej  tradycji  przekazów  ustnych.  Historię  rodziny 
Stephena  poznajemy  z  relacji  innych  postaci,  powtarzanych  następnie  przez  narratora  w 
porządku wyznaczanym zmiennym tokiem jego myśli, bez zachowania chronologii. Chwilami 
trudno rozpoznać,  które  elementy  fabuły są  prawdziwe,  a  które  stanowią  jedynie  wytwory 
wyobraźni bohaterów czy „upiększenia” pojawiające się w wyniku wielokrotnego powtarzania 
historii.
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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. 

fot. Magdalena Alenowicz
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