Co
czytać?
BIULETYN NR 3
WIOSNA/LATO 2019

„Krakowskie księgarnie na medal”, projekt Fundacji
Miasto Literatury realizowany od 2016 roku, promuje
autorskie, niezależne księgarnie naszego miasta
jako żywe ośrodki kultury, gdzie na spotkaniach
literackich, artystycznych i dyskusyjnych spotyka
się społeczność ludzi, którzy chcą, by wartościowa
książka towarzyszyła im w życiu. W ciągu trzech lat
współpracowaliśmy z kilkunastoma księgarniami,
zorganizowaliśmy ponad czterysta wydarzeń, w któ
rych wzięło udział kilkanaście tysięcy mieszkańców.
W czasie spotkań autorskich, debat i warsztatów
rozmawiamy w wielu językach o prozie i poezji,
literaturze faktu, nauce i sztuce. „Krakowskie księgarnie na medal” to społeczność wymagających
i ciekawych czytelników oraz księgarzy, którzy po
lecają książki prowadzące w strony nieznane, nie
zwykłe i pobudzające do myślenia.
Co czytać? to nasz cykliczny biuletyn, który po
maga poruszać się w gąszczu propozycji literackich
i wśród nowości wskaże te, które warto znać.
Za przygotowanie rekomendacji do trzeciego
numeru biuletynu Co czytać? dziękujemy księga
rzom z Księgarni Bonobo, De Revolutionibus, Pod
Globusem, Italicus, Lokator, Karakter, Swoją drogą,
Głównej Księgarni Naukowej, Spółdzielni „Ogniwo”
oraz Antykwariatowi Abecadło.

POWIEŚĆ
po drugiej stronie siebie

Eliza Kącka

Lokator

Kącka wiernie spisała trzydzieści dziewięć swoich snów z lat 2014–
2018. Jest to więc autobiografia eksperymentalna, skłaniająca do
refleksji, zabawna i śmiała, ujęta w oryginalnym, zapadającym w pa
mięć stylu. Jak na badaczkę literatury przystało, Kącka wpisuje się
nią w fascynujący szereg polskich Widzących we Śnie, których
szereg otwiera sam Adam Mickiewicz.

Mama mordercy

Ida Linde

Lokator

Henrietta żyje ze „swoim chłopcem”, bo do końca nie zdradzi, czy
to jej syn, w dusznej symbiozie. Dziecko dorasta, przygotowuje się
do życia. Pewnego dnia do drzwi Henrietty ktoś puka. To policjanci,
którzy zawiadamiają, że jej syn zamordował innego chłopca. W jed
nej chwili życie całkowicie zmienia bieg. Ale pewnego dnia pojawia
się między nimi pytanie, które zachwieje tę równowagę – nic nie
jest już oczywiste, ani to, co się wydarzyło, ani to, co wydarzy się
w przyszłości. Nowa powieść Idy Linde to psychologiczne studium
stanu wyjątkowego, opis niespodziewanej miłości i jej potwornych
konsekwencji.
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POWIEŚĆ
Lekki bagaż

Anna Cieplak
Znak literanova

Nowa powieść autorki nominowanej do Nike i Paszportu „Polityki”.
Przyjaciele, którzy mają odwagę robić rzeczy ważne i na przekór.
Tylko kim okażą się w momencie próby, gdy rzeczywistość posta
nowi sprawdzić ich idealizm? I czy pozornie lekki bagaż wczesnej
dorosłości nie zacznie im ciążyć?
Anna Cieplak po raz kolejny udowadnia, że ma świetne ucho
i oko na otaczającą rzeczywistość. Jak nikt inny portretuje począt
kujących dorosłych z czułością i wyrozumiałością dla ich niedo
skonałości, frustracji i marzeń. Wie, o czym pisze.

Ucho Igielne

Wiesław Myśliwski

Znak

Pisarstwo Myśliwskiego staje się coraz bardziej uniwersalne. Ucho
Igielne to powieść o terapeutycznej mocy wspomnień z minionego
już życia narratora i swoista spowiedź przed samym sobą z doko
nanych wyborów życiowych. Jako, że Myśliwski jest znakomitym
stylistą, mamy do czynienia z literackim traktatem filozoficznym
najwyższej próby.
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POWIEŚĆ
Lolotta

Anna Matwiejewa

centruM PoLsko-rosyJskieGo diaLoGu
i PoroZuMienia
Krytycy mówią o prozie Matwiejewej: uralski realizm magiczny. I jest
w tych opowiadaniach coś nie z tego świata, bo Rosja to taki kraj
nie do końca realny przecież. Autorka pokazuje swoich rodaków
z czułością i przymrużeniem oka. Są tu też trudne relacje matek
i córek oraz sentymentalne wycieczki do czasów minionych. Pol
skie tłumaczenie zbioru opowiadań powstało w ramach projektu
„PolskoRosyjska Szkoła Przekładu. Słowa na słowa” dla młodych
tłumaczy.

Zmierzch

Osamu Dazai

taJfuny

Osamu Dazai mierzy się z losami pokolenia młodych, którzy z po
wodu wojny wchodzą w dorosłe życie z opóźnieniem. Czytając
Zmierzch od pierwszego zdania czuje się, że to nie skończy się
dobrze. Demony rozkładu i upadku wyglądają zza rogu. Historie
matki, córki i zaginionego na froncie brata nie doczekają się happy
endu. Skromność formy przy bogactwie treści i głęboka symbolika
to ogromne wartości tej książki.
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POWIEŚĆ
Niewidzialni

Roy Jacobsen

Wydawnictwo Poznańskie
Od kilku lat Norwedzy na banknocie maja rybę, dorsza. Obok na
ukowców, królów i innych ważnych ludzi. Bo ryba decydowała
o życiu i śmierci wielu mieszkańców tego kraju. O tym jest ta po
wieść. I o przetrwaniu, kiedy mróz skuwa ziemię i trzeba czekać
aż puści, żeby posadzić ziemniaki. Kiedy ryby się psują i nie ma co
dać dzieciom jeść. Kiedy burza nie pozwala przez wiele dni opuścić
wyspy. Kiedy ojciec nie wraca z połowów na północy. Książka dla
miłośników Skandynawii i dobrej literatury.

Twarde światło

Michael Crummey

Wiatr od Morza

Zbiór krótkich, poetyckich tekstów, niezwykła podróż w przeszłość
świata, którego już nie ma – Nowej Fundlandii z przełomu XIX
i XX wieku. Jest to próba uchwycenia i ocalenia pamięci o tej su
rowej, dziewiczej krainie i jej mieszkańcach – prostych, hardych
i odważnych ludziach.
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POWIEŚĆ
Świadkowie Tajemnicy

Janusz Rosikoń, Grzegorz Górny
Rosikon Press

Świadkowie Tajemnicy to fascynująca opowieść będąca zapisem
dziennikarskiego dochodzenia do prawdy o materialnych śladach
pozostawionych przez Jezusa z Nazaretu.
Dwaj autorzy – reporter Grzegorz Górny i fotograf Janusz Rosi
koń – ruszają tropem relikwii Chrystusowych i w różnych krajach
świata zbierają bogatą dokumentację na temat konkretnych przed
miotów, jakie do dnia dzisiejszego pozostały po Jezusie. Zdobywca
nagrody FENIKS 2013!

ESEJ
Przestrzenie

Georges Perec
Lokator

Pereca zasilają dwa potężne impulsy. Z jednej strony zdziwienie,
tradycyjnie identyfikowane jako źródło filozoficznego namysłu.
Z drugiej zaś strony pragnienie, na dodatek potrójne: trwałości,
obecności i pełni. Perec niestrudzenie notuje, każdego dnia z tą
samą determinacją tworzy rejestr istnienia, włączając do niego
osoby, miejsca, przedmioty i zdarzenia. Żyje wyłącznie dlatego,
że pisze. [Grzegorz Jankowicz]

Mięcho

Aneta Żukowska

Karakter

Niezwykłe studium choroby. Jego autorka postawiła na to, co zmy
słowe, a nie to, co metafizyczne; na przyjemność, a nie cierpienie;
zrozumienie, a nie nadzieję. Szukała języka, którym dałoby się opi
sać doświadczenie świadomej konfrontacji ze śmiercią. Zachowała
podmiotowość tam, gdzie często jesteśmy z niej brutalnie odzierani.
Druga część książki zawiera rozmowy z onk(/t)olożką i psycholożką –
o tym, czym są choroba nowotworowa i śmierć, czy i jak o nich mówić,
jak pomóc bliskim w sytuacji granicznej.
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ESEJ
Kod kapitalizmu

Marcin Napiórkowski

Krytyka Polityczna

Twoim życiem rządzi wszechpotężna, globalna organizacja. Jej
tajemny kod można odnaleźć w reklamach, przestrzeni publicznej,
a coraz częściej również na naszych ciałach. Wcale nie musisz być
fanem piłki nożnej, słodkich gazowanych napojów czy sag dzieją
cych się dawno temu w odległej galaktyce, żeby tego doświadczyć.
Niemal wszystko, co wiesz o świecie, przefiltrowane jest przez jej
zaufanych ludzi. Pod ich wpływem wyobrażamy sobie przeszłość
i snujemy plany na przyszłość. Ta organizacja to – KAPITALIZM.

Dziewczęta i kobiety
Shakespeare’a

Heinrich Heine

Kronos

Sam tytuł na pierwszy rzut oka nadaje książce plotkarsko-tabloido
wego charakteru. Nic bardziej mylnego. Jest to świetne wprowadze
nie w świat bohaterek dzieł anglosaskiego mistrza dramatu. Wielkim
atutem tej niegabarytowej pozycji jest lotny i uszczypliwy umysł
autora, z pomocą którego stara się na każdym kroku oczarować
czytelnika. Wnikliwe oko Heinego wydobywa na światło dzienne
niebagatelne obserwacje. Pod względem estetycznym niewątpliwą
zaletą tej książeczki jest eleganckie wydanie.
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ESEJ
Instynkt sztuki. Piękno, zachwyt
i ewolucja człowieka

Denis Dutton

Copernicus Center Press
Denis Dutton jako pierwszy w dziejach filozof sztuki łączy dwie,
wydawałoby się, odległe dziedziny – sztukę i nauki ewolucyjne.
Dowodzi, że ludzkie preferencje estetyczne nie są jedynie „kon
strukcjami społecznymi”, lecz uniwersalnymi, międzykulturowymi
cechami ewolucyjnymi, ukształtowanymi przez dobór naturalny
i płciowy. Odwołując się do spuścizny Karola Darwina oraz jego
kontynuatorów, a także korzystając z ustaleń m.in. ewolucyjnej
teorii literatury, wskazuje nowe drogi wyjaśnienia wielu istotnych
zagadnień współczesnej filozofii sztuki. Pomaga mu w tym dosko
nała orientacja w odkryciach współczesnej etologii, psychologii
i antropologii ewolucyjnej, przy jednoczesnej wnikliwej i wszech
stronnej wiedzy z zakresu historii i teorii sztuki.

KOMIKS
Totalnie nie nostalgia. Memuar
Wanda Hagedorn, Jacek Frąś
Kultura Gniewu

Totalnie nie nostalgia. Memuar to niezwykła, autobiograficzna opo
wieść Wandy Hagedorn o kobietach, które walczą o swoją prze
strzeń w rodzinie i społeczeństwie. Dorastająca Wanda, najstarsza
z czterech sióstr, oprowadza nas po swojej rodzinie. Opowiada
o podporządkowanej, ale walczącej o niezależność matce, wy
emancypowanej babce i siostrach, które w różny sposób radzą
sobie z patriarchalną opresją.
Błyskotliwa i iskrząca ciętym dowcipem powieść graficzna, jakiej
jeszcze nie czytaliście i nie oglądaliście.

Pan Żarówka

Wojciech Wawszczyk
Kultura gniewu

Sześcioletni chłopiec na skutek wypadku staje się żarówką. Podłą
czony do prądu świeci, ale również parzy. Nie lepiej mają się jego
rodzice. Ojciec chłopca został rozprasowany żelazkiem, a matka
złamała się na pół. Dosłownie.
Epicka, surrealistyczna opowieść o nieodwzajemnionej miłości
do życia.
Ta historia jest komentarzem do mechanizmów współczesnego
kapitalizmu, ale nie skupia się jedynie na stanowisku politycznym.
Świetnie gra konwencjami estetycznymi po to, żeby opowiedzieć
o ludzkich mechanizmach wyparcia i cierpienia. Mało nadrealistycz
nych narracji tak dobrze opowiada o życiu.
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KOMIKS
Codzienna walka

Manu Larcenet

Wydawnictwo Komiksowe
Codzienność to trudny temat literacki, łatwo o banał i powierz
chowność. Zwyczajność, która zarazem jest niezwyczajna, odnosi
się do każdego z nas, ale cudza – niekoniecznie musi być dla
nas interesująca. Larcenet swoją piękną, prostą kreską, tworzy
bohatera, któremu z przyjemnością towarzyszymy, kiedy to dzień
po dniu mierzy się z życiem. Ten refleksyjno-nostalgiczny komiks
można potraktować jak głęboką w swej prostocie rozprawę o każ
dym z nas.

REPORTAŻ
Dom z dwiema wieżami

Maciej Zaremba Bielawski

Karakter

Dom z dwiema wieżami to poruszająca rekonstrukcja rodzinnej hi
storii, która przez wiele lat była przemilczana. Autor opisuje splot
rodzinnych losów, tych żydowskich i szlacheckich, a przede wszyst
kim pokazuje ogrom ludzkiego doświadczenia, od młodzieńczych,
szaleńczych fascynacji po zmierzenie się z rodzinną tajemnicą, bólem
i pokrzywdzeniem.
W Domu z dwiema wieżami mieści się wszystko: powaga i groza,
humor i autoironia, powściągliwość i liryzm. I ocalająca moc literatu
ry. Za tę książkę autor i jej tłumacz otrzymali Nagrodę im. Ryszarda
Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2019.

Ciekawość następnego dnia

Maciej Hawrylak
Poligraf

Historia niezwykłych podróży, filozofii życia i przygód ze sportem,
opowieść o człowieku, który spełnia swoje marzenia. Wszystko jest
możliwe, o ile tylko dysponujemy odpowiednią dawką uporu, hartu
ducha, przekonuje autor, Maciek Hawrylak, który w 1987 r. zdobył
tytuł wicemistrza świata w Douppel-Iron Man Triathlon w Alabamie
(USA), pokonał wówczas 9,2 km wpław, 360 km rowerem i 84 km
podwójny bieg maratoński w czasie 24 godzin i 16 minut. Był też
pierwszym Polakiem, który strawersowal Islandię zimą na rowerze
i nartach ( 1988 r.). Podróżował po świecie przez 20 lat. W tym
czasie odwiedził 56 państw, pokonując rowerem 230 tysięcy km.
Książkę opisującą jego ciekawe życie wydał własnym sumptem.
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REPORTAŻ
Empiria. Reportaże z dwudziestu
dwóch i jednej drogi na Wschód

Artur Czermak
Self publisher

Dwadzieścia dwa reportaże z drogi przez Bułgarię, Turcję, Gruzję
i Armenię oraz Iran, Pakistan, Indie i Nepal, napisane przez dwu
dziestodwulatka poszukującego tej jednej, najważniejszej – drogi
do poznania przyczyn i skutków. To historie o ludziach i ich emo
cjach. Autor to absolwent dziennikarstwa, podróżnik i debiutujący
reportażysta z Wrocławia.

W oblężeniu. Życie pod ostrzałem
na sarajewskiej ulicy

Barbara Demick
Czarne

Wznowiony reportaż Barbary Demick to przykład bardzo dobrego
warsztatu reporterskiego. Autorka towarzyszy mieszkańcom Sarajewa
w czasie oblężenia miasta, ale skupia się na opisaniu losów rodzin
zamieszkałych przy jednej ulicy. Zakleszczeni w górskim mieście
pod okiem serbskich snajperów sarajewianie uczą się żyć według
zasad konfliktu. Z opowieści o próbie przetrwania reportaż staje się
opowieścią o próbie ocalenia godności. Choć wojna na Bałkanach
skończyła się ponad dwie dekady temu źródło konfliktu nadal po
zostaje niezaleczone.
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REPORTAŻ
Depesze

Michael Herr

Karakter

Książka dla mężczyzn chcących zrozumieć dlaczego fascynują
ich sytuacje ekstremalne oraz dla kobiet chcących zrozumieć, dla
czego ich mężczyzn takie sytuacje fascynują. Książka wciąga, jak
przysłowiowe „oczy węża” i świetnie obrazuje, czym jest syndrom
wojenny. Miłośnicy Czasu Apokalipsy z łatwością odnajdą frag
menty wykorzystane przez Coppolę w filmie. Reportaż, opubliko
wany w Stanach Zjednoczonych w 1977 roku, szybko stał się kla
sykiem gatunku. Po polsku ukazał się po raz pierwszy.

Czochrałem
antarktycznego słonia

Mikołaj Golachowski

Marginesy

Miłośników ujemnych temperatur nie ma tak wielu, ale dzięki Auto
rowi, który opisuje Arktykę i Antarktydę z prawdziwą pasją, o biegu
nach zimna czytamy z wypiekami na twarzy. Otrzymujemy solidną
wiedzę o historii wypraw polarnych, poznajemy niekonwencjonalne
aspekty życia badaczy w odizolowanej bazie na Antarktydzie, relację
z turystycznych wypraw „na koniec świata”, a wszystko to obraca się
wokół kontaktu z niesamowitą Naturą: tytułowych słoni morskich,
urokliwych pingwinów czy niemalże mistycznych wielorybów. Nie
samowita i wielowymiarowa książka.
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REPORTAŻ
Wilk zwany Romeo
Nick Jans

Marginesy

Ta książka to w zasadzie biografia – autor opisuje kilka lat ze swo
jego życia, kiedy w pobliżu jego domu – wspaniale opisana Ala
ska – zaczął regularnie pojawiać się wilk. Niezwykłość tej historii
objawia się tym, że ów Romeo, dziki samotny wilk, otworzył się na
kontakt z człowiekiem, nie stając się zwierzęciem udomowionym.
Pytanie tylko, jak człowiek zachował się w tej sytuacji? Poruszająca
opowieść o Naturze, której dzikość jest czymś bardzo umownym.

LITERATURA DLA DZIECI
Sto godzin nocy

Anna Woltz
Dwie Siostry

To powieść obyczajowa, która ma dwie ogromny zalety: brak morali
zatorstwa i solidnie zarysowane portrety bohaterów. Na pierwszym
planie figuruje to, co w literaturze młodziej jest chyba najbardziej
pożądane: nastoletnia miłość, relacja z rodziną i próba emocjonal
nego poukładania siebie. Zbuntowana nastolatka, burza emocji
i Nowy Jork pogrążony w ciemności. Wciągająca powieść dla mło
dzieży o ucieczce, dojrzewaniu i bliskości w obliczu zagrożenia.

Mały pokój z książkami

Eleanor Farjeon

Dwie Siostry

Kultowy zbiór baśniowych opowieści dla dzieci po raz pierwszy
w pełnej wersji i z oryginalnymi ilustracjam Edwarda Ardizzone. To
27 wspaniałych opowiadań o świecie magii, cudownych zdarzeń
i zaskakujących obrotów akcji. W tym świecie nic nie jest oczywiste.
Mały pokój… a odkrywa ogrom dziecięcej fantazji. Mądra i wciąga
jąca lektura, nie tylko dla najmłodszych.
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POEZJA
O krok od nich

Piotr Sommer

Karakter

Nowe, rozszerzone wydanie kultowej antologii przekładów amery
kańskich poetów XX wieku . Każdy z poetów – Charles Reznikoff,
e.e. cummings, John Berryman, Robert Lowell, Allen Ginsberg, John
Cage, Frank O’Hara, John Ashbery, Kenneth Koch, a także nieobec
ni w pierwszym wydaniu William Carlos Williams, David Schubert
i James Schuyler – jest w książce reprezentowany pokaźnym wybo
rem wierszy, tworzącym niemal osobny tomik. Poszczególne części
antologii otwierają reprodukcje obrazów wybitnej amerykańskiej
malarki, Jane Freilicher. Książka zawiera też obszerne posłowie
tłumacza i autora wyboru, Piotra Sommera.

Moja dzika koza.
Antologia poetek jidysz

Wybór i opracowanie:
Karolina Szymaniak, Joanna Lisek,
Bella Szwarcman-Czarnota
Austeria

Pierwsza polska antologia utworów poetek tworzących w języku
jidysz. Obszerna, przekrojowa antologia poetycka i to w dodatku
z rąk badaczek, które w swojej pracy skupiają się właśnie na prze
cięciu dwóch niezwykle interesujących obszarów, czyli na krytyce
feministycznej i kulturze jidysz. Nie sposób przecenić prezento
wanego zbioru utworów – zarówno pod względem objętości, jak
i wysokiego poziomu przekładów.
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