
Michael Crummey po raz pierwszy w Polsce!

Z ogromną radością informujemy, że w czerwcu 2016 r. Polskę odwiedzi Michael Crummey, 
kanadyjski  poeta  i  prozaik,  którego  polscy  czytelnicy  pokochali  za  utrzymaną  w stylistyce 
realizmu  magicznego  powieść  Dostatek oraz  chłodne,  poruszające  charakterystycznym 
romantyzmem i  psychologiczną  głębią  tytuły  Pobojowisko i  Sweetland.  Majowa  publikacja 
ostatniej niewydanej dotąd po polsku powieści autora (Rzeka złodziei) będzie stanowiła więc 
doskonałą okazję, by w czerwcu porozmawiać z nim o całym jego dorobku prozatorskim oraz 
fascynującej kulturze i mentalności mieszkańców Nowej Fundlandii.

Ramowy harmonogram wizyty autora w Polsce:
– Sobota 11 czerwca, godz. 16.00 – Warszawa, Pałac Szustra (Big Book Festival 2016);
– Wtorek 14 czerwca, godz. 18.00 – Wrocław, Barbara (ESK Wrocław 2016);
– Środa 15 czerwca, godz 18.00 – Kraków , Księgarnia pod Globusem;
– Piątek 17 czerwca, godz. 18.00 – Gdańsk, Biblioteka Manhattan.

fot. Chris Miner

Przy  okazji  każdego  z  powyższych  spotkań 
zapewnimy możliwość przeprowadzenia wywiadu 
z  autorem  przy  ew.  wsparciu  tłumaczeniowym 
Michała  Alenowicza,  autora polskich przekładów 
jego powieści. Wszystkich przedstawicieli mediów 
zainteresowanych  przeprowadzeniem  wywiadu 
zachęcamy do wcześniejszego kontaktu.

Aby  przekonać  się,  jak  rewelacyjną  osobowością 
jest  Crummey,  wystarczy obejrzeć  filmy nagrane 
przez  niego  specjalnie  dla  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”. Zapraszamy więc 
serdecznie do kontaktu i zamawiania darmowych egzemplarzy wcześniejszych powieści autora 
(szczegóły na s. 4)!
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Autor i jego twórczość
Michael Crummey to kanadyjski poeta i prozaik, urodzony w 1965 roku w Buchans na Nowej 
Fundlandii.  Obecnie  mieszka  w  St.  John's,  stolicy  prowincji  Nowa  Fundlandia  i  Labrador. 
W swojej  twórczości  skupia  się  na  historii  i kulturze  ojczystej  wyspy,  obficie  czerpiąc 
z opracowań naukowych, podań ludowych oraz dziejów własnej rodziny. Jego rozgrywające się 
na chłodnej, kanadyjskiej wyspie opowieści są głęboko ludzkie i niezwykle uniwersalne. Proza 
Crummeya nie pozwala zarazem 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.

Zdobywca licznych nagród i wyróżnień za opublikowane w latach dziewięćdziesiątych tomiki 
poezji  Arguments With Gravity  i  Hard Light. Jako prozaik Crummey zasłynął książką  Rzeka  
złodziei (tyt.  oryg.  River  Thieves),  opisującą  relacje  między  europejskimi  osadnikami 
a ostatnimi przedstawicielami Beothuków, rdzennych mieszkańców Nowej Fundlandii. Swoją 
pozycję  jednego  z  najważniejszych  kanadyjskich  powieściopisarzy  umocnił  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 2014 roku nakładem Wiatru od Morza ukazało 
się w Polsce wspomniane wcześniej  Pobojowisko, 
zaś  w  2015  r.  najnowsza  powieść  Crummeya, 
Sweetland  –  obie  zostały  przyjęte  z ogromnym 
entuzjazmem przez czytelników. 

Wydana w maju 2016 r.  Rzeka złodziei sprawi, że 
polscy  czytelnicy  –  jako  pierwsi  spośród 
mieszkańców  wszystkich  krajów 
nieanglojęzycznych  –  będą  mogli  cieszyć  się 
kompletem  tłumaczeń  wszystkich  czterech 
powieści autora.
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Premiera – maj 2016

Są kradzieże, za które nie sposób zadośćuczynić

Michael  Crummey,  autor  głośnych  powieści 
Dostatek,  Pobojowisko i  Sweetland,  w  Rzece  
złodziei przenosi  czytelników  na  północno-
wschodnią  Nową  Fundlandię,  ukazując  ją 
w czasach,  gdy  o  przetrwanie  walczyła  tam 
garstka rybaków i traperów żyjących w bliskim 
sąsiedztwie  Beothuków  –  rdzennych 
mieszkańców wyspy.

Druga dekada XIX wieku. Mieszkający w głuszy 
osadnicy  od  wielu  dziesięcioleci  sami  stanowią 
prawo  na  zajętych  przez  siebie  terenach,  na 
własną  rękę  rozprawiając  się  z  „Czerwonymi 
Indianami”.  Ci,  spychani  w  głąb  lądu  przez 
Europejczyjków,  nieudolnie  stawiają  opór, 
atakując białych, którzy nie pozostają im dłużni. 

Sytuacja dodatkowo komplikuje się, gdy wiedziony nadzieją na zażegnanie konfliktu gubernator 
wysyła na wybrzeże oficera marynarki wojennej Davida Buchana,  mającego wyegzekwować 
przestrzeganie  prawa  i  zorganizować  pokojową  ekspedycję  na  terytorium  Indian.  Oficer 
werbuje do pomocy Johna Peytona Seniora – najbardziej wpływowego osadnika nad całą zatoką 
Exploits – oraz jego syna, zmagającego się z niechęcią do ojca i rywalizującego z nim o względy 
kobiety, której przyszło wieść życie w ich domu. Mężczyźni nawet nie podejrzewają, w jak  
wielkim  stopniu  tragiczne  zakończenie  wyprawy  wpłynie  na  losy  jej  uczestników  oraz 
mieszkańców wybrzeża…

Crummey jak zwykle zapełnia karty książki ludźmi z charakterem. Twardzi i zawzięci osadnicy 
znad  zatoki  Exploits  –  podobnie  jak  bohaterowie  Dostatku  –  tłumią  w  sobie  pragnienia, 
nienazwane uczucia czy wspomnienia dawnych zranień, które krystalizując w niemal zupełnej 
izolacji,  sprawiają,  że każde wypowiedziane przez nich słowo nabiera ogromnej  doniosłości, 
a pozornie błahy konflikt może zaważyć na życiu człowieka.

Rzeka złodziei to także nawiązująca do najlepszych północnoamerykańskich tradycji literackich 
kronika podboju dziewiczego lądu, który swoim czystym pięknem wynagradza mieszkańcom 
trudy prostego, surowego życia.
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Dotychczas wydano

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.

Czy  w  miłości  i  nienawiści  istnieją  jakiekolwiek 
nieprzekraczalne  granice?  Crummey  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.  Snując  fascynującą  historię  wyklętej  miłości, 
Crummey  tka  misterną  sieć  powiązań  między  pozornie 
nieistotnymi  szczegółami  i  niezwykle  przenikliwie  zwraca 
uwagę na kwestię  osobistej  odpowiedzialności  człowieka za 
otaczające go zło.

Historia  przekornej  miłości  człowieka  do  chłodnej 
i niegościnnej ziemi, na której się urodził. Autor genialnego 
Dostatku znowu  odmalowuje  pejzaż  Nowej  Fundlandii 
zaludniony  przedziwnymi  postaciami,  które  spotkać  można 
wyłącznie  na  tamtejszych  wybrzeżach  –  ludźmi  twardymi 
i krnąbrnymi,  pomimo  nadejścia  XXI  wieku  wciąż 
opisującymi świat w sobie tylko właściwy sposób. Sweetland 
to poruszająca, kameralna powieść o schyłku dawnego świata 
oraz powolnym zaniku małych, odosobnionych społeczności, 
niemających racji bytu z dala od skrawka ziemi, na którym 
się zawiązały.
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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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