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Czy w miłości i nienawiści istnieją jakiekolwiek nieprzekraczalne granice?
Michael Crummey, autor rewelacyjnego Dostatku, powraca z kolejną powieścią rozgrywającą
się na chłodnej Nowej Fundlandii. Tym razem śledzimy losy dwojga ludzi połączonych w
młodości gorącą miłością, później natomiast rozdzielonych mocą nienawiści wsączającej się w
ich życie na różnych płaszczyznach.
Nowa Fundlandia, rok 1940. Młody katolik Wish Furey zarabia na życie, podróżując z kinem
objazdowym po północnym wybrzeżu wyspy. W Cove, jednej z protestanckich osad rybackich,
chłopak zakochuje się z wzajemnością w Sadie Parsons, dziewczynie zdającej się nie przystawać
do oczekiwań purytańskiego środowiska, w którym dorasta. Narastający konflikt między
Wishem a rodziną Parsonsów – uprzedzoną do katolickiego zalotnika – ostatecznie sprawia, że
chłopak ucieka z Cove jako złodziej i niedoszły morderca, zaś Sadie opuszcza rodzinną osadę, by
odnaleźć ukochanego w stolicy wyspy, St. John’s. Dziewczyna nie zdaje sobie sprawy, jak wiele
lat przyjdzie jej czekać na kolejne spotkanie z Wishem…
Snując fascynującą historię wyklętej miłości, Crummey tka misterną sieć powiązań między
pozornie nieistotnymi szczegółami, czyniąc zaś wydarzenia II wojny światowej na Pacyfiku
jedną z osi fabuły, niezwykle przenikliwie zwraca uwagę na kwestię osobistej
odpowiedzialności człowieka za otaczające go zło. Czy można wywieść związek między złą
myślą a wybuchem bomby atomowej w Nagasaki? Okazuje się, że tak.
Opinie i recenzje:
„Złożona stylistycznie i moralnie, odsłaniająca bebechy życia – to powieść przeznaczona nie tyle do czytania, co do
doświadczania. [...] Niejednoznaczność moralna oraz gęsto utkane sploty niewygodnych prawd i gorzkich, acz
koniecznych, przebudzeń nadają Pobojowisku wiele z jego siły i głębi”
– The Vancouver Sun
„Piękno Pobojowiska wypływa z najprostszej prawdy: miłość nie jest nieunikniona”
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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. 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 Pobojowisko (tyt. oryg. The Wreckage).
Polscy czytelnicy poznali Crummeya dzięki jego trzeciej powieści – Dostatkowi (tyt. oryg.
Galore), opublikowanemu przez Wiatr od Morza w czerwcu 2013 roku. W Dostatku pisarz sięga
po estetykę realizmu magicznego, opisując dwieście lat z dziejów dwóch wyimaginowanych
nowofundlandzkich osad rybackich i tworząc nowe arcydzieło gatunku, na miarę Stu lat
samotności Márqueza. W Polsce Dostatek został wyróżniony m.in. w zestawieniach 25 książek
roku 2013 wg „Gazety Wyborczej” oraz 20 książek roku 2013 audycji „Z najwyższej półki”
(Program 3 Polskiego Radia).
W obliczu zainteresowania, z jakim spotkała
się w Polsce jego powieść, autor zgodził się
udzielić dziesięciu wideo-odpowiedzi na
pytania zadane przez polskich czytelników:
wiatrodmorza.com/michael-crummey-filmy/
Jak
stwierdza
redakcja
kanadyjskiego
magazynu „Atlantic Books Today” – „Kiedy
natrafi się na autora obdarzonego taką mocą jak
Crummey, jedną z pierwszych rzeczy, którymi
trzeba się zająć, jest powrót do księgarni
w poszukiwaniu kolejnych jego książek”.
Po Dostatku pragniemy więc zaprezentować
w polskim przekładzie powieść Pobojowisko,
wydaną w Kanadzie w roku 2005.

fot. Chris Miner

Tym razem za punkt wyjścia autor obiera nieszczęśliwą miłość dwojga młodych ludzi,
przekreśloną przez uprzedzenia na tle religijnym. W jednym ze wspomnianych wyżej nagrań
sam Crummey opisuje podobną sytuację z historii własnej rodziny: „Podział między katolikami
a protestantami przez lata był na Nowej Fundlandii bardzo żywy – nawet w pokoleniu moich
rodziców. Małżeństwa mieszane zdarzały się niezwykle rzadko. Nawet w Western Bay, gdzie
dorastał mój ojciec – protestant. Jego najlepszy przyjaciel był katolikiem. To jeszcze było do
przyjęcia. Natomiast gdy siostra ojca zakochała się w katoliku, nie pozwolono jej go poślubić.
Nigdy nie wyszła za mąż. Całe życie spędziła samotnie”.
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Streszczenie
Rok 1940. Młody katolik Wish Furey zarabia na życie, podróżując z kinem objazdowym po
północnym wybrzeżu Nowej Fundlandii. W Cove, jednej z protestanckich osad rybackich,
chłopak zakochuje się z wzajemnością w Sadie Parsons, dziewczynie zdającej się nie przystawać
do oczekiwań purytańskiego środowiska, w którym dorasta. Narastający konflikt między
Wishem a rodziną Parsonsów – uprzedzoną do katolickiego zalotnika – ostatecznie sprawia, że
chłopak ucieka z Cove jako złodziej i niedoszły morderca, zaś Sadie opuszcza rodzinną osadę, by
odnaleźć ukochanego w stolicy wyspy, St. John’s.
Po przybyciu do miasta dziewczyna dowiaduje się, że zrozpaczony Wish zaciągnął się do Armii
Brytyjskiej i po szkoleniu w Anglii zostanie wysłany do walki na Pacyfiku. Rozgoryczona Sadie
postanawia zerwać kontakty z rodziną i czekać w St. John’s na powrót ukochanego.
Rok 1945. Wish, po szkoleniu skierowany do walki o upadający Singapur, spędza lata wojny w
japońskim obozie jenieckim w pobliżu Nagasaki. W obozie Furey staje się jedną z ulubionych
ofiar okrutnego strażnika Nishino, z niewiadomych przyczyn żywiącego szczególną nienawiść
do Kanadyjczyków. Żaden z mężczyzn żyjących w obozie nie zdaje sobie sprawy, że już
niebawem nastąpi eksplozja amerykańskiej bomby atomowej, a granice między ofiarą a oprawcą
ulegną zatarciu…
Rok 1994. Po wielu latach przeżytych w Stanach Zjednoczonych Sadie Boustani wraca na Nową
Fundlandię, aby zgodnie z ostatnią wolą zmarłego męża rozsypać jego prochy na skałach.
Powrót do St. John’s sprawia, że w umyśle kobiety na nowo ożywa wspomnienie chłopaka, na
którego bezskutecznie wyczekiwała tu przed pięćdziesięciu laty. Sadie postanawia odwiedzić w
domu starców ciotkę Wisha, którą poznała w czasie wojny. Ku swojemu zaskoczeniu podczas
wizyty spotyka dawnego ukochanego. Dwoje staruszków podejmuje szereg bolesnych
retrospekcji, nieraz raniąc się nawzajem i przyglądając się swojemu życiu, w wielu sferach
przypominającemu tytułowe pobojowisko…

Ogromne znaczenie w misternie skonstruowanej fabule mają pozornie błahe szczegóły,
zwłaszcza wypowiedzi i zachowania rodziców, które okazują się towarzyszyć bohaterom do
starości, wywierając znamienny wpływ na ich losy i decyzje. Crummey przedstawia
onieśmielająco skomplikowany kosmos ludzkiego życia, gdzie najdrobniejsze zło, któremu się
świadomie nie przeciwstawimy, rozprzestrzenia się swobodnie, przyjmując iście monstrualne
rozmiary.
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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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