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Morze przyniosło gorący, ciężki po-
dmuch. Wydało mi się, że niebo pękło 
wzdłuż i wszerz, by lunąć ogniem. Cała 
moja istota sprężyła się, zacisnąłem rękę 
na rewolwerze. Spust ustąpił, dotknąłem 
gładkiej wypukłości kolby i właśnie wtedy, 
w tym trzasku suchym i zarazem ogłusza-
jącym, wszystko się zaczęło. Strząsnąłem 
pot i słońce. Zrozumiałem, że zburzyłem 
równowagę dnia, niezwykłą ciszę plaży, na 
której byłem szczęśliwy. Więc strzeliłem 
jeszcze cztery razy do bezwładnego ciała, 
kule zagłębiały się w nim niedostrzegalnie.

Albert CAMUS1 

 

Czytałem te słowa wiele razy, asystowa-
łem przy tej scenie zabójstwa z mie-

szaniną fascynacji i grozy, ale nigdy nie 
zastanawiałem się nad losem ofiary. Ob-
cym pozostawał dla mnie Meursault – ten, 
który umiera samotnie (meurt seul), praw-
dziwy kosmita ukryty w ludzkim ciele, ob-
jawiający się w monstrualnym l’acte gra-
tuit. Interesował mnie jedynie ów osobnik 
wrzucony w świat, który przyprawia go 
o mdłości, „człowiek absurdu” – jak pisał 
o nim Sartre – który nie jest „ani dobry,
ani zły, ani moralny, ani niemoralny”2.
tymczasem coraz częściej do roli obcego 
przymierzano owego bezimiennego Araba, 
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zamordowanego z zimną krwią podczas 
popołudniowej sjesty. Proces ten trwał 
dziesięciolecia, przygotowali go znawcy 
twórczości Camusa i krytycy postkolonial-
ni, a jego swoistym ukoronowaniem stała 
się bestsellerowa powieść Kamela Daouda. 

Algierski pisarz każe swojemu boha-
terowi obsesyjnie powracać do powieści 
Camusa, a także kilkakrotnie streszczać 
ją z dezynwolturą, przechodzącą niekie-
dy w gniew: „[m]ężczyzna, który umie 
pisać, zabija Araba, który tego dnia nie 
ma nawet imienia – jakby zawiesił je na 
gwoździu przed wejściem na scenę – po 
czym zaczyna tłumaczyć, że to przez Bo-
ga, który nie istnieje, przez to, co właśnie 
zrozumiał w słońcu, oraz dlatego, że sól 
morska szczypała go w oczy”3. Czy: „Arab 
zostaje zamordowany, gdyż zabójca sądzi, 
że chciał pomścić prostytutkę, lub też 
dlatego, że bezczelnie śmiał urządzić so-
bie sjestę. […] Potem nikt już się nie 
przejmuje Arabem, jego rodziną, roda-
kami. Po wyjściu z więzienia zabójca pi-
sze książkę, która staje się głośna, i opo-
wiada w niej, jak stawiał czoło swemu 
Bogu, księdzu i absurdowi” (s. 62). na-
leżałem do tej grupy czytelników, którzy 
nie zastanawiali się nad tym, jakie imię 
nosił zamordowany, czy miał „rewolwer, 
jakąś filozofię albo udar” (s. 12). to dla 
mnie zatem Daoud zainscenizował star-
cie dwóch rodzajów obcości oraz rewizję 
procesu, w którym na ławie oskarżonych 
posadzony zostaje europejski projekt ko-
lonialny. Pomysł wydaje się prosty i aż 
dziw, że nikt dotąd go nie zrealizował. 
Daoud nadaje zamordowanemu Arabo-
wi imię (Musa) i rekonstruuje w ogólnym 
zarysie historię jego życia. Historię tę 
opowiada jego brat, Harun, który prze-

siaduje w barze i oddaje się rozpamięty-
waniu. W powieściowym świecie mor-
derca (Meursault, a nawet Albert Meur-
sault) uniknął kary, a następnie napisał 
o sobie samym książkę (Obcy albo Inny – 
zależnie od wydania4), dzięki której zyskał 
międzynarodową sławę. zabójca stał się 
więc artystą słowa; wszyscy podziwiają 
go za kunszt literacki, mało kto próbuje 
osądzić jego czyn. ten – karkołomny, 
przyznajmy – koncept wywołał protesty 
spadkobierców pisarza. Czemu służy? 
Olga Stanisławska chce widzieć w tym 
żart albo rodzaj intertekstualnej gry, 
w której autor pyta o granice rzeczywi-
stości i fikcji, o odpowiedzialność litera-
tury i samego twórcy, a także sprowadza 
do absurdu pomysł osądzania pisarza za 
słowa i czyny jego bohaterów5. Ja dostrze-
gam w tym dużo prostszy zabieg, mający 
na celu wzmocnienie oskarżenia: czytel-
nicy Camusa/Meursaulta nie tylko oka-
zali się mało empatyczni, ale uznali, że 
zbrodnia została odkupiona przez sztukę. 
trup Araba został uprzątnięty ze sceny, 
byśmy mogli wszyscy delektować się pięk-
nem literackiej francuszczyzny: „Jeden 
umiał tak dobrze opowiadać, że w końcu 
zapomniano o jego zbrodni, a drugi był 
biednym analfabetą, Bóg stworzył go chy-
ba tylko po to, żeby zginął od kuli i ob-
rócił się w proch, nie zdążył nawet otrzy-
mać imienia” (s. 9). Do pewnego stopnia 
zaaranżowana tu konfrontacja przypo-
mina „ustawkę”; przeciwnik został wy-
kreowany na potrzeby starcia. W rzeczy-
wistości nie istniał żaden „pisarz-prze-
stępca” (s.  70), francuski autor sam 
problematyzował kwestie etyczne i odzie-
dziczone miary sprawiedliwości. Opisy-
wał – jak pamiętamy – proces, podczas 
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którego  Meursaulta sądzi się głównie za 
nieczułość wobec matki: nie chciał zoba-
czyć jej ciała, palił, pił kawę i drzemał 
przy jej zwłokach, a nazajutrz poszedł na 
plażę, poderwał dziewczynę i wybrał się 
z nią do kina na komedię. Oto jego prze-
wina: „pogrzebał matkę ze spokojem 
zbrodniarza”6. Surowy wyrok to kara za 
złamanie reguł gry społecznej, opartej na 
nakazie synowskiej miłości (jest to zbrod-
nia – jak klaruje prokurator – porówny-
walna z ojcobójstwem), a nie za pozba-
wienie życia jednego z autochtonów. Ab-
surd egzystencjalny wysuwa się na 
pierwszy plan i przesłania absurd kolo-
nialny, ale nie unieważnia go. Daoud, 
likwi dując rozstęp między pisarzem i nar-
ratorem, umieszcza tekst po stronie in-
tencji autorskiej, co sprzyja absolutyzacji 
oskarżenia, ale równocześnie neutralizu-
je różne modalności literackiej opowieści 
(co przywodzi na myśl symptomatyczne 
pomieszanie materii znane z oskarżeń 
Chinua Achebe kierowanych pod adre-
sem Conrada7). Jeśli chodzi o Camusa, 
jego stosunek do niepodległości Algierii 
pozostaje przedmiotem dyskusji. z jednej 
strony zarzuca się mu, że nigdy nie na-
piętnował wprost zbrodni władzy kolo-
nialnej, nigdy nie opowiedział się jedno-
znacznie po stronie pełnej autonomii. 
Przez całe życie optował za federalizacją 
Francji i Algierii. zmarł w styczniu 1960 
roku, na rok przed referendum w sprawie 
niepodległości Algierii. z drugiej strony 
podnosi się jego zaangażowanie, którego 
świadectwem pozostaje Ubóstwo Kabylii – 
zbiór reportaży przedstawiających nędzę 
algierskiej prowincji, publikowanych 
w 1939 roku i zebranych wraz z innymi 
tekstami dziennikarskimi i publicystycz-

nymi w tomie Chroniques algériennes 
1934–1958. reportaże te bywają trakto-
wane jako świadectwo rzadkiej empatii 
z losem wydziedziczonych, ale spotyka-
ją się też z frontalną krytyką – za pod-
trzymywanie kolonialnej mistyfikacji. 
Autorzy The Algerian Destiny of Albert 
Camus piszą, że Camus w ogóle nie przed-
stawiał polityki eksploatacyjnej, dyskry-
minacji, rasizmu, gettoizacji, alienacji 
i strukturalnego bezrobocia, a źródeł nę-
dzy doszukiwał się poza systemem kolo-
nialnym – w „społecznym zacofaniu”… 
to pozwalało z kolei argumentować na 
rzecz modernizacji poprzez kolonialną 
asymilację8. Autor Sprawy Meursaulta 
podejmuje dziedzictwo Camusa wraz 
z wpisaną w nie ambiwalencją. Powtarza, 
że to dzięki Camusowi i innym europej-
skim pisarzom wyzwolił się z religijnego 
i politycznego radykalizmu, do którego 
w młodości zgłosił akces. Już w wieku 
13 lat czytywał Al-Ghazalego, XI-wiecz-
nego perskiego mistyka, w liceum zaś 
piastował funkcję imama i współpracował 
z islamską opozycją. równocześnie za-
czytywał się literaturą – znalezione przy-
padkiem w rodzinnym domu książki Ste-
inbecka, Sade’a, Millera odmieniły jego 
wrażliwość9. zaczął kwestionować jed-
noznaczną wizję świata, którą oferował 
muzułmański integryzm. Kiedy w latach 
90. w Algierii rozpętała się wojna domo-
wa, Daoud – wówczas student romani-
styki – zajął się reportażem i publicysty-
ką, by szukać pluralistycznej alternatywy 
zarówno dla broniącej się dyktatury, jak 
i dla napierającego fundamentalizmu nie-
sionego przez Muzułmański Front Oca-
lenia i zbrojną Grupę Islamską. Po woj-
nie redagował francuskojęzyczny „le 
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Quotidien d’Oran” i nieraz zdarzało mu 
się prowokować opinię publiczną kon-
trowersyjnymi wypowiedziami – na przy-
kład nawoływaniem do „rozwiązania 
kwestii Boga” w świecie arabskim, co sta-
nowi warunek rozwoju i „uczestnictwa 
w świecie”. Sprawa Meursaulta – powieść, 
która ku zaskoczeniu samego autora zy-
skała światowy rozgłos (przełożono ją na 
22 języki!) – jest kontynuacją, z wykorzy-
staniem innych środków, tej dziennikar-
skiej działalności i spotyka się z podobną 
odpowiedzią, co jego wystąpienia praso-
we. W grudniu ubiegłego roku pewien 
radykalny imam z Algierii, Abdelfatah 
Hamadache ziraoui, przywódca salafi-
ckiego ugrupowania Front Islamskiego 
Przebudzenia, nawoływał do skazania 
pisarza na publiczną egzekucję za bluź-
nierstwo. Algierski minister ds. religij-
nych potępił publicznie te groźby, ale 
stwierdził również, że pisarz jest „wyko-
rzystywany przez lobby syjonistyczne 
wrogie wobec islamu i Algierii”. Daoud 
przyjmuje te ataki ze spokojem i dekla-
ruje, że nie wybierze losu wygnańca i nie 
opuści ojczyzny. Pozostanie w tej niewy-
godnej i niebezpiecznej, choć niezwykle 
ważnej roli: intelektualisty zawieszonego 
pomiędzy swojskością a obcością, osa-
dzonego równocześnie w tradycji islam-
skiej i  w  zachodniej nowoczesności, 
w świecie wartości lokalnych i globalnych, 
w różnych kulturach i językach. Wybór 
języka to istotna kwestia. Daoud napisał 
swoją książkę po francusku, kazał prze-
mawiać swojemu bohaterowi w języku 
kolonizatora. Harun wyposażony został 
zresztą w rozwiniętą samoświadomość 
i czuje się w obowiązku uzasadnić swoją 
decyzję:  „Po to właśnie nauczyłem się 

mówić i pisać w tym języku: by opowia-
dać zamiast zmarłego, rozwijać jego myśl. 
zabójca stał się sławny, a jego historia 
jest napisana zbyt dobrze, bym miał ją 
naśladować. to jego język. Dlatego uczy-
nię to, co robiło się w tym kraju po od-
zyskaniu niepodległości: ze starego domu 
kolonizatorów kamień po kamieniu zbu-
duję swój dom, swój język. Słowa i wy-
rażenia zabójcy będą dla mnie jak porzu-
cona własność. Kraj jest zresztą pełen słów 
[…] zmienionych przez dziwny język, 
jaki tworzy dekolonizacja” (s. 10). 

Francuski jest dla narratora zdobyczną 
bronią, którą chce wykorzystać przeciwko 
byłym ciemiężcom. Wpisuje się on w sze-
reg opowiadaczy, którzy problemy z opo-
wiadaniem o kolonialnej przeszłości chcą 
rozwiązać w trybie radykalnej mimikry. 
Podobne rozwiązanie znamy z książek 
wielu pisarzy tzw. trzeciego Świata, jak 
choćby – by sięgnąć po klasyczny przy-
kład – raja rao we wstępie Kanthapury, 
historii malutkiej wioski w czasach ak-
tywności Ghandiego, pisał: „[...] trzeba 
oddać w języku, który nie jest naszym 
własnym, tego ducha, który jest nasz […] 
nie możemy pisać jak Anglicy. nie po-
winniśmy. nie możemy pisać jedynie ja-
ko mieszkańcy Indii”10. Stawką tego typu 
postkolonialnej literatury nie jest wcale 
restytucja pierwotnej czystości, lecz prze-
ciwnie – oddanie kulturowego metysażu, 
który stał się częścią kondycji postkolo-
nialnej. W jednym z wywiadów Daoud 
twierdzi, że wybrał francuski – zamiast 
algierskiego, będącego mieszanką arab-
skiego i berberskiego, zmodyfikowaną 
przez wpływy francuszczyzny, oraz za-
miast klasycznego arabskiego, zawłaszczo-
nego przez imamów i ideologów – gdyż 
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pozostaje on dla niego „językiem pragnie-
nia, przyjemności i wyobraźni”. W jednym 
posunięciu chciał wymknąć się z pułapki 
nacjonalizmu oraz wyswobodzić z sideł 
religii i polityki11. nic dziwnego, że roz-
złościł tym i bojowo nastrojonych algier-
skich patriotów, i fanatyków islamskiego 
uniwersalizmu. Harun nie przypadkiem 
sięga po metaforę domu. W roku 1962, 
w momencie uzyskania przez Algierię 
niepodległości, zajmuje on wraz z mat-
ką willę porzuconą przez białych rumi, 
i oboje usiłują uczynić ją własnym domem. 
Podobną przeprowadzkę wspomina zresz-
tą sam pisarz – w 1975 roku jego rodzi-
na wprowadziła się do dużego budynku 
na obrzeżach wioski, który stał pusty od 
wielu lat, a w jakiś czas potem ojciec od-
kupił ten dom za zaoszczędzone pienią-
dze12. Obrazuje to doskonale kłopot, który 
mają Algierczycy z kolonialną spuścizną: 
po 130 latach podporządkowania francu-
skim władzom, po krwawej dekoloniza-
cji znaczonej ośmioma latami walk, nie 
potrafią nadal odciąć się od przeszłości, 
gdyż wciąż w niej zamieszkują. Całkiem 
dosłownie – w przejętych domostwach, 
pośród zagarniętych przedmiotów, a tak-
że metaforycznie – w kulturze odmienio-
nej przez wpływy zachodnie, wśród „słów 
zmienionych przez dziwny język, jaki two-
rzy dekolonizacja”. Daoud pozostaje w bli-
skiej, intymnej niemal relacji z tekstem 
Camusa. Powiedziałbym nawet, że zbyt 
bliskiej, co czyni z jego książki coś w ro-
dzaju przewrotnego komentarza fabular-
nego do arcydzieła literatury światowej 
(co sugeruje francuski tytuł, Meursault, 
contre-enquête). Pisarz suplementuje na 
różne sposoby fabułę Obcego, a ponieważ 
Camus bywa w wielu kwestiach oględny, 

ma sporo miejsc pustych do wypełnienia. 
Wprowadza też korekty, demaskuje z pa-
sją przeinaczenia w opowieści Meursaulta, 
wskazując przy tym ich ukryte przyczyny 
(takie jak ignorancja i arogancja białego 
człowieka, wyparcie poczucia winy). Do-
wiadujemy się więc, że Musę i jego brata 
wychowywała samotnie matka. nie wia-
domo, dlaczego znalazł się on na plaży 
w feralne popołudnie, nikt też nie wie, co 
stało się z jego ciałem. Wiadomo jednak, 
że on i jego towarzysze nie chcieli zabić 
ani „pisarza-przestępcy”, ani rajmunda, 
czyli „zaprzyjaźnionego z nim sutenera”. 
Oni po prostu czekali, „[a]ż sobie wszy-
scy pójdą, on, ten alfons i tysiące innych” 
(s. 70). Odbył się proces, który przypo-
minał farsę, a dziś nie da się go wznowić, 
gdyż ślady uległy zatarciu (plaża nie ist-
nieje, do świadków nie sposób dotrzeć). 
Kobieta będąca przyczyną zatargu nie była 
siostrą Musy, lecz – najprawdopodobniej – 
jego ukochaną, a pomysł, by uczynić z niej 
ladacznicę ma swoje uzasadnienie na po-
ziomie mentalności pied-noirs: „Dlacze-
go dziwka? Żeby oczernić pamięć Musy, 
zniesławić go i tym samym osłabić ciężar 
własnej winy? Dzisiaj zaczynam w to wąt-
pić. Wierzę raczej, że ten pokrętny umysł 
rozdzielał jakieś abstrakcyjne role. Kraj 
przybrał postać dwóch wyobrażonych ko-
biet: słynnej Marii, wychowywanej pod 
kloszem w niezwykłej niewinności, i rze-
komej siostry Musy/zudża, dalekiej me-
tafory naszych ziem zrytych przez klien-
tów i przybyszów, sprowadzonej do roli 
utrzymanki niemoralnego i brutalnego 
alfonsa” (s. 72–73). 

Świat przedstawiony Obcego jest roz-
budowywany, a zarazem podlega rozbiór-
ce. Ale bez względu na to, czy Harun 
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dopowiada szczegóły, czy prostuje prze-
kłamania, jego narracja zawsze grawituje 
w stronę oskarżenia zachodniego impe-
rializmu i krytyki kolonialnego rozumu. 
zbliża to utwór Daouda do publicystyki 
(w tym kontekście symptomatyczny wy-
daje się wybór monologu kosztem pre-
zentacji scenicznej i dialogu). Autor na-
rzucił sobie obowiązek przekształcania 
poszczególnych motywów w wielkie me-
tafory i wyprowadzania epokowych diag-
noz z każdego niemal elementu intrygi, 
co w pewnym momencie staje się nużące. 
Przede wszystkim jednak powieść cierpi 
na patologiczną transtekstualność (uj-
mując rzecz w klasycznych kategoriach 
Genette’a). uzależnienie od Camusow-
skiego hipotekstu jest tutaj absolutne 
i manifestuje się na każdym poziomie 
dzieła, wysiłek czytelnika sprowadza się 
natomiast do rekonstruowania aluzji, śle-
dzenia gry różnic i podobieństw. „Mama 
żyje do dziś” – zaczyna swoją opowieść 
Harun (s. 9), odwracając słynny incipit 
Obcego, i dalej, przez sto parędziesiąt stron 
swojego monologu, nie przepuszcza żad-
nej okazji, by puścić oko, nawiązać, po-
wtórzyć jakąś pamiętną frazę, skalkować 
jakiś motyw lub go odwrócić. Meursault 
był niewierzący i nudził się w niedzielę, 
Harun podobnie, dlatego narzeka na piąt-
kowe ennui. Meursault lubił kawę z mle-
kiem, Musa też pił ją chętnie, za to Harun 

„nie znosi tej mikstury” (s. 76). Meursault 
zabił Musę o drugiej popołudniu, Harun 
zaś morduje swojego Francuza o drugiej 
w nocy, a jego matka powiada, że celowo 
wybrała go na ofiarę, gdyż lubił się kąpać 
o czternastej (s. 123)! A kiedy strzela do 
swojego rumi, te strzały to „dwa krótkie 
uderzenia w drzwi, za którymi czekało 

wytchnienie” (s. 97), podczas gdy Meur-
sault – jak pamiętamy – zapukał cztery 
razy „do wrót nieszczęścia”13. Obie śmier-
ci natomiast – niezależnie od okoliczno-
ści – są „tak samo bezcelowe, absurdalne 
i nieoczekiwane” (s. 117). Kulminacyjne 
zdarzenie fabuły – które właśnie en pas-
sant wyjawiłem – wiąże ostatecznie losy 
bohaterów. Gra symetrii dopełnia się, gdy 
w pierwszych dniach niepodległości Ha-
run zabija niejakiego Josepha larquais’a, 
który szukał schronienia podczas zamie-
szek. Oko za oko – tak sprawiedliwość 
rozumie matka Haruna, to ona bowiem 
wykorzystuje syna do wcielenia w życie 
swojej wendety, a następnie ochoczo po-
maga przy zacieraniu śladów i matacze-
niu podczas śledztwa. zresztą zdarzenie, 
do którego odwołuje się ten epizod, czyli 
orańska masakra europejczyków z lipca 
1962 roku, samo w sobie stanowiło echo 
paryskiej rzezi Algierczyków z paździer-
nika roku poprzedniego. Oba zdarzenia 
objęte zostały swoistą zmową milczenia: 
Harun i Meursault, Algierczycy i Francuzi 
związani są niejawnym węzłem zbrodni. 
narrator przeistacza się z ofiary w mor-
dercę i upodabnia do znienawidzonego 
Francuza. rusza dochodzenie, podczas 
którego zarzuca się mu, że zamordował 
swojego białego za późno – tydzień po 
wyzwoleniu kraju – a zatem nie jest to już 
czyn wojenny, lecz pospolite przestęp-
stwo. niestety, po tej znakomitej scenie 
Daoud znowu wprawia w ruch system 
luster i krzywych zwierciadeł. Meursault 
musiał tłumaczyć się ze swojej nieczu-
łości wobec matki, Harun – z obojętno-
ści względem rewolucji. zostaje osadzo-
ny w celi i zmaga się natrętnym kapła-
nem, który przynosi mu Koran… W tym 
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miejscu Daoud przepisuje z powieści Ca-
musa opis wizyty księdza, podmienia je-
dynie parę słów: kapelan – imam, sutan-
na – gandura… Dodajmy, że cała powieść 
respektuje przymus w duchu OuliPo: 
zawiera dokładnie tyle samo znaków co 
Obcy! Dodajmy jeszcze, że forma mo-
nologu wypowiedzianego została wzię-
ta z Upadku – w związku z tym gorliwi 
krytycy porównują obraz dwóch barów 
i dwóch miast (Oranu i Amsterdamu), tu-
dzież zestawiają z sobą tragiczne uwikła-
nie Haruna z dramatem Jeana-Baptiste’a 
Clemence’a, a także dzieje Aarona z lo-
sami Jana Chrzciciela… Ilość rozsianych 
przez Daouda tropów przyprawia o istny 
zawrót głowy. nazywam to przywiązanie 
do hipotekstu(-ów) niewolniczym lub 
patologicznym, ale niekoniecznie dlate-
go, że chcę zdeprecjonować całe pisarskie 
przedsięwzięcie. Owszem, można by po-
wiedzieć, że Sprawa Meursaulta jest ro-
dzajem rozprawki na zadany temat. Autor 
przyznaje, że najpierw opublikował w „le 
Quotidien d’Oran” artykuł zatytułowany 
Meursault albo Arab zabity dwukrotnie, 
a dopiero potem jego wydawca namó-
wił go do rozwinięcia pomysłu. Mamy 
zatem do czynienia z powieściowym ela-
boratem, fabularną wariacją, a zarazem 
gotowcem dla wszystkich krytyków post-
kolonialnych. literaturoznawcy od dawna 
zwracali uwagę na anonimowość ofiary – 
od Connora Cruise’a O’Briena, autora 
pionierskiej pracy z 1970 roku, poprzez 
edwarda Saida z jego słynnym studium 
Kultura i imperializm (1993), po Davida 
Carrolla i jego niedawne Albert Camus 
the Algerian. Colonialism, Terrorism, Ju-
stice (2007). Wszyscy oni podnosili fakt, 
że Arabowie w dziele Camusa to istoty 

bez imienia, statystujący bezgłośnie przy 
spektaklu europejskiej metafizyki i roz-
ważali, czy to rozpoznanie można obrócić 
w oskarżenie14. Daoud zachował się jak 
prymus postkolonialnej epiki i napisał 
książkę, na którą wszyscy czekali, skaza-
ną na sukces w trybie „instant classic”15. 
Ale trzeba zauważyć, że praktyka post-
kolonialnego prze-pisywania kanonicz-
nych utworów jest dość rozpowszech-
niona i rozwija się bujnie, przynajmniej 
od czasu Szerokiego Morza Sargassowego 
 Jean rhys (1966), będącego prequelem Ja-
ne Eyre Charlotte Brontë. Pytanie tylko, 
czy możemy ze spokojnym sumieniem 
włączyć Daouda do grona pisarzy nicują-
cych zachodnie imaginarium z perspek-
tywy zdominowanych (w którym odnaj-
dujemy twórców tak wybitnych, jak Mi-
chel tournier, Patrick White, Margaret 
Atwood, Chinua Achebe, John Maxwell 
Coetzee16)? Mam wątpliwości, ale myślę, 
że wszyscy ci, którym nie przeszkadza 
mechaniczna praktyka pisarska oparta na 
amplifikacji, powtórzeniu oraz inwersji, 
będą potrafili odpowiedzieć na to pyta-
nie twierdząco. niewolnicze przykucie 
do hipotekstu może bowiem obrazować 
post-zależnościowe uwikłanie dzisiejszej 
Algierii w dawne relacje panowania. Pa-
tologia narracji może uchodzić za diag-
nozę uporczywego, chorobliwego trwania 
kolonialnej przeszłości w pamięci, kultu-
rze, polityce i relacjach społecznych. na 
spotkaniu autorskim, które odbyło się 
w ramach tegorocznego Conrad Festival, 
zapytałem autora, dlaczego nie uwolnił 
swojego bohatera od cienia Meursaulta, 
dlaczego nie pozwolił mu żyć własnym 
życiem. Pisarz odpowiedział, że Algieria 
wciąż próbuje wybić się na (kulturową, 
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duchową) niepodległość. Aby to było 
możliwe, musi odrzucić nacjonalistycz-
ne narracje, fantazmaty czystości i reli-
gijny fanatyzm. niewykluczone – do-
rzucił – że o tym traktować będzie jego 
kolejna powieść. W Sprawie Meursaulta 
pisarz nie wskazuje dróg emancypacji (i 
z tym wiąże się mój czytelniczy niedo-
syt). Sadza nas naprzeciwko starszego, 
zgorzkniałego mężczyzny, który przez 
całe życie nienawidził oprawcy swojego 
brata, aż w końcu upodobnił się do nie-
go, i każe wysłuchiwać jego skarg oraz 
jeremiad. „Cóż innego, powiedz, zrobić 
z moją historią – pyta Harun – niż od-
grywać ją w nieskończoność” (s. 147)? to 
pytanie czysto retoryczne, które dodat-
kowo uzasadnia wariacyjno-trawestacyj-
ny charakter powieści. nie tracę jednak 
nadziei, że można postawić je ponownie, 
w trybie pytającym – i że Daoud w ko-
lejnych książkach pomoże udzielić na 
nie odpowiedzi. 

jerzy Franczak
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