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O książce

 Matthew Kneale

Drobne występki w czasach obfitości

premiera: 23 listopada 2015

Dlaczego w czasach obfitości niektórzy nadal cierpią głód?
Co więcej, czemu syci są wciąż nienasyceni?

W  niniejszym  zbiorze  dwunastu  powiązanych  tematycznie  opowiadań  autor  głośnych 
Anglików  na  pokładzie nie  udziela  na  podobne  pytania  łatwych  odpowiedzi.  Nie  jest 
zainteresowany  ekonomicznymi  czy  geopolitycznymi  analizami  –  skupia  się  wyłącznie  na 
kameralnych sytuacjach z życia bohaterów przeróżnych narodowości. Odważnie mnoży opisy 
mniejszych czy większych konfliktów, nieuporządkowanych pragnień i lęków typowych dla 
naszych czasów, czyniąc to z ogromną przenikliwością oraz błyskotliwym poczuciem humoru.

Każde opowiadanie to literacka perełka, wciągająca precyzyjną narracją oraz intrygującą fabułą, 
często zwieńczona przewrotną i odrobinę niewygodną pointą, uświadamiającą nam, że nasze 
własne grzeszki, nad którymi często przechodzimy do porządku dziennego, również mogą być 
chorobą toczącą współczesny świat. 

A katalog opisanych tu „drobnych występków” jest przebogaty: chciwość, próżność, cynizm i 
małostkowość, niezrozumienie i pogarda dla obcych kultur, czy wreszcie powierzchowna wiara 
lub traktowanie Boga jak złotą rybkę – to zaledwie kilka przykładów. Co ciekawe, w literackim 
zwierciadle, które Kneale nam podsuwa, szczególnie nieatrakcyjne wydaje się odbicie Ameryki 
i Europy – czy sami odważymy się w nim przejrzeć?

„Zbiór ciętych i nieraz komicznych opowiadań Kneale'a zgłębia te niezręczne, niechciane sytuacje, w których 
właściwy sposób postępowania zostaje nagle przyćmiony przez mniej bolesne, ogromnie pociągające wybory” 
– Financial Times
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Matthew Kneale

Matthew  Kneale  przyszedł  na  świat  w  1960  roku  w  Londynie  w  rodzinie  o  bogatych  tradycjach 
pisarskich.  Jego  ojciec,  Nigel  Kneale,  był  uznanym autorem scenariuszy filmowych i  telewizyjnych, 
a matka, Judith Kerr, autorką i ilustratorką książek dziecięcych. 

Zafascynowany  tym,  co  oddalone  w  czasie  i  przestrzeni,  Kneale  ukończył  historię  nowożytną  na 
Oksfordzie,  a  już w czasie studiów zaczął podróżować po całym świecie,  chcąc jak najlepiej  poznać 
i zrozumieć  obce  kultury.  Do  dzisiaj  autor  odwiedził  około  osiemdziesięciu  krajów  rozsianych  na 
wszystkich kontynentach. Owocem jego młodzieńczej podróży do Japonii stała się jego pierwsza książka,  
wydana w 1987 roku powieść  Whore Banquets, opisująca zderzenie młodego Anglika z niezrozumiałą 
dla niego japońską kulturą.

Motyw konfliktów kulturowych oraz subiektywnego postrzegania świata przez człowieka jest jednym 
z głównych wątków w twórczości Kneale'a. Autor często bezlitośnie rozprawia się z eurocentryzmem 
kultury „białego człowieka” oraz angielską nonszalancją wobec tego,  co odmienne.  Widać to dobrze 
m.in.  w jego powieściach historycznych – wydanej w 1992 roku  Sweet Thames oraz opublikowanej 
w 2000 roku English Passengers (tytuł polski: Anglicy na pokładzie).

To właśnie niezwykle bogata powieść Anglicy na pokładzie, nad którą Matthew Kneale pracował przez 
siedem lat, przyniosła autorowi największy rozgłos. Książka została przełożona na piętnaście języków 
(uwzględniając wydanie polskie, przygotowywane przez Wiatr od Morza) i doczekała się rozlicznych 
wyróżnień, w tym nominacji do najważniejszej brytyjskiej nagrody literackiej – Bookera. Ta niezwykle 
rozbudowana, wielowątkowa i tragikomiczna powieść stanowi swoistą krytykę kolonialnego Imperium 
Brytyjskiego. Kneale ukazuje czytelnikowi cały wachlarz konfliktów i nieporozumień – od sprzeczek 
pomiędzy bohaterami po trudne kontakty między narodami i kulturami. Kneale nie stroni również od 
eksperymentów językowych i stylistycznych. W Anglikach na pokładzie autor wprowadza 21 różnych 
narratorów, zaskakując wyczuciem językowym i zmianami stylu. 

Po roku 2000 Matthew Kneale wydał  dwie  rozgrywające się  współcześnie  książki:  zbiór  opowiadań 
Small Crimes in an Age of Abundance – ukazujący plejadę bohaterów wywodzących się z przeróżnych 
krajów  i  kultur  –  oraz  powieść  When  we  were  Romans,  w  której  narratorem  jest  dziewięcioletni 
chłopiec, relacjonujący bardzo nietypową wyprawę do Rzymu z matką i siostrą.

Choć  Kneale  co  chwilę  zaskakuje  zmianami  tematyki  i  ram  czasowych,  jedno  w  jego  twórczości 
pozostaje  niezmienne  –  błyskotliwa  konstrukcja,  niezwykłe  bogactwo wątków  oraz  zachęta  (nieraz 
granicząca z gorzkim pouczeniem) do większego otwarcia  się  na świat  i  drugiego człowieka.  Mamy 
nadzieję, że po świetnie przyjętych Anglikach na pokładzie również błyskotliwe opowiadania Kneale'a 
przypadną do gustu polskim czytelnikom.
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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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