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WSTĘP

Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i zbadanie współczesnej 
powieści syryjskiej traktowanej jako odzwierciedlenie przemian spoleczno-kultural- 
nych w Syrii po roku 1961, kiedy rozpadl się jej związek z Egiptem i przestała istnieć 
Zjednoczona Republika Arabska. Badania te mają również na celu przybliżenie od- 
biorcy polskiemu niezwykle interesujących i oryginalnych utworów powieściowych 
oraz ich twórców, którzy poprzez ten gatunek literacki, wcześniej mato popularny, 
wyrażali najistotniejsze dylematy społeczne, tworząc jednocześnie swoisty arabski 
charakter tego europejskiego gatunku literackiego. 

Pierwsze syryjskie formy literackie traktowane jako zwiastuny powieści powstały 
na początku XX wieku, kiedy kraj przeżywa! duże zmiany - uwolni! się, bowiem spod 
wladzy imperium osmańskiego i wkrótce stal się mandatem Francji, aż do 1946 roku. 
Destabilizacja kraju, wewnętrzne zamieszki, przewroty trwające od 1946 roku uspo- 
koily się W roku 1958, kiedy Syria połączyła się z Egiptem, tworząc Zjednoczoną Re- 
publikę Arabską W tych latach powieśC powoli zaczynała rozwijać się, by od początku 
lat sześćdziesiątych przeżywać olcres dynamicznego rozwoju. Obecnie powieść jest 
najbardziej popularnym W Syrii gatunkiem literackim. Niektórzy powieściopisarze 
osiągnęli już międzynarodową sławę, otrzymali międzynarodowe prestiżowe nagrody, 
byli typowani do literackiej Nagrody Nobla. Mimo to niewielka część powieści stala 
się tematem mniej lub bardziej szczegółowych opracowań poza granicami arabskiego 
świata, a nadal brakuje prac obejmujących całokształt powieściopisarstwa syryjskiego, 
które nie doczekało się dotąd wnikliwych opracowań krytycznych i naukowych. 

Zainteresowanie polskich i europejskich ośrodków naukowych dotychczasowymi 
wynikami badań nad współczesną powieścią syryjską wykazuje potrzebę rozwinięcia 
i pogłębienia studiów nad tą tematyką, gdyż dotychczas prowadzono tylko wyrywkowe 
studia dotyczące twórczości powieściowej wybranych pisarzy, których prace nierzadko 
przypadkowo trafiają do Europy, nie przeprowadzono natomiast rzetelnego opracowa- 
nia całokształtu powieściopisarstwa tego kraju. 

Praca ta jest bez wątpienia nowatorska W aspekcie historycznoliterackim. Unikatowe 
są też informacje biograficzne o autorach syryjskich, jak i obszerna bibliografia dotyczą- 
ca ich utworów. Książką ta wniesie istomy wklad do arabistycznych studiów literaturo- 
znawczycli, bowiem opracowania polskie i zagraniczne poświęcone współczesnej litera- 
turze arabskiej zawierają wyrywkowe i niepełne informacje na temat powieści syryjskiej. 

Drogę rozwoju powieści syryjskiej można podzielić na dwie fazy. Pierwszą obej- 
mującą źródła i początki (1865-1961) można podzielić na trzy etapy. Pierwszy za- 
wiera próby powieściopisarstwa W latach 1865-1936, drugi można określić mianem 
początków współczesnej powieści syryjskiej (1937-1950), a ostatni stanowi przejście 
ukształtowanej już powieści od romantyzmu do realizmu (1951-1961). 
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Drugą faz؟ rozwoju powieści syryjskiej, czyli drogę rozwoju współczesnej jej for- 
my po 1961 roku, można także podzielić na trzy etapy. Pierwszy obejmuje lata sześć- 
dziesiąte i siedemdziesiąte i można go nazwać okresem poszukiwania, rozwoju 
i otwarcia się na różne trendy i kierunki. Drugi rozpoczyna się po 1980 roku i trwa do 
roku 2000. Można go nazwać okresem postępu i dojrzałości. Trzeci obejmuje pierwsze 
pięć lat XXI wieku i można go rozpatrywać jako okres nowego pokolenia W powie- 
ściopisarstwie syryjskim. 

Niniejsze opracowanie sktada się z czteech rozdziałów. Pierwszy obejmuje po- 
czątkową fazę, stanowiąc zarys historyczny rozwoju fotmy powieściowej W Syrii od 
1865 do 1961 roku, i jest niezbędny do zrozumienia przez odbiorcę dalszych etapów 
rozwoju powieści W Syrii. 

Ponieważ praca dotyczy czasu po 1961 roku, to ze względu na analizę wielu utwo- 
rów i w celu usystematyzowania materiału podzielono go na trzy rozdziały, które sta- 
nowią trzon pracy. 

Drugi rozdział omawia powieść olcresu poszukiwania i otwarcia się, ze szczegol- 
nym uwzględnieniem kierunków i prądów dominujących W latach 1962-1980. Taki 
sposób przedstawiania powieści uzasadniony jest tym, że synyjscy prozaicy inspirowali 
się pisarstwem europejskim i tworzyli, wzorując się na najbardziej populamycli za- 
chodnich nurtach literackich, takich jak realizm, socrealizm, symbolizm i egzystencja- 
lizm, co sprawia, że najważniejsze kierunki W syryjskim powieściopisarstwie lat sześć- 
dziesiątych i siedemdziesiątych mają cechy analogiczne do podobnych prądów po- 
wszechnych W Europie. 

Rozdział trzeci prezentuje okres postępu i dojrzałości, ale W odróżnieniu od poprzed- 
niego skupiono się tu na tematyce badanych utworów. Przyjęcie takiego kryterium wyni- 
kio z tego, że W latach 1981-2000 dominującym kierunkiem byt realizm lub jego odmia- 
ny, które często zawierały elementy innych nurtów, takich jak chociażby symbolizm czy 
egzystencjalizm. W konsekwencji utwory powieściowe tego okresu tracą wyraźne cechy 
wskazujące na ich przynależność do konkretnego prądu literackiego. 

Ostatni rozdziat przedstawia powieść nowego pokolenia, po roku 2001. Ze 
względu na krótki przedział czasowy i niezwykle dynamiczny rozwój współczesnej 
powieści otwartej na inne gatunki literackie, trudno byloby sklasyfikować utwory 
nowego pokolenia, za kryterium przyjmując wyłącznie ich tematykę bądź przynależ- 
ność genologiczną. Dlatego sześć utworów, które poddano tu analizie, stanowi repre- 
zentatywny przykład różnych nowych tendencji W syryjskim powieściopisarstwie 
początku XXI wieku. 

Szczególne podziękowania skladam mojej żonie, Dorocie, za wsparcie i pomoc 
w przekładzie teksnr na język polski. Pragnę też podziękować przewodniczącemu 
Związku Pisarzy Arabskich W Damaszku, *Alemu  'Uqli 'Ursanowi, oraz wielu innymr 
powieściopisarzom i liteatom syryjskim, którzy chętne i hojnie darowali mi swoje 
książki oraz przekazali wiele cennych materiałów niezbędnych do powstania niniejsze- 
go opracowania.

Książką powstała dzięki finansowemu wsparciu polskiego Komitetu Badan Na- 
ukowych. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytetu Jagiellon- 
skiego.



. ZRODLAI POCZĄTKI POWIEŚCI SYRYJSKIEJ

1. Pierwsze próby powiesciopisarstwa syryjskiego
(1865-1936)

Druga połowa XIX wieku uważana jest za okres arabskiego odrodzenia W dziedzinie 
kultury, głownie literatury i sztoki. Egipt i Wielka Syria (obejmująca dzisiejsze terytoria: 
Syrii, Libanu, Palestyny i Jordanii) odegrały pionierską roi؟ wśród krajów arabskich 
w dziedzinie rozwoju nowych sztok, W tym również nowych gatonkow literackich na- 
pływających z Europy. Znacząca funkcja tych krajów wynikała z blislcich kontaktów 
z kultorą europejską i jej rozkwitającą cywilizacją Powieść pojawita się W kręgu kultory 
arabskiej na przełomie XIX i XX wieku, czyli wówczas, gdy zacieśniły się kontakty 
społeczeństw arabslrich z europejskim Zachodem. Kultora europejska stala się ogólnie 
dostępna dzięki upowszechnieniu sztolci drukarskiej, dostępności gazet i czasopism oraz 
licznym przekładom na język arabslci. Ogromna ilość tych przekładów, działalność szkól 
misyjnych, stypendia naukowe w krajach europejskich - wszystko to znacznie posze- 
tzylo wiedzę Arabów o kultorze starego kontynento. W sposób natoralny shzylo to rów- 
nież poznawaniu ówczesnych nowatorskich form prozatorskich, szczególnie powieści, 
w której upatrywano możliwość wypowiedzenia się na ważkie tematy, zwłaszcza zwią- 
zane z cywilizacyjnym opóźnieniem społeczności arabskiej'.

Jednak niektórzy arabscy literaturoznawcy utrzymują, że dużo wcześniej istniały 
w literatorze arabskiej utwory prozatorskie, które można uznać za źródła powieści 
arabskiej. Do grona tych badaczy należy wybitny syryjski powieściopisarz Hayri 
ad-Dahabl, który twierdzi, że powieść arabska wywodzi się z odległej przeszłości. 
Pisze on:

Niektórzy zagraniczni historycy literatury doszukują się początków współczesnej powieści 
u Cervantesa (Don Kichot). Ja twierdz?, że możemy je znaleźć W znacznie dawniejszych czasach. 
Właśnie U wielkiego syryjskiego pisarza Luqiyusa as-Simsat ego tworzącego W II wieku n.e.2

Niezależnie od tego arabskiej powieści przyszło przebyć trudne okresy i drogi roz- 
woju, zanim ukształtowała się i przyjęła obecną formę, wyzbywając się wcześniej- 
szych prymitywnych sposobów prozatorskiej narracji. Przypominały one przypowieści 
i moralitety o dydaktycznej wymowie. Pierwsze próby napisania utworu powieściowe- 
go podjął Fransis Mara (1839-1874), który w 1865 roku opublikował utwór Giibat 
al-haqq - riwaya fal.safiyya أل tajusil aLahlaq ul- dill (Dżungla prawa - powiesc

' Patrz: Yousef Sh’hadeh, Powieści Gassana Kandfaniego: bohaterowie - ich świat, dramaty 
i nadzieje, The Enigma Press, Krak W 2003, s. 23.

2 Nawal al-Yazigi, śahadat fi ar-riwaya assuriyya, „Dirasat Istirakiyya”, nr 182/183 (wydanie spe- 
cjalne pt.: Ar-Riwiiya assuriyya al-mu‘asira), Damaszek, 0506.2000, s. 506. 
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filozoficzna dotycząca wyjaśnienia szlachetnej moralności), będący opowieścią filozo- 
ficzną dotyczącą wyjaśnienia szlachetnej moralności, a W 1872 roku Durr as-sadaffi 
gara’ib as-sudaf (Cenna perla wśród spotkanych przypadkiem rzeczy dziwnych). Jed- 
nak utwory te nie prezentowały ani wysokiego poziomu strukturalnego, ani kompozy- 
cyjnego. Postacie byty nakreślone nieprzekonująco i powierzchownie, natomiast pro- 
Zatorska narracja zawierała splot licznych dziwnych i malo prawdopodobnych zbiegów 
okoliczności*.  Dla przykładu, W drugim z wymienionych wyżej utworów bohaterowie 
zakochują się i zamierzają pobrać, ale nagle przypadkowo dowiadują się, że są rodzeń- 
stwem. Wcześniej nawet się tego nie domyślali. Ich miłość stala się czymś zupełnie 
innym niż początkowo’. Dużo bliższy nowoczesnej sztuce powiesciopisarskiej byl 
utwór Al-Fatcit al-amina WCI ummuhrt (Uczciwa dziewczyna i jej matka ١ ةج\ل ،mana 
al-Qasatillego (18541920), opublikowany W 1880 roku W Bejrucie na lamach pisma 
„Al-óinan” („Ogrody”). Dzido ukazuje syryjską rzeczywistość z czasów imperium 
osmańskiego. Bohaterowie skrupulatnie przestrzegają prymitywnych, niedobrych tra- 
dycji i zwyczajów pochwalających despotyzm rodziców i obowiązek bezwzględnego 
poshiszeństwa dzieci. Jednakże utwór ten ma wiele istotnych mankamentów i niedo- 
ciągnięć, wynikających z powierzchownej charakterystyki postaci wyrażającej się cal- 
kowitym pominięciem ich świata wewnętrznego. Trudno hr również dostrzec jakieś 
próby wnikania W motywy ich postępowania. Ponadto szhrcznie prezentowane są po- 
glądy bohaterów na temat problematyki egzystencjalnej oraz otaczającego świata.

W pierwszym dwudziestopięcioleciu XX wieku W Syrii opublikowano niewiele dłuż- 
szych utworów prozatorskich. Najpopularniejszym i bardzo plodnym pisarzem tego 
okresu byl Sukri alAsall (1868-1916). Najsłynniejszym z jego utworów jest FagcTi' 
al-ba'isin (.Dramaty nędzarzy), opublikowany W piśmie „Al-Muqtabas” („Wcudzysto- 
wie”) w Kairze W 1907 roku. Pomimo wysokiego poziomu artystycznego i dużego podo- 
bieństwa gahmkowego do powieści (zdecydowanie większego aniżeli poprzednio wspo- 
mnianych utworów), nie można go jednak zaliczyć do nowoczesnej powieści. Ma bo- 
wiem duże braki W technice narracyjnej, która jest bardziej właściwa dla opowiastki lub 
pelnej moralizatorstwa opowieści dydaktycznej. Sam autor tak o niej pisze:

To jest powieść patriotyczna, moralna i realistyczna przedstawiająca czytelnikowi jęki nędzy 
naszej sytuacji społecznej i zaburzenia W naszych domach .

Należy jeszcze wspomnieć o litCTacie z Damaszku, Ibhimie Anwar Fawq al-،Ada 
(1902-1935), który jest autorem kilku przypominających powieści spoleczno-obycza- 
jowe utworów, m.in. Ar-Rihan (Zakład), Wagih al-wafa’ (Obowiązek wierności), 
Fi assa'a al-ahira (JVostatniej godzinie). Jednak ani sam pisarz, ani jego powieści nie 
zdobyly uznania czytelników i krytyków literackich. Zaledwie W jednym opracowaniu

 w książce Nowa i współczesna literatura arabska 19 i 20 W. tytut cytowano jako Gayat al-haqq د
(Ostateczny cel prawdy)■, różnicę wynikty z pomytki W thrmaczeniu: stowo Oaya oznacza cel, a Gaba las 
lub dżunglę. W języku arabskim zapis tych stów odróżnią tylko jedna kropka i wydaje się, że pomytka 
wynikta z błędnego odczytania litery ha ’ jako ya Patrz: Józef Bielawski, Krystyna SkarZynska-Bochenska, 
Jolanta Jasińska, Nowa i współczesna literatura arabska 19 r' 20 W., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1978, t. l,s. 170.

4 Patrz: Sakir Mustafa. Al-Qissa fi Suriyya, (b.w.), Kair 1958, s. 70.
.Adnan Ibn Durayl, Allah al-qissa fi Suriyya, Dar Al-Fann al-Alamr al-Hadit Damaszek 1966, s. 29' ؛
‘*AdnSn  Ibn Durayl. Ar-Riwaya al-‘arabiyya assuriyya - dirasa nafsiyya, Matba'at Al-Adsb wa 

al-'٧lum, Damaszek 1973, s. 50.
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krytycznoliterackim 'Adnan Ibn Durayl wspomina 0 powieści Tamarat af-tabdt (Owoce 
przetrwania) wydanej W Egipcie W 1928 roku. Dedykacja autora we wstępie do tego 
utworu brzmiala następująco: „Do pracującej młodzieży, źródła nadziei i ambicji, tętnią- 
cego życia, młodzieży Syrii i Egiptu”’. Przesianiem powieści jest chęć przekonania czy- 
telnika, że cierpliwość i wytrwałość W dążeniu do celu stanowi klucz do sukcesu. Utwór 
można uznać za slaby chociażby ze względu na bezpośredni sposób zwracania się do 
czytelnika. Na przykład W epilogu autor występuje z pouczającym kazaniem:

Już wspomnieliśmy W naszej powieści o rożnych przykładach wytrwałości i o tym, jak czlo- 
wiek powinien być poważny i nie ugina، się pod ciężarem problemów. Musi by، odporny na in- 
trygi i spiski oraz nie poddawa، się aź do osiągnięcia upragnionego celu. Prawdziwa wytrwałoś، 
jest tajemnicą sukcesu, nawet gdy przychodzi długo ją wykazywać .

Syryjska technika narracyjna weszla W bardziej zaawansowane stadium po 1928 
roku, kiedy Ma'rufal-Arna'ut (1882-1948) opublikował historyczne powieści, które 
zostaty przyjęte z powszechną aprobatą, zwłaszcza W kręgach syryjskiej inteligencji. 
Pierwszą z nich byla trylogia Sayyid Qurays (Wódz Korejszytow - czyli prorok Mu- 
hammad; 1928), następnie dwutomowa powieść ‘Umar Ibn al-Hattdb (Omar Ibn al- 
-Chattab - ٦١9٦6 ًاه٦عل١ ١؟الةع١  oraz Tariq Ibn Ziyad (Tarik Ibn Zijad - wOiz Ara- 
bów, który podbil Hiszpanię; 1941) i Fatima al-Batiil (Fatima al-Batul', 1942). Wy- 
mienione powieści ukazują ważne historyczne osobistości arabskie, odgrywające 
niezwykle istotną rolę W czasach wczesnego islamu. Jednak autentycznym wydarze- 
niom i postaciom historycznym opisanym W powieściach towarzyszą fikcyjne zda- 
rzenia i takież postacie. Dlatego utwory te nie zostaly zaliczone do tradycyjnych 
powieści historycznych. Wybitny syryjski krytyk literacki 'Adnan Ibn Durayl tak 
pisze o tym autorze:

Gdyby nie daleko idąca wyobraźnia pisarza i liczne fikcyjne, lecz artystycznie nakreślone po- 
stacie, to te powieści byłyby bezkonkurencyjnie najlepszymi W tych czasach powieściami histo- 
rycznymi .

’ Ibid., s. 14.
،Ibid., s. 15.
’ibid, s. 16.



2. Początki współczesnej powieści syryjskiej
(1937-1950)

Arabscy krytycy liteaccy są zgodni, że utwór śakiba al-ćabir ego (1912-1996) 
Naham (Pożądanie), wydany W Damaszku W 1937 roku, jest pierwszą powieścią sy- 
ryjską, która tak W obrębie techniki narracyjnej, jak i W sposobie przedstawienia boha- 
terów posiada walory niezbędne do przyporządkowania temu współczesnemu gamn- 
kowi literackiemu. Jednak powieść ta ma charakter brukowego romansu i pod wzglę- 
dem artystycznym nie przedstawia żadnej wartości. Ponadto słabą stroną utworu jest 
miejsce akcji, na które autor wybral nie Syrię, lecz Berlin, gdzie sam niegdyś studio- 
wal. Taka lokalizacja akcji oraz obco brzmiące europejskie imiona bohaterów są men- 
talnym zgrzytem kulturowym.

śakib a!-ćabirl wydal później jeszcze kilka powieści, jak chociażby: Qadcir Yalhu 
(Igraszki losu', 1939), Qaws Quzah (Tęcza', 1936) i Wada‘an ya Afamiya (żegnaj Afa- 
mio; 1960). Jego utwory zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i W zakresie fabu- 
lamej zawartości dowodzą, że pierwsze współczesne powieści syryjskie nosily znamiona 
europejskiego powieściopisarstwa. Wyrażając się ściślej, wywodzą się gownie z jego 
romantycznej spuścizny oraz stosowanych W niej literackich środków wyrazu i stylistyki.

Powieść pozostawała jednalt dhrgo W tyle za dynamicznie rozwijającą się noweli- 
styką, w obrębie której już W 1931 roku pojawil się pierwszy zbiór opowiadań: 
Ar-Rabr wa al-harif (Wiosna ijesien) pióra 'Alego Huluqiego (1911-1984)'ه. W 1937 
roku Muhammad an-Naggar wydal Fi qusiir Dimasq (W damasceńskich zamkach). 
W tym okresie z dużym rozmachem rozpoczęła działalność grupa prozaików, która 
szybko zasłynęła W literackich kręgach Damaszku. Byli to: Fu'ad aś-Śayib (1911- 
-1972), Naslb al-Ihtiy^r (1914-1972), Sami Kayyali (1898-1972), Muzaffar Su n, 
Layan ad-Dayrani, MiStl'Aflaq (1910-1989), Halil Hindawi (1906-1976) i Widad 
as-Sakakini (1913-1991). Na szczególną uwagę zashrguje tu dwóch nowelistów: Fu'ad 
aś-Śayib - autor kilim zbiorów opowiadań i tylko jednej powieści Awraq muwazzaf 
(Papiery urzędnika), która dotrwała do czasów współczesnych W rękopisie, oraz 
Nasib al-Ihtiyar - nowelista, autor jednej powieści Suqut al-firank (Upadek franka), 
opisującej trudną sytuację tejże waluty W 1937 roku, gdy Syria znajdowała się pod 
mandatem francuskim. Utwór doczeka! się publikacji dopiero W 1974 roku, czyli po 
śmierci autora“. Pozostali wymienieni pisali wyłącznie nowele, nie próbując sit 
w powieściopisarstwie.

śakir Mustafa, Muhadarat ‘an al-qissa fi Suriyya hatta al-harb al- 'iilamiyya at-taniya, Ma'had 
ad-Dirasat al-'Arabiyya alAliya. Kair 1958, s. 274-287.

" 'Adnan Ibn Durayl. Adab al-qissa..., s. 70.
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'Adnan Ibn Durayl twierdzi, że W latach trzydziestych i czterdziestych sfera literac- 
ka należała d٥ nowelistów i eseistów, a nie do powieściopisarzy'2. Pod koniec tego 
okresu W powieści, jako gatunku literackim, zaczęty pojawiać się elementy realizmu 
i egzystencjalizmu. Zachowywała ona jednak nadal W znacznym stopniu romantyczny 
cliarakter. Powieściopisarze zainteesowali się wówczas tematyką lokalną, preferując 
bohaterów umiejscowionych W realnej rzeczywistości. Jednym z bardziej znanych 
pisarzy tamtycli czasów byt Hayrad-Dlnal-Ayyubl, który wydal trzy powieści: 
As-Sulwan al-kadih (.Kłamliwe zapomnienie; 1945), ‘Afaf (Afaf, 1948) i Qulub (Serca; 
1950).

Reasumując, można stwierdzić, że olcres ten - pomimo pojawienia się zaczątków 
współczesnej powieści syryjskiej - nie nalezat do najlepszych. Jej rola W obrębie sztuki 
prozatorskiej byla zaledwie symboliczna, zarówno pod względem ilościowym, jak 
i jakościowym, zdecydowanie oddając prym krótszym formom prozatorslcim - gownie 
bardzo popularnej wówczas nowelistyce. Niezwykle trafoie ujął to palestyński krytyk 
literacki Husam al-Hatlb, nazywając ten olcres „etapem dzieciństwa syryjskiego powie- 
ściopisarstwa"”.

12 Ibid., s. 106.
13 Husam al-Hatlb, Subul al-mu’attirat al-agnabiyya wa askiiluhd fi al-qissti assuriyya, Matabi' 

al-Idara as-Siyasiyya. Damaszek 1991 (wyd. 5), s. 39.



3. Od romantyzmu do realizmu (1951-1961)

Charakterystyczną cechą omawianego olcresu były burzliwe zawirowania historii Syrii, 
która po odzyskaniu niepodległości (1946) stoczyła wojnę z nowo powstałym W 1948 
roku państwem izraelskim i byla terenem wielu zamachów stanu, wojennych przewo- 
tów oraz destabilizacji politycznej i militarnej. W tej skomplikowanej i niezwykle 
trudnej sytuacji państwo zjednoczyło się z Egiptem Gamala Abdel Nasera i W 1958 
roku powstała Zjednoczona Republika Arabska (ZRA). Jednak już W 1961 roku Syria 
odłączyła się, tworząc samodzielne państwo - Syryjską Arabską Republikę, a kraj 
ponownie zaczęty nękać zamieszki i wewnętrzne walki. Niezależnie od burzliwych 
wydarzeń W kraju, dla literatury ten czas nie byl najgorszy.

W 1950 roku powstało Stowarzyszenie Pisarzy Syryjskich (Ribitat al-Kuttab 
as-Suriyln), które już W 1958 roku przekształciło się W Związek Pisarzy Arabskich 
(Ittihad al-KuttSb al-'Arab). Ponadto W latach pięćdziesiątych powstało Ministerstwo 
Kultury i zaczęto tłumaczyć wiele dziel na język arabski. Pojawiło się mnóstwo prze- 
kładów powieści i opowiadań, g ownie znanych twórców europejskich. Tumaczono 
przede wszystkim literaturę francuską i angielską, również francuskie i angielskie 
przekłady literatury rosyjskiej, niemieckiej, włoskiej i hiszpańskiej, a także chińskiej 
i hinduskiej. W 1953 roku pojawiło się wiele thimaczeń najpopularniejszej wówczas 
literatury niemieckiej oraz: G. de Maupassanta Silny jak śmierć, j. Austin Rozważna 
i romantyczna, F. Dostojewslciego Nietoczka Niezwanowa i Bracia Karamazow, 
M. Gorkiego Rozpad osobowości, A. Puszkina Córka Kapitana oraz korespondencja 
pomiędzy Gorkim a Czechowem. W roku 1954 skala thrmaczeń osiągnęła apogeum 
pod względem ilości, a także jakości przekładów. W tym okresie przethrmaczono 
wszystkie dziela A. Czechowa, Wojnę i pokój L. Tołstoja, Martwe dusze M. Gogola, 
Wśród ludzi M. Gorkiego, Upadek Paryża I. Erenburga, Wichrowe wzgórza E. Bronte 
oraz Miłość i niespełnienie R. Rollanda. W roku następnym: Salę nr 6 A. Czechowa 
i Asię I. Turgieniewa, Kiedy zatrzyma się czas Steina, Mery Roze Ziwako, Skąpca Mo- 
liera. Zakonnicę z Parmy Stendhala, Jasnowłosą sultankę M. Murphy'ego i wiele in- 
nych dziel. Przethrmaczono też dzielo dramatyczne - Niekrasowa J.p. Sartre'a. Na 
lamach czasopism literackich publikowano przekłady dziel rożnych pisarzy, np. z ame- 
rykańskiej literatury - j. Steinbecka, E. Hemingwaya, j. Joyce'a, E. Caldwella, 
D.H. Lawrence’a, W. Saroyana, z niemieckiego thrmaczeni byli: R.M. Rilke, H. Bebel, 
F. Kaflta, s. Zweig, a z włoskiego L. Pirandello. Wyżej wyszczególnione thrmaczenia 
mialy poważny wplyw na rozwój prozy syryjskiej i przyczyniły się do pojawienia się 
nowych trendów i kierunków literackich, gtównie W powieści‘*.

Egipski krytyk, śakir Mustafa, wspomina o znaczącym wplywie europejskich twór- 
ców literaclcich na syryjską literaturę okresu międzywojennego i powojennego. Stwierdza,

Ibid., s. 71-73.
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Że największą roi؟ odegrali tacy pisarze, jak: z Francuzów - F. Coppee, T. Gautier, A. Du- 
mas, V. Hugo, A. De Musset, p. Loti, H. Bordeaux, De Saint Pierre, Molier, p. Comeille, 
F.R. de Chateaubriand, G. de Maupassant, V. Sardou, M. Prevost, Jean, R.M. du Gard, 
A. de Lamartine; Rosjanie - L. Tolstoj, M. Gogol, I. Turgieniew, A. Czechow, M. Gorki; 
Anglicy - W. Shakespeare, Dickens, B. Shaw; Niemcy - J.w. Goethe, F. Schiller'؛.

W latach pięćdziesiątych powieść syryjska zaczęła oddalać się od charakterystycz- 
nego dla poprzedniego okresu romantyzmu, stopniowo zmierzając ku realizmowi. 
Pojawiła się grupa mlodycli pisarzy, którzy zaczęli preferować tematykę miłosną 
i związane z tym sercowe udręki i cierpienia zakochanych. Uczucia traktowali literacko 
nie tylko W sposób romantyczny, ale również naturalistycznie, z uwzględnieniem aktu- 
alnych realiów obyczajowych i specyfiki społeczeństwa arabskiego. Najważniejsze 
utwory przedstawicieli tego nurtu to: Al-Hubb al-muharram (Zakazana miłość', 1952) 
Widad Sakin, Fi ał-laył (Nocą; 1959) Hiyam Nuwaylatl, Bdsima bayna ad-dumu‘ 
(Basima wśród łez; 1959) *Abd  as-SaDma al-'Ugaylego, Ayydm ma'ahu (Dni z nim; 
1959) oraz Layla wdhida (Jedna noc; 1961) Kullt (Colette) al-Huri. At-Tulug tahta 
aś-śams (Snieg W słońcu; 1960) Layli al-Yafi, Ahldm ar-rabi' (Marzenia wiosny; 
1957) 'Imada Takrltlego i Dahaba baJdan (Odszedł daleko; 1961) ćuglt HannuS. 
Nie sposób też nie wspomnieć o utworze prekursora współczesnej powieści syryjskiej, 
śaklba al-Gabir ego, Wada‘an yd Afamiyd (Zegnaj Afamio; 1960)؛ który reprezentuje 
nurt naturalizmu W syryjskim powieściopisarstwie. Autor opisal W nim społeczeństwo 
swojego kraju, a zwłaszcza arystokrację z czasów mandatu francuskiego.

Wybitny pisarz Hanna Mina W 1954 roku dzielem Al-Masdbih az-zurq (Niebieskie 
lampy) dat początek realistycznemu kierunkowi W powieściopisarstwie. Utwór ten 
przedstawia życie ubogich warstw syryjskiego społeczeństwa W mieście Latakia 
w trudnych czasach mandatu francuskiego oraz podczas drugiej wojny światowej. 
Kolejni pisarze zaczęli kontynuować ten nurt, który z czasem ewoluował W kierunku 
socrealizmu. Na przykład, Hasib Kyyall W powieści Makdtib al-gardm (Listy miłosne; 
1956) zaprezentował literacką wizję problematyki, jaką żyta damasceńska inteligencja, 
nurtowana różnymi, często rozbieżnymi poglądami politycznymi tamtych czasów. 
Natomiast Mata ya'ud al-matar (Kiedy wróci deszcz; 1960) Adlba Nahawlego byla 
nowatorską syryjską powieścią, która twórczo obrazowała rolników oraz ich ciężką 
pracę na rzecz feudaow. ćan Aliksan W A‘wdd al-banafsag (Gałązkifiołków; 1960) 
podjął się zaś próby ukazania proletariackiej biedoty uwikłanej W walkę z zamożnymi 
właścicielami fabryk i przedsiębiorcami.

Kierunek egzystencjalny pojawil się pod wpływem pisarzy francuskich, gtównie 
utworów Brudne ręce J.p. Sartre'a i Upadku A. Camusa. Najbardziej znanymi syryj- 
skimi dziełami tego nurtu są dwie powieści Muta،a Safadiego ٥,-/ al-qadar (Pokolenie 
przeznaczenia; 1960) i Td’ir muhtarif (Zawodowy rewolucjonista; 1961), oraz utwór 
Hanlego ar-Rahiba Al-Mahziimun (Pokonani; 1961)'؛.

W tym okresie pojawiło się wiele powieści współczesnych o różnorodnej spotecz- 
nej i obyczajowej tematyce, między innymi Wallda Midfa'lego Mudakkirat Manhus 
afandi (Pamiętniki pana Pechowca; 1960) o humorystyczno-satyrycznym zabarwieniu 
oraz dwa utwory Hallma Barakta: Al-Qimam al-hadrd’ (Zielone szczyty; 1958) i Sitat 
ayydm (Sześć dni; 1961).

'5 śakir Mustafa, Muhajarat ‘،„I al-qissa..., s. 244-247. 
'٥ Patrz: Husam al-Hatlb. Subul <il-mu'atńrat..., s. 91-124.
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Po odłączeniu się Syrii od Egiptu W 1961 roku powstało suwerenne państwo Syryjska 
Republika Arabska. Bylo to ważne wydarzenie W historii współczesnej Syrii, ponieważ 
społeczeństwo uleglo wówczas zdecydowanej polaryzacji politycznej. Po jednej stronie 
zgrupowała się rozwijająca skrzydła burzuazja, upatrująca zbieżność interesów z feu- 
datami oraz konserwatywnymi reakcyjnymi siłami przeciwnymi zjednoczeniu z Egip- 
tern. Po drugiej - sity panarabskiego nacjonalizmu i różne partie socjalistyczne, optują- 
ce za zjednoczeniem wszystkich krajów arabskich, z tego nurtu wytonita się Partia 
Socjalistycznego Odrodzenia Arabskiego (Al-Bas)'7, która 8 marca 1963 roku przejęła 
władzę W lcraju, określając ten fakt rewolucją basistowską. Jej rządy trwają do dziś. To 
znamienne wydarzenie wiele zmienito W strukturze społeczeństwa i przebiegu rozwoju 
kraju. Rozpoczęty się prześladowania największych właścicieli ziemskich oraz zamoz- 
nych przedstawicieli burzuazji, których okrzyknięto wrogami rewolucji basyjskiej. 
Porażka W wojnie z Izraelem W 1967 roku i utrata Hadabat al-óawlan (wzgórz Golan) 
stala się katastrofą dla polityków oraz inteligencji i pozostawiła W psychice syryjskiego 
narodu rozczarowanie. Znalazto to odzwierciedlenie W literaturze syryjskiej i ogólno- 
arabskiej. Wówczas pojawi! się termin „adctb an-naksa” (literatura porażki), określają- 
cy utwory traktujące o przegranej wojnie 1967 roku. Wewnętrzne walki W szeregach 
partii Al-Bas zakończyły się zwycięstwem wojskowego kierownictwa na czele z Hafi- 
zem al-Asadem (1930-2000), który W 1970 roku przeprowadzi! W partii ruch korygu- 
jący, obejmując W imię tego ruchu władzę. W 1971 roku oficjalnie ogłoszono go pre- 
zydentem. To stanowisko piastował, przedłużając kilkakrotnie kadencję, aż do swej 
śmierci W 2000 roku. Syria za rządów al-Asada przeżyta wiele ważnych momentów 
decydujących o losach państwa. W 1973 roku wygrala wraz z Egiptem poważną wojnę 
z Izraelem, a na początku lat osiemdziesiątych udato się krwawo zdusić zbrojny bunt 
Braci Muzułmanów, zagrażający stabilności wtadzy W Syrii. Lata osiemdziesiąte 
i dziewięćdziesiąte okazały się czasem spokoju i stabilizacji, których od dawna kraj nie 
doświadcza!. Jednak W latach wcześniejszych, podczas tak dramatycznych wydarzeń, 
literatura rozwijała się dynamicznie, a powieść stala się obok poezji najważniejszą 
formą literackiego wyrazu.

Powieściopisarstwo syryjskie tego okresu bardziej otwarto się na różne prądy 
i bendy literackie. Wielu jego przedstawicieli znalazło się pod ogromnym wplywem 
twórców europejskich, a także pisarzy egipskich - znanych już W calym arabskim świe- 
cie i prezentujących wysoki poziom twórczości prozatorskiej, zwłaszcza powieściowej

” Hizb al-Batal‘Arabial-Istiraki (Partia Socjalistycznego Odrodzenia Arabskiego): partia polityczna 
założona W Syrii 7 kwietnia 1947 roku.
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- takich jak: Naglb Mahfuz (1911-2006), Taha Husayn (1889-1973), Muhammad 
Husayn Haykal (1888-1956) i inni. Mieli oni duży wplyw na mlodych syryjskich pro- 
zaikow, z którymi utrzymywali bliskie kontakty, zwłaszcza W latach unii z Egiptem, 
gdyż byli wówczas obywatelami tego samego państwa. Umocnil się nurt realistyczny, 
zmierzający W rożnych kienmkach. Powstały i rozwijały się realizmy: społeczny, na- 
cjonalistyczny, krytyczny i socjalistyczny. Pojawiły się też nowe trendy o charakterze 
modernistycznym, symbolicznym, egzystencjalnym oraz wykorzystujące elementy 
legend.

Do opracowania W niniejszej publikacji wybrano najbardziej popularne, choć nie- 
koniecznie najwybitniejsze, utwory powieściowe z lat 1962-1980, reprezentujące nie- 
mai wszystkie kienmki i prądy literackie tego okresu. W obrębie neoklasycyzmu nale- 
ży wymienić: Qulub 'ala al-aslcik (Serca na linach', 1974) 'Abd as-Salama 
alUgayllego, Alwan al-hubb at-talata (Trzy kolory miłości', 1973) 'Abd as-Salama 
aPUgayliego i Anwara Qusaybatiego, Guraba' fi awtanina (Obcy W swoim kraju', 
1972) Wallda Midfalego, Al-Burtuqal al-murr (Gorzkie pomarańcze', 1974) Salmy 
al H far al-Kuzbari, Dimasq ya basmat al-huzn (Damaszku, uśmiechu smutku!', 
1980) Ulfat al-Idlibl.

Kiemnek romantyzmu nie cieszy! się dużą popularnością pośród pisarzy syryjskich 
tego okresu, niemniej można wskazać kilka godnych uwagi pozycji: Al-Hubb wa 
al-wah ^Miłość i bioto", \%٦١٦r١،am aVMasaWma, 'AS jat hablbl ^Kochanka mojego 
ukochanego', 1965) ٥uglt Hannus, Wa marra sayf (I minęło lato', 1975) Kult al-Hurl.

Dominujący W omawianym okresie syryjskiego powieSciopisarstwa byl realizm, 
który przeważa! W biorczości najwybimiejszych ówczesnych pisarzy. Spośród najpo- 
pulamiejszych utworów należy wymienić: s،،/،!.؟،"/ al-mddi (Okowy przeszłości', 1964) 
٦٩١7.ara Ma’a١١ada a١-'Azmajumma azhara al-huzn (Apotem rozkwit!smutek:, ل%آل١  
i Riyah kanun (Grudniowy wiatr', 1968) Fadila as-Siba‘iego, (jumbi (Chumbi; 1965) 
i Urs filastini (Palestyńskie wesele', 1969) Adiba Nahaw lego, Ayyam magribiyya (Ma-
rokańskie dni', 1965) Qamar Kllani, Łan ,،،.؛؟/«., al-madina (Miasto nie podda się■, 
1969) i Hasan Gabal (Hasan Dżabal; 1969) Farisa Zarzura, Malakut al-busata 
(Królestwo prostych ludzi', 1976) Hayrlego ad-Dahablego, Dimasq al-gamila (Piękny 
Damaszek', 1976) Ahmada Yusufa D W da, Da'wa ild Al-Qunaytira (Zaproszenie do 
Kunaitiry', 1976) Kullt al-Hurl, óufun tashaq as-suwar (Powieki miażdżące obrazy', 
1968) i Ahlam ar-rasif al-magruh (Marzenia zranionego chodnika', 1973) Badi'a
Haqqlego.

Godne uwagi są powieści napisane W duchu krytycznego realizmu, takie jak: 
Al-Lći 'igtima 'iyyun (Niekomunikatywny; 1970) Farisa Zarzura, Alf layla wa laylatan 
(Tysiąc i dwie noce; 1977) Hanlego ar-Rahiba, Al-Huyul (Konie; 1976) Ahamda 
Yusufa Dawuda, Al-Yaquti (Al-Jakuti; 1977) 'Abd an-Nabl Higaziego, Wardat 
as-sabah (Poranna róża; 1976) 'Adila Abu Sanaba.

Pod -em popularnej wówczas literatury radzieckiej rozwiną! się socrealizm. Za- 
owocowa! wieloma ważnymi utworami powieściowymi, spośród których na szczególną 
uwagę zashrgują: Aś-Śira‘ W'،، ،،/-'أبر,؟.،-؛ (żagiel i burza; 1966), At-Talg )'،،',،- min 
an-nafida (śniegiem wieje od okna; 1969), AsSams fi yawm gil 'im (Słońce W po- 
chmurny dzień; 1973), Al-Yatir (Kotwica; 1975) Hanna Miny, Al-Fahd (Pantera; 
1968) Haydara Haydara, Al-Hufat W،، huffayy Hunayn (Bosi i nadzy; 1971), AI-ASqiya' 
w،، as-sada (Nieszczęśnicy i panowie; 1971) i Al-Mudnibun (Winni; 1974) Farisa 
Zarzura, Milh ،،/-،،,ب (Sól ziemi; 1972) Sal h Dihnlego, As-Sign (Więzienie; 1972) 
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Nabila Sulaymana, Suqut al-firank {Upadekfranka; 1974) Naslba al-Ihtiyara, An-Nahr 
{Rzeka', 1979) ćana Allksana.

W prozie lat 1962-1980 można spotkać liczne utwory o charakterze symbolicznym, 
jednak najczęściej przemieszanym z realizmem lub też innymi kierunkami. Pośród 
utworów, w których najwyraźniej jest widoczna symboliczna płaszczyzna, należy wy- 
mienić: Narsis {Narcyz•, 1962) Anwara Qusaybatlego, ‘Awdat at-fa'ir Ha al-bahr 
{Powrót Latającego Holendra na morze; 1969) Hallma Barakata, Talg ؛.,؟..-الال؟،  {śnieg 
latem; 1973) Nabila Sulaymةna oraz Tag ،،/-/«'/«’ {Korona z perel; 1980) Adlba 
Nahawlego.

Innym godnym uwagi kienmkiem jest egzystencjalizm, który W latach sześćdzie- 
siątych bardzo umocnil się i zaowocował następującymi interesującymi tytularni: 
Fi al-manfa {Na wygnaniu; 1962) óurga Salima, śarh fi tanh tawil {Rysa W długiej 
historii; 1969) Hanlegoar-Rahiba, {Zbuntowani; 1964) Sidqiego Isma'lla,
Agras al-banafsag as-sagira {Male dzwonki fiołków; 1970) Haslba Kayyallego.

W polowie lat sześćdziesiątych pojawil się eksperymentalny typ tak :zwanej nowej 
powieści. Najwybitniejszymi dzietami W obrębie tego rodzaju byly: Sita’ al-bahr 
al-yabis {Zima suchego morza; 1965) i Ahdan ال؟.-؟.ال’)’الال، ال/",ل"الؤ-/ال(  {Objęcia pięknej 
pani; 1969) Walida Ih ego; Bayrut 75 {Bejrut 75; 1975) i Kawabis Bayrut {Kosz- 
mary Bejrutu; 1976) Gady as-Samman.



l. Neoklasycyzm

'Abd as-Salam al-'ugayl:  ‘ala al-aslak (Serca na linach; 1974)

'Abdas-Satemal-'Ugayl urodzil się W 1918 roku W Ar-Raqce nad Eufratem. Jest 
jednym z najwybitniejszych nowelistów i powieściopisarzy syryjskich, a ponadto poetą 
oraz eseistą i twórcą prozy podróżniczej. Ukończy! wydzial medyczny na Uniwersyte- 
cie w Damaszku. Jako ochotnik uczestniczy! W wojnie palestyńskiej z 1948 roku. 
Sprawował funkcję narodowego deputata, a na początku lat sześćdziesiątych zajmował 
stanowiska: ministra kultury, informacji oraz spraw zagranicznych Syrii. Jednak zrezy- 
gnowa! z polityki i fimkcji państwowych, WTÓci! do rodzinnego miasta, gdzie otworzy! 
gabinet lekarski i za darmo leczy! biednych fellachów. Zmar! W 2006 roku.

Gownym bohaterem powieści Qulub ‘aid al-asldk (Serca na linach)18 jesTriq 
'Umran, który opowiada 0 latach spędzonych W Damaszku. Jako miody chlopak wyjecha! 
ze wsi na pohrdniu Syrii, by pracować W firmie wuja, 'Abdal-Maglda ‘Umrana, przy 
realizacji projektu linii kolejowej, mającej biec od Góry Qasiyun do centrum Damaszku.

'Abd as-Salam al-'ugayll, Qulub ‘alii al-aslak, Al-Ahliyya 1-n-Nasr wa at-Tawzl', Bejrut 1974.

Akcja utworu jest ciekawa i trzyma W napięciu. Wydarzenia przeplatają się i są za- 
wieszane W ważnych, ciekawych momentach, by najpierw narracja mogla przeskoczyć 
do innych wątków, a następnie powrocie do poprzednich. To potęguje napięcie i atmo- 
sferę utworu. Autor wtrąca do tekstu staroarabskie wiersze, opowieści, przysłowia 
i powiastki. Zamieszcza też wiele wyjaśnień i szczegółów z zakresu kultury czy codzien- 
nego życia, czy chociażby dyskusję na temat kwestii sztoki dla sztoki. Powieściowe po- 
sacie są dojrzale i świadome tego, co zachodzi dookola nich. Ukazują ważne aspekty 
życia społeczeństwa W okresie zjednoczenia Syrii z Egiptem W latach 1958-1961.

Wybudowanie linii kolejowej jest ważne dla rodziny 'Umranow. Dla 'Abd al-Magida 
doprowadzenie do zrealizowania projekto jest nie tylko kwestią finansową, ale również 
ambicjonalną - urzeczywistaienie projekto będzie jednoznaczne z unowocześnieniem 
miasta i poprawieniem dzięki temu jego wizerunku W catym kraju. Dlatego doklada 
wszelkich starań, by przetarg wygral jego projekt, a nie konkurenta, Halima. Autor pięt- 
nuje ówczesną korupcję na ogromną skalę, gdzie o wszelkich przedsięwzięciach czy 
przetargach decydowali przekupni Egipcjanie. W utworze reprezentoją ich pan Zaki 
i inżynier ćad Allah.

'Abd al-Magld, właściciel znanej, dużej firmy inżynieryjno-budowlanej i makler- 
skiej, jest czterdziestopięcioletnim kawalerem pochodzącym z bogatej rodziny feudal- 
nej, mającej posiadłości wiejskie na pólnocy Syrii, z wykształcenia jest inżynierem 
architektem, a stopień doktora zdobyt na zachodniej uczelni. Jest to cztowiek rozmilo- 
wany W sztoce i poezji. Nie wierzy W trwale wartości. Uważa, że zmieniają się one 
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W zależności od potrzeb i interesów. Zapewne jego postać miala reprezentować 
w utworze coraz silniejszą burzuazję, która zaczęła dominować nad dogorywającym 
feudalizmem. *Abd  al-Magld zauważa, że wszyscy ludzie są egoistami. Dlatego czlo- 
wiek musi być silny i wykorzystywać wszystkie środki, by zrealizować swoje cele 
i osiągnąć zamierzone korzyści. Poezja, kobiety, młodość mają służyć osiąganiu wy- 
znaczonego celu. Dlatego uczy swego bratanka, jak dotrzeć do Nihad - żony konku- 
renta Halima, aby ta wpłynęła na męża przy podejmowaniu korzystnych dla finny 
'Abd al-Magda decyzji. Plany powiodły się i wuj z bratankiem osiągają upragniony 
cel - wygrywają przetarg.

Tariq pod wpływem wuja nauczy! się swobodnie poruszać W kręgach elity Da- 
maszku. Stal się powszechnie lubiany, dobrze się czuje wśród kobiet z wyższych sfer. 
Jest zachwycony swoim wujem. Tariq jest niepewnym siebie, ale zadufanym chlopa- 
kiem. Nie umie zdecydować, którą dziewczynę wybrać spośród tak wielu piękności. 
Poznaje powszechnie panujące chore uklady i stabe więzi małżeńskie oparte na intere- 
sach, a nie prawdziwych uczuciach i uczciwości. Przykładem może być spiskująca 
przeciwko mężowi Nihad.

Spośród wielu postaci utworu na uwagę zashrgująteZ Safiyya i Mamduh. Mężczy- 
zna to bliski kolega Tariqa, również pracujący W firmie ‘Umrana, przejawiający lewi- 
cowe poglądy. Safiyya jest nauczycielką języka arabskiego, wdową po Isma'ilu, byłym 
prawniku W firmie ‘Umna. Kobieta nienawidzi 'Abd al-Magida i wszystkich biz- 
nesmenów. Uważa się za zwolenniczkę lewicowo-socjalistycznej ideologii. Jednak 
okazuje się konformistyczną oportunistką, pozbawioną jakichkolwiek lewicowych 
poglądów, przeciwniczką unowocześnienia miasta. Ma pogardliwy stosunek do bied- 
nych migrantów ze wsi, których nazywa najemnikami okupującymi miasto. Nawiązuje 
bliskie kontakty z Triqiem. Jednak po utracie przez niego pieniędzy i finny zrywa tę 
znajomość. Ona i Nihad symbolizują negatywny typ kobiety.

'Abdas-SalSmal-Uayl W utworze koncentruje się na zachodzących W spote- 
czenstwie zmianach, W których wyniku powstaje nowa warstwa społeczna - drobna 
burżuazja, znająca potrzeby biednych klas i będąca ich wyrazicielem, przejmująca idee 
socjalistyczne wyrażane przez Gamala Abdel Nasera - prezydenta Zjednoczonej Re- 
publiki Arabskiej. Stary uklad rządzący, czyli burżuazja i feudalowie, zaczął być za- 
grożony i powoli tracil przywileje wraz z silną pozycją Dostrzegając W tym szansę 
odzyskania utraconej pozycji, podjęli skuteczną walkę o odłączenie Syrii od Egiptu 
i tym samym likwidację Zjednoczonej Republiki Arabskiej (ZRA).

'Abd al-Magtd, Czując zbliżające się zagrożenie, o którym świadczyło między in- 
nymi zawieszenie realizacji projekm budowy sieci kolejowej, powoli likwiduje swoje 
interesy i lokuje pieniądze W zagranicznych bankach. Gdy statek burżuazyjny ostatecz- 
nie tonie W zawierusze zbliżającej się wojny i ogólnym chaosie - opuszcza kraj, zo- 
stawiając firmę bratankowi. Powieść kończy się ostateczną likwidacją firmy i powro- 
tern Triqa do rodziców na wieś.

W utworze jest wiele wskazówek dotyczących przyczyn rozpadu ZRA, który 
w rzeczywistości nastąpi! W 1961 roku. A byty to, zdaniem autora, błędy reżimu Nase- 
ra, który sprawował władzę dzięki wojsku i urzędowi bezpieczeństwa, rozwiązując 
Wszystkie partie polityczne oraz zabraniając ich tworzenia. Więzi! nawet działaczy 
partyjnych (komunistów, basistów i członków innych istniejących partii). Ponadto 
innym poważnym powodem rozpadu, jak sugeruje autor, byla szerząca się na ogromną 
skalę korupcja nowo powstałej warstwy urzędniczej.



22 1961 po roku ؛؛Syryjska powie

Powieść Qulub ‘aid al-asldk jest istotną pozycją syryjskiego powieSciopisarstwa, 
ponieważ przedstawia realia ważnego okresu W llistorii Syrii i gorący do dziś temat 
zjednoczenia Arabów. Bez wątpienia osoba autora, będącego świadkiem tamtych 
burzliwych wydarzeń i pełniącego funkcję ministra tuż po rozpadzie ZRA, miala zna- 
czący wplyw na przybliżenie czytelnikowi prawdziwego ducha tamtych czasów oraz 
pomogla zrozumieć sedno zachodzących wówczas, niezwykle złożonych procesów 
społecznych i politycznych. Nabil Sulayman, wskazując na znaczenie tego utworu 
w prozie arabskiej, pisze:

Dokładne przyjrzenie się powieściowym postaciom i poruszane przez Qulub ‘ala al-axldk 
kwestie arabskiego zjednoczenia, walki klasowej i walki pokoleń nadają jej [powieści] bardzo 
ważne miejsce w artystycznej i społecznej historii powieściopisarstwa syryjskiego'’.

‘Abd as-Salam aPUgayli oraz Anwar Qusaybatl: 
Alwan al-hubb at-talata (Trzy kolory miłości; 1973)

Kiedy 'Abd as-Salam al-'Ugayli byl W trakcie pisania powieści Qulub ‘aid al-asldk 
{Serca na linach), odwiedzili go przyjaciele. Podczas rozmowy opowiedział im, że 
kilka lat temu zaczął pisać inną powieść, której nie potrafi dokończyć. Będący wów- 
czas jednym z gości Anwar Quaybati zadeklarował, że jest gotów dokończyć ten 
utwór - i tak się stalo؛’. Po latach powieść Alwdn al-hubb at-talata (Trzy kolory milo- 
ści) doczekała się zakończenia i publikacji.

Oczywiście, istnieje duża różnicą W stylu pisarskim pomiędzy stronami 1-73 a po- 
zostalą częścią utworu, przy czym wyraźnie widać, że powyżej strony 73 tekst nosi 
charakterystyczne cechy prozy Anwara Qusaybatlego, petnej dialogów, filozoficznych 
rozmyślań i refleksji.

Głównym bohaterem powieści jest pochodzący z Aleppo syryjski prawnik, Nadlm, 
który lubi rysować i entuzjastycznie przyjmuje połączenie Syrii z Egiptem. Natomiast 
nie lubi zajmować się polityką, twierdząc, że ona wszystko niszczy. W jego otoczeniu 
pojawiają się trzy bardzo różne kobiety: Samiha - nauczycielka psychologii, Suzana - 
cudzoziemka i Nazik - poznana przez Nadima rok przed zjednoczeniem Syrii z Egip- 
tern. Nasz bohater zakocha! się W tej ostatniej, ale związał z Suzaną, przy której czul 
się niczym król przy gotowej na wszystko stóżącej. Jednak zerwal z nią po tym, jak 
mocno go zraniła, krytykując Arabów i ich sposób traktowania kwestii palestyńskiej. 
Samiha jest ukazana jako naiwna dziewczyna. Nie mogla od razu zdecydować, czy 
chce wyjść za mąż za Nadima. To bardzo zranilo jego poczucie godności i dlatego 
zrezygnował z małżeństwa. Jednak po wielu latach, zrządzeniem losu, spotkali się 
ponownie i tym razem już bez problemów pobrali się. Mimo to on nadal myśli 
o Nazik, która przypomina mu matczyną opiekuńczość, bezpieczeństwo i daje poczu- 
cie prawdziwego życia. Gdy mu jej zabrakło, poczul się zagubiony i ucieka! W prze- 
szlość, do lat dziecięcych i ukochanej Kawtar. Wówczas rodzice, przeprowadzając się 
do innego osiedla, nie tylko rozdzielili go z ukochaną ale oderwali od korzeni. W mo- 
nologu wewnętrznym bohater mówi:

Nabil Sulayman, Ar-Riwaya assuriyya (1967-1977), Mansurat Wizaiat ٨؛ "Taqafa wa al-Irsad 
al-Qawml, Damaszek 1982, s. 240.
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Dlaczego ojciec nagle nas przesiedli!?... On wyrwal mnie z ziemi naszego osiedla, z ziemi
Kawtar, zerwa! łodygę, a korzenie pozostały tam, na miejscu... Przez niego od tamtego czasu je- 
Stern zagubionyZ'.

Nad m uświadamia sobie, że aby odnaleźć siebie, musi odnaleźć Nazik. Dlatego 
szuka jej wszędzie, nawet W Paryżu. Staje się ona symbolem nie tylko miłości, ale 
nawet calego kraju. Narrator mówi: „Kair stal się uosobieniem Nazik i jasnym symbo- 
lem jej istnienia”“. Wydaje się, że relacje Nazik i Nadlma uosabiają te pomiędzy 
Egiptem i Syrią W obrębie ZRA oraz jego późniejszy rozpad. Nabil Sulayman, anali- 
zując związki między tą dwójką postaci, pisze:

Połączenie si؟ kobiety [Egipcjanki Nazik] i mężczyzny [Syryjczyka Nadlma] jest pierwszym 
krokiem do zjednoczenia się społeczeństw Syrii i Egiptu. Dlatego czytamy W utworze: „Zjedno- 
czenie zaczyna się od I6źka”2’.

Jednak gdy dochodzi do rozpadu Zjednoczonej Republiki Arabskiej i następuje 
odłączenie się Syrii od Egiptu, powieść ukazuje, że problem tkwi wjednostkacli: ,jeśli 
nie wyleczymy jednostek, to społeczeństwo nie zostanie wyleczone"^*.  Obaj autorzy 
widzą, że rozwiązywanie ważnych spraw społeczeństwa i kraju należy rozpoczynać od 
jednostek. Trafnie to ujął Faysal Summaq, pisząc o utworze Alwan al-hubb at-talata 
w krytycznej wzmiance: „Indywidualne pojmowanie historii, które obraca piramidę do 
góry nogami, przenika całą powieść"“.

Wraz z rozpadem ZRA powiększy! się pesymizm i poczucie zagubienia Nadlma, 
który nie jest W stanie :zrozumieć, co się dzieje. Przeżywa rozterki i ma poczucie, że 
nastąpi! czas szaleństwa i sam nieomal popada W obłęd. Rozwodzi się z Sam h , jed- 
nak gdy ta rodzi mu córkę, wraca do rodziny.

Autorzy, umiejętnie wykorzystując znajomość psychiki ludzkiej, ukazali bogate 
wnętrze bohaterów, thimacząc podłożę ich zachowań, nierzadko ukryte W przeżyciach 
z dzieciństwa. Powieść przedstawiła W nowym świetle zagadnienie zjednoczenia Syrii 
z Egiptem oraz przyczyny rozpadu ZRA. Jednak nie da się nie zauważyć dwóch róż- 
niących się stylów pisarskich, niczym dwóch głosów rożnych pisarzy, co niekorzystnie 
Wpłynęło na spójność powieści.

Wa Ud Midfai: Guraba’fi awtanina (Obcy W swoim kraju', 1972)

Walld MidfaT urodzi! się W 1932 roku W Damaszku, gdzie ukończy! farmację na miej- 
scowym uniwersytecie. Jest autorem licznych powieści i dramatów, a ponadto wyda! 
kilka zbiorów opowiadań. Otrzyma! nagrodę literacką przyznaną przez Ministerstwo 
Kultury Syrii oraz nagrodę Wyższej Rady Literatury i Nauk Społecznych.

Pierwotnie utwór zostal napisany jako sztuka teatralna pod tytułem Al-Bayt as-sahib 
(Hałaśliwy dom', 1965)2؛, jednak po kilku latach Walld Midfa'! nada! mu formę powieści

' 'Abd as-Salam aPUgayli, AnwarQusaybat, Alwan al-hubb at-talata, Dar Al-'Awda. Bejrut 1973, 
s. 175-176.

22 Ibid., s. 70.
2’ Nabil SulaymSn. Ar-Riwaya..., s. 242.
24 'Abd as-SalSm al-'Ig yl Anwar QuaybSt, Alwan..., s. 297.
 Faysal Summaq, Ar-Riwaya assuriyya nas’atuha wa tatawwuruha - matjahibuha, Matabi' al-Idira ؛2

as-Siyasiyya. Damaszek 1984, s. 38.
.Ad an Ibn Purayl. Ar-Riwaya al- 'arabiyya..., s. 157' ؛2
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Guraba'fi awtanina (اObcy W swoim kraju), która jednak zachowała pewne cechy pier- 
wotnej wersji, przede wszystkim dominującą roi؟ dialogów.

Głównym bohaterem jest Wahid, który - będąc również narratorem - opowiada 
w pierwszej osobie 0 swojej rodzinie i życiu oraz charakteryzuje inne powieściowe 
postacie. Jest drugim synem W wielodzietnej rodzinie, dwudziestodwuletnim studen- 
tem, który, by zarobić na u-anie się W czasie studiów, pracuje W wakacje. Jednak 
z braku środków musi przerwać naukę i rozpocząć pracę W prywatnej szkole. Pisze 
również artykuły do gazety. Miody mężczyzną jest pelen kompleksów, wynikających 
z tradycyjnego, arabskiego wychowania. Jego ojciec pracował jako poborca podatkowy 
i rządził rodziną żelazną ręką-jego wola byla świętością. W młodości matka zmusila 
go do ślubu z siostrą kochanej kobiety. To zapewne spowodowało, że do żony odnosi! 
się bardzo surowo i zerwal kontakty z jej rodziną. Wlasne dzieci traktowa! niesprawie- 
dliwie, a pieniądze stanowiły dla niego najcenniejszą wartość. Najbardziej pokrzyw- 
dzonymi osobami byly jego żona i córka. Kobieta, zarobkując szyciem, wspomagała 
budżet domowy, mimo to żyła W ciągłym strachu, braku szacunku i ignorowaniu jej 
zdania. Córka, Widad, zostala zmuszona przez ojca do przerwania nauki W gimnazjum. 
Dziewczyna zakochała się W mlodym mężczyźnie, którego poznala za pośrednictwem 
swojej cioci - dawnej ukochanej ojca, który sprzeciwia! się stanowczo tej miłości, co 
bylo powodem rozterek Widad, zastanawiającej się, czy zbuntować się przeciwko nie- 
mu i narazić na dezaprobatę, czy zrezygnować z miłości. Dziewczyna mówi:

Czy nie mam prawa czuć, że ktoś mi się podoba? I mieć domu i dzieci? Czy nie po to urodzi- 
tam się jako samica, żeby to mieć?".

Dusi się W domu, ptzeży^wa głęboki kryzys, aż krzyczy W twarz swego brata, Wah da: 
„Precz ode mnie, ja was nienawidzę”*’. Jednak brat ją popiera, a nawet namawia, by 
się zbuntowała. Chce należeć do nowych czasów, dlatego sprzeciwia się ojcu i okrut- 
nym zwyczajom starego pokolenia. Mówi do siostry:

27 Walld Midwa‘!. Guraba' fi awtanina, Dar An-Nahar, Bejrut 1972, s. 93. 
2’ Ibid., S.1O2.
2’Ibid., s. 146147.
’٥ Ibid.,s. 85-86.

Idź, nie poddaj się swojemu losowi i bądź pewna. Ze ludzie zawsze będą mieli różne poglądy 
na twój temat. Niektórzy zrobią z tego nowy zwyczaj i kaZda krzywdzona i cierpiąca dziewczyna 
będzie cię naśladować, buntując się przeciwko tym, którzy będą wobec niej niesprawiedliwi... Ja 
sam spróbuję odnaleźć się W czasie, W którym źyję, i czuję słabą więź z czasem przeszłym27 * 29.

Bez wątpienia Wahid reprezentuje egzystencjalne poglądy przejawiające się W szu- 
kaniu swobody i wyzwolenia od przeszłości oraz starych zwyczajów ojca. Czuje on 
toczącą się walkę pomiędzy dwoma pokoleniami i wierzy, że wolność slowa jest istotą 
jego egzystencji. Mówi:

Nie interesuje mnie bogactwo ani duże zyski, chcę żyć sprawą stowa. Sprawa slowa jest moją 
egzystencją ponieważ jest ona wolnością człowieka... Dajcie mi żyć prawdziwie moją sprawą 
dajcie mi żyć moją sprawą bez kryzysu sumienia’“.

Po tym jak ojciec chcial zmusić Wid^d do ślubu ze swoim kolegą, Wahid pomaga 
siostrze W ucieczce do domu cioci. Dziewczyna bierze tam ślub z ukochanym. Kryzys 
w rodzinie narasta. Ojciec jest zszokowany zachowaniem córki i syna Wada oraz 
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porażką syna Ziyńda - lekarza, który niedługo po otwarciu gabinetu zamkną! go z po- 
wodu bezradności wobec chorób, na które nie znajdował W kraju leków. Jednak zanim 
Ziyad wyjedzie z kraju, dochodzi do konfrontacji z ojcem, W której syn staje przeciwko 
niemu, tłumacząc prawo wszystkich członków rodziny do decydowania o sobie. Mówi: 
„Mamo, Wall dzie. Widad, chodźcie tu natychmiast. To jest wasza szansa, by domagać 
się odrobiny wolności”’'. Ostatecznie rodzina rozpadla si؟: Ziyad wyjechał z lcraju, 
Widad wyszła za mąż, Wahld zrezygnował ze studiów, óass٥n (trzeci syn) po maturze 
wyjechał do pracy na wieś, by żyć swoim życiem, a nie takim, jakiego chce jego oj- 
ciec. Ojciec zaś opuścil dom wraz z najmłodszym synem, MarwSnem, który mial mu 
zrekompensować utrat? pozostałych dzieci. Jednak wrócił W końcu do domu - zm?- 
czony, zrezygnowany i skruszony.

Wad pragnie wydać książkę na temat chorób społecznych - glównie chciwości, 
milości do pieniędzy i hipokryzji, które są przyczyną kryzysu moralnego W społeczen 
stwie. Zwraca si? do swego skąpego i chciwego ojca:

Kryzys społeczeństwa powodują wlanie ci, którzy najwięcej zyskują Proszę ci؟, ojcze, nasze 
społeczeństwo rozpada si؟ wlani e przez myślenie o sprawach materialnych".

W końcu utworu bezpartyjny Wahid zostat napadnięty i pobity, a następnie aresz- 
towany z powodu napisania artykuhl nawołującego do uznania wolności zakładania 
partii. To aresztowanie uzmysławia, że społeczeństwo jest jeszcze niedojrzale a de- 
spotyzm społeczny jest nadal zjawiskiem dominującym.

Powieść Guraba' fi awtcinina poprzez ukazanie losów syTyjskiej rodziny przed- 
stawia walk? dwóch pokoleń - petnego kompleksów konserwatywnego ojca i pokole- 
nia dzieci, szukających wolności i nowej, lepszej drogi życia. Zdaniem pisarza jeszcze 
nie nadszedł czas nowego i daleko do wyjścia z przedłużającego si? kryzysu obycza- 
jowego.

Salma al-Haffar al-Kuzbari: Al-Burtuqal al-murr 
(Gorzkie pomarańcze; 1974)

Salmi al-Haffar al-Kuzbari urodziła się W 1922 roku W Damaszku i tam ksztalcila si? 
w szkołach misjonarskich. Jako żona dyplomaty dużo podróżowała po świecie. Pierw- 
szą powieść, Yawmiyyat Hala (Pamiętniki اسر'), wydala W 1950 roku, natomiast naj- 
większą popularność zdobyla powieść ‘Aynan min Isbiliyya (Dwoje oczu z Sewilli', 
!965), której tytul nadal slynny poeta Nizir Qabbini. Jest autorką wierszy napisanych 
po francusku. Ponadto opublikowała kilka zbiorów opowiadań i opracowań z dziedziny 
literatury. Zmarla W 2006 roku.

Powieść Al-Burtuqal al-murr (Gorzkie pomarańcze)” ma gownie charakter epi- 
stolamy i prezentuje korespondencję między dwójką przyjaciół: ‘ amem i Salimem. 
ponadto zawarte są W niej wspomnienia głównego bohatera. To wszystko przeplatane 
Jest skromną narracją

’(Ibid., s. 172.
"Ibid., s. 87.
" Salma al-Haffar al-Kuzbari, Al-Burtuqal al-murr, Dar An-Nahar, Bejrut 1974.
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Zagraniczne studia 'I ؟٥ ma W Ameryce opłaci، jego ojciec, który by، wówczas ak- 
cjonariuszem dużej fabryki tekstyliów, zracjonalizowanej W 1961 roku. Ch opak, żyjąc 
przez dhrgi czas na Zachodzie, przejął tamtejszy sposób myślenia i życia, opierający 
się na społecznej swobodzie i liberalizmie. Pragnie, by jego ojczyzna poszta podobną 
drogą rozwoju, zmierzającą do rozkwitu cywilizacji zaobserwowanego na obczyźnie. 
Dzięki bliskim stosunkom ze Szwedką, Helą Anderson, -olil się z własnych kom- 
pleksów, dziedziczonych z pokolenia na pokolenie wraz z wychowaniem we wschod- 
nim społeczeństwie.

Hela to samodzielna i odważna kobieta - intelektualistka. Rozwiodła się z mężem 
narkomanem i samotnie wychowuje dziecko. Jej poglądy na mitość są niezmienne 
i wbrew 'lamowi, który uważa uczucia za przejaw słabości, twierdzi, że ona jest wy- 
Zwoleniem i leży W naturze człowieka. Szwedka popiera sprawę palestyńską i jej zda- 
niem Arabowie są twórcami wielkiej cywilizacji, dzięki której Europa przeżyła swoje 
odrodzenie.

salim jest prawnikiem i synem znanego polityka, który walczy! przeciwko Francu- 
zom i zosta! wybrany na posla, a następnie powierzono mu tekę ministerialną Po zjed- 
noczeniu W 1958 roku Syrii z Egiptem ojciec jawnie krytykował zbyt pochopne prze- 
prowadzenie połączenia obu krajów i zosta! skazany na areszt domowy, W którym 
przebywa! aż do śmierci W 1960 roku. Salim przypomina ojca, również jest opozycyj- 
nym liberałem, ale przeciwnikiem krwawych, zbrojnych walk. Optuje z przekonaniem 
za pokojowym rozwiązywaniem problemów. Jego zdaniem tylko racjonalna koegzy- 
stencja ludzi, a nie walka, jest drogą ku postępowi i rozkwitowi cywilizacji.

Korespondencja pomiędzy przyjaciółmi naświetla syryjskie realia lat sześcdziesią- 
tych oraz ukazuje szybko zmieniającą się sytuację i kryzys moralny, W którym pogrążą 
się społeczeństwo. Odzwierciedla się to W obrazie miasta, które przestało być pięknym, 
ciepłym, tętniącym życiem i radością ośrodkiem kultury i tradycji.

Kolejny bohater, Nizar, jest basistą Zdaniem Sulima, jest umiarkowanym towaizy- 
szem i pomimo różnicy poglądów politycznych przyjaźnią się, gdyż uważają że kwe- 
stia taka nie powinna mieć wplywu na przyjaźń czy miłość. Rezultatem rozmyślań 
s٥،ima nad tym zagadnieniem jest książką Nawoływanie do miłości. W listach do 
'I. ؟٥ ma Nizńr pisze o pozytywnych zmianach, jakie zaszły W ich kraju W następstwie 
ruchu korygującego z 16 listopada 1970 roku, przeprowadzonego pod kierownictwem 
Hafiza al-Asada. To działanie mialo zreformować partię i nadać jej nowe socjalne, 
prorozwojowe impulsy. Dalej ocenia, że ten ruch byl potrzebny i od razu przyniósł 
pozytywne efekty. Kraj otwarto na świat, nastąpiła zgoda pomiędzy bogatymi a bied- 
nymi warstwami społeczeństwa, rozliczono się z tymi, którzy byli winni odchylenia od 
właściwych założeń rewolucji Al-Bas z 1963 roku. 'l٥m W odpowiedzi pisze, że za- 
mierza wrócić do kraju i aktywnie wspierać nich korygujący oraz dzialać na rzecz 
sprawiedliwości i pojednania narodowego Syryjczyków. Jego poglądy ulegty modyfr- 
kacji i obecnie, podobnie jak Salim, częściowo zaczyna akceptować zachodzące zmia- 
ny i zbliża się ku przekonaniom politycznym Nizara, W których najważniejsza jest 
społeczna solidarność i stabilizacja W kraju.

Należy nadmienić, że powieść Al-Burtugal al-murr miala tmdne zadanie przedsta- 
wienia calej gamy poglądów na ważne polityczne, społeczne i kulturowe zagadnienia 
syryjskiej rzeczywistości, poczynając od spornej kwestii zjednoczenia Syrii z Egiptem, 
a skończywszy na ruchu korygującym partii Al-Bas. Jednak zbyt liczne komentarze 
i wyjaśnienia wielu pobocznych wątków i spraw, dotyczących np. dziedzictwa nauko
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wego i kulturowego Arabów oraz ich wkladu W rozwój cywilizacji, wojen arabsko- 
-izraelskich z 1967 i 1973 roku, przyczyniły się do osłabienia artystycznego poziomu 
powieści i niekorzystnie wpłynęły na jej odbiór, nadając utworowi zbyt propagandowy 
charakter.

Ulfat al-Idlibi: Dimasq ya basmat al-huzn 
(Damaszku, uśmiechu smutku/; 1980)

Ulfat al-Idlibi urodzita się W 1912 roku W Damaszku. Jest autorką wielu zbiorów opo- 
wiadan, z których pierwszy, Qisas dimasqiyya (Damasceńskie opowiadania), wydala 
W 1954 roku. Ponadto opublikowała dwie powieści: Dimasq ya basmat al-huzn (Da- 
maszku, uśmiechu smutku!) 'ا Hikayat gaddl Opowiesc mojego dziadka; ل1١. ل ذع  
utwory byty tłumaczone na wiele języków obcych, a pierwsza z powieści zostala prze- 
tłumaczona na język angielski i wydana pt. Sabriya Damascus Bitter Sweet W Londy- 
nie w 1995, a W Nowym Jorku 1997 roku. Ponadto W 1993 roku zostala zekranizowa- 
na. Pisarka obecnie mieszka we Francji.

Dimasq ya basmat al-huzn porusza temat walki Syryjczyków W czasie mandatu 
francuskiego oraz równolegle wątek pozbawionej praw kobiety arabskiej i wynikające- 
go z tego jej cierpienia.

Główna boliaterka, Sabriyya, jest jedyną dziewczyną pośród czwórki rodzeństwa. 
Należy do najlepszych uczennic W szkole, ale mimo to rodzice zabraniają jej kontynu- 
٥wać naukę i nie zgadzają się, by wyszla za mąż za ukochanego chlopca. Pozostaje 
W domu, usługując rodzicom, którzy wkrótce umierają, a ona po czterdziestu dniach od 
śmierci ojca popetnia samobójstwo, wieszając się na drzewie cytrynowym W przydo- 
niowym ogrodzie.

Powieść sktada się z dwóch rozdziałów. Pierwszy (pozbawiony tyluhl) jest krótki 
1 sprawia wrażenie wstępu, W którym SalmS, córka brata głównej bohaterki, opowiada 
0 sobie i swojej rodzinie, a W szczególności o cioci Sabriyyi, opisując jej życie i tra- 
giczną śmierć, oraz informuje o znalezionych pod poduszką pamiętnikach tragicznie 
zmarłej. W drugim rozdziale, zatytułowanym Niebieski zeszyt, czytamy pamiętniki 
pozostawione bratanicy przez Sabriyy؟. Kobieta opowiada W nich o całym swoim 
życiu, począwszy od najmłodszych lat aż do tragicznego końca. Opisuje swoje szkolne 
doświadczenia, marzenia i dążenia, postrzeganie otaczającego ją świata, szkolnych 
koleżanek. Oprócz prywatnego życia dziewczyna opisuje patriotyczną walkę Syryjczy- 
ków z okupantem francuskim. Przedstawia Zmagania wewnątrz rodziny oraz zroZni- 

Wane postawy najbliższych względem tych samych spraw. Opisane są również losy 
Jej rodzeństwa. Jej ukochany brat. Sami, który często występowa! W jej obronie, ginie 
w Walce z Francuzami. Drugi brat, Ragib, będący sprawcą nieszczęścia dziewczyny, 
donióst rodzicom ojej spotkaniach z ukochanym 'Adilem, co stalo się powodem zaka- 
Zania jej przez rodziców uczęszczania do szkoty. Ponadto poinformował Francuzów 
٥ partyzanckiej działalności *Adila,  W wyniku czego chłopak zostal zastrzelony. Jest on 
przykładem zazdrosnego nieudacznika, prowadzącego lekkie życie. Nawet nie stara się 
pomóc rodzicom i wbrew ich woli żeni się z byłą prostytutką, która po wielu intrygach 
 ,klómiach doprowadza do rozpadu rodziny. Trzeci z Praci, hhmud. jest negatywną ؛
pasywną postacią. Nie pomaga! siostrze, która zajmowała się umierającą matką i spa- 
raliżowanym ojcem, gdyż pozostawał pod silnym wplywem apodyktycznej żony. Po 
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bankructwie rodzinnej' firmy żyjący synowie odwracają się od chorego wówczas ojca 
i caly obowiązek opieki nad nim spada na Sabriyy؟.

Z pamiętników poznajemy też Nlrmin - przyjaciółkę dziewczyny, będącą zarazem 
ukochanąjej zmarłego brata, sarniego. Jest to dziewczyna wyzwolona, mająca świetne 
partnerskie układy ze swoją matką, Turczynką. Dwukrotnie zaskakuje ona Sabriyyę; 
pierwszy raz, gdy W celu polepszenia sytuacji materialnej ulega namowom matki 
i wychodzi za mąż za bogatego, ale dużo starszego mężczyznę. W związku tym jest 
nieszczęśliwa i po zajściu W ciążę dokonuje aborcji, nie chcąc mieć dziecka z nieko- 
chanym mężem. Po raz drugi wywohije U koleżanki ogromne zdziwienie, gdy wraz 
z kochankiem fryzjerem ucieka za granicę, kończąc tym samym nieudane, wymuszone 
przez matkę małżeństwo.

Autorka przedstawia W utworze sprawy, które są istotne dla kobiet, na przyktad za- 
krywanie wtosow chustą. Ukazuje Sabriyyę, która nie chce tego robie i czuje niechęć 
do noszenia chustki na glowie, po tym jak W wieku siedmiu lat zostala do tego zmu- 
szona przez matkę. Pisarka zagłębia się W psychikę malej, zastraszonej dziewczynki, 
ukazując przeżycia, i ostre traktowanie jej przez rodziców. Taki sposób postrzegania 
tej kwestii jest wyrazem poglądów pisarki i jej idei emancypacji kobiet na wzór euro- 
pejski. Jednak nie można tego odnieść do wszystkich Arabek - część z nich z wlasnej 
i nieprzymuszonej woli holduje tej tradycji i nie czująsię one z tego powodu pokrzyw- 
dzone.

W powieści ukazana jest też tradycyjna postawa mężczyzn wobec istotnych, ich 
zdaniem, kobiecych obowiązków, a reprezentuje ją ojciec Sabriyyi. Pomimo że chwali 
szkolne osiągnięcia córki i stawia ją za przykład slabemu W nauce Ribowi, jednak 
nie może przełamać ogólnie przyjętych zasad społecznych, że kobieta nie powinna się 
uczyć, gdyż jej obowiązkiem jest zajmowanie się domem i wychowywaniem dzieci. 
W pamiętnikach Sabriyya ukazuje, jak od najmłodszych lat dziewczynki są uczone 
poshrgi wobec mężczyzn. Czytamy:

W naszym kraju dziewczynka jest trenowana do służby mężczyźnie - kim by on nie byt: oj- 
cem, bratem czy też synem - od momentu, kiedy zaczyna by، ؛wiadoma otoczenia. A kiedy osią- 
gnie dojrzały wiek, czuje. Ze służenie mu jest sprawą oczywistą’*.

Wszystkie te okoliczności mialy wplyw na desperacki czyn Sabriyyi. Spotykające 
ją nieszczęśliwe wypadki - rozstanie i śmierć 'Adila, śmierć ukochanego brata, uciecz- 
ka przyjaciółki Nlrmin, a na koniec śmierć rodziców i pozostawienie jej samej sobie 
przez barci - nawarstwiały się i ostatecznie przyczyniły się do decyzji o popełnieniu 
samobójstwa. Autorka usprawiedliwia ten postępek, traktując ją jako ofiarę niespra- 
wiedliwosci panującej W społeczeństwie. Czyni to, wkładając W usta Salmy stowa:

Jaki byt z niej odważny i cierpliwy człowiek! Nikomu nie Zalita się na swoje b61e. Za kaZdym 
razem, gdy analizowałam jej dziwną osobowo؛،, czulam coraz większy podziw i ból. W czym 
ona zawinita, skoro wszystko obrócito się przeciw niej. Skończyła z sobą, kiedy zauważyła. Ze 
dla niej wszystkie drogi sąjuż zamknięte. Jej samobójstwo byto wielkim protestem przeciw nie- 
sprawiedliwości i krzywdzie, które ją otoczyły’؛.

Mimo że samobójstwo jest powszechnie potępianym czynem, tak przez religię, jak 
i społeczne tradycje, jednak autorka usprawiedliwia czyn Sabriyyi. tłumacząc go jako

.Ulfat al-Idlibl. Dimasa ya basmat (il-lluzn, Dir Talas, Damaszek 1995 (wyd. 3). s. 88-89 مد
.Ibid., s. 63 ال
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akt desperacji, wyrażający protest przeciwko osaczającej bohaterkę niesprawiedliwo- 
ści, i określa go jako oznak? tchórzostwa, a zarazem odwagi. Egipski krytyk, Hlmi 
Muhammad al-Qa'ud١ jest przeciwny rozwiązywaniu osobistych problemów W tak 
drastyczny sposób. Uważa, że Sabriyya po śmierci ojca powinna zbuntować się i wal- 
czyć o należne jej prawa, gdyż:

(...) samobójstwo W tamtych czasach bylo nieakceptowanym i rzadkim czynem, a społeczeństwo 
nie bylo przyzwyczajone do możliwości takiego rozwiązywania problemów; okrucieństwo wa- 
runków, które przypadły W udziale bohaterce, powinno się sta، powodem do podniesienia duclia 
walki, podbudowując ja do działania, a nie motywem samobójstwa".

Wydaje się, że Ulfat al-Idlibi chciała zestawie dwa typy kobiet arabskich - losy 
Sabriyyi, która prowadzi życie zgodnie z tradycjami, co powoduje, że jest przez męż- 
czyzn pozbawiona praw, konfrontuje z losami wyemancypowanej Nirmin, gardzącej 
tradycjami i porzucającej męża dla szczęśliwego życia za granicą z kochankiem. Po- 
mimo dużych różnic obie kobiety wybierają podobne rozwiązanie, którym jest uciecz- 
ka - Sabriyya ucieka od życia, popełniając samobójstwo, a Nirmin ucieka z kraju. Obie 
nie czuly się na silach walczyć ze społeczeństwem o swoje prawa. Jednak niezależnie 
od tych dwóch postaci pisarka ukazuje typ, umiejącej sobie doskonale radzie W spole- 
czenstwie, samodzielnej kobiety. Jest nią ciocia Sabriyyi - Umm RaSid, która rozma- 
wia z mężczyznami, pali nargilę, pracuje W polu, handluje na bazarze, przejmując po 
przedwczesnej śmierci męża wszystkie męskie zajęcia. Kobieta po owdowieniu prze- 
stala zwracać uwagę na tradycje i krępujące ją zwyczaje, wychowała syna, który 
w walkach z Francuzami zostal inwalidą. Jej ojciec szanuje ją za taką postawę i często 
zwierza się jej ze swoich problemów, oczekując pocieszenia i rady. Dostrzega, jak 
córka doskonale sobie radzi z zajęciami, które musiała przejąć po śmierci męża. Ludzie 
Widywali ją, jak W męskim ubraniu waz synem jeździła konno, przemieszczając się 
١٧ ten sposób do wsi, by nadzorować prace na swym polu, rozliczała się z fellachami 
 sprzedawała na rynku wyhodowane owoce i warzywa. Jest kobietą silną, którą nie jest ا
latwo oszukać czy skrzywdzić.

To prawdziwy, realistyczny obraz żyjącej na wsi Arabki. W rzeczywistości część 
wiejskich kobiet pracuje ramię W ramię z mężczyznami, zajmując się równocześnie 
domem i dziećmi. Jednak pisarka nie zagłębia się W analizę tej kobiety, gdyż nie sta- 
nowi ona jej zdaniem wzoru do naśladowania. To właśnie SalmS, sympatyzująca ze 
swoją ciocią Sabriyyą, jest reprezentantką nowego pokolenia kobiet, które zdołają 
odzyskać prawa.

W powieści, obok sprawy kobiecej, przedstawiona jest walka z francuskim oku- 
fantem i szlachetna rola Syryjek we wspieraniu rewolucjonistów walczących z na- 
jeźdźcą. Kobiety przekazały na rzecz rewolucji swoje oszczędności i biżuterię. Są 
świadome, iż stanowiąc aż połowę społeczeństwa, mają patriotyczny obowiązek wspie- 
٣ać mężczyzn W walce o niepodległość ojczyzny. Ukazana jest też okrutna twarz Fran- 
cuzów niszczących kraj, bombardujących stare osiedla Damaszku, zabytkowe budynki 
 drogocenne skarby skrywane od wielu pokoleń W damasceńskich domach. Fakty ا
historyczne są prezentowane W utworze poprzez wplatanie ich do narracji. Wlaśnie te 
١vydarzenia wywohrją tytułowy smutny uśmiech Damaszku:

Hilmi Muhammad aJ-Qa‘ud. Hiwar ma'a ar-riwaya al-mu'asira fi Misr wa Suriyya, Iblliyya l؛-d- 
-Dirasat wa an-Na.؛r wa AtTawzi‘, Damaszek 1999, s. 46-47.
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Po strasznej katastrofie Damaszek stal się łagodnym gołębiem, skrywającym swe rany pod 
skrzydłami, jednak zachowującym dumę i opór, o ty, Damaszku, uśmiechu smutku... noszący 
w sobie melancholię".

Jednak c asami autorka wtrąca W narrację wiele zbędnych elementów - opowiastek 
i detali. I tak, W drugim rozdziale zbymio rozwodzi się nad opisem tlumu ludzi przepy- 
chających się na ulicy z Francuzami. Innym razem wplata, niczemu nieshiZące stresz- 
czenie utworu Anatola France'a Tais (1890), a to sprawia wrażenie, jakby pisarka 
chciała się czytelnikowi pochwalić znajomością literatury obcej. Natomiast bardzo 
dobrze wykorzystany jest W utworze styl powieści szkatułkowej zaczerpnięty z Księgi 
tysiąca i jednej nocy, którą pisarka badala i której poświęciła naukowe opracowanie. 
Jej znajomość tego utworu nie pozostała bez wplywu na formę Dimasq ya basmat 
al-huzn.

Należy wspomnieć o formie narracyjnej, różniącej oba rozdziały utworu. Wydaje 
się, że nieudanym pomysłem bylo przekazanie na początku powieści roli narratora 
malej dziewczynce - Salmie. Zapewne później autorka zorientowała się, że niezbędne 
jest przekazanie narracji osobie dorosłej, i tak też uczyniła - wymyśliła pamiętniki, 
dzięki którym W dnrgim rozdziale narratorem stala się Sabriyya. Jednak takie rozwią- 
zanie nie bylo udane. Syryjska krytyk literacki, Fadiya al-Malih Halawani, ocenia ten 
wybieg pisarki jako naiwny, bo:

Nie jest przekonujące, że mloda dziewczyna [Sabriyya] żyjąca W tamtych czasach zdecydo- 
wala się pisa، pamiętniki. A je li nawet pisałaby je, to nie W taki sposób, W jaki przedstawiła to 
pisarka W powieści, czyli naszpikowany wieloma tematami, detalami i dokładnymi informacjami 
włącznie z cytatami z gazet, co wskazuje na szeroką encyklopedyczną wiedzę, której nie mogła 
posiadać dziewczyna bez wykształceniaا.

Poza tym pisarka naszkicowała postaci W sposób nieprzekonujący, a W ich wypo- 
wiedziach często są zauważalne poglądy autorki. Mala Salma, na przykład, wypowiada 
się na skomplikowany temat spraw kobiety, co nie jest adekwatne do jej wieku i do- 
świadczeń. Mówi:

Naprawdę kobieta W naszym kraju jest nieszczęśliwa, zabraniają jej nauki i pracy, krępują ją 
zwyczajami i tradycjami, czyni؛ z niej wbrew jej woli pasożyta, a potem zaczynają narzekać na 
nią i staje się dla nich ciężarem”.

Pomimo niedociągnięć W narracji i powierzchownym przedstawieniu postaci, po- 
wieść ta przedstawiła jednak bardzo istotne i palące problemy społeczeństwa syryj- 
skiego w pierwszej polowie XX wieku, czyli oswobodzenie kraju spod okupacji, li- 
kwidację zlych i niesprawiedliwych - gownie dla kobiet - tradycji i zwyczajów oraz 
wyzwolenie kobiet spod dominacji mężczyzn.

" Ulfat al-Idlibl. Dimaia ض..., s. 182.
 -Fadiya al-Malih Halawani, Ar-Riwaya wa al-idyulugiya Ji Suriyya (1958-1990), Dar Al-Ahsli, Da ال

maszek 1998, s. 83.
’* Ulfat al-ldlibi, Dimasq yri.... s. 16.



2. Romantyzm

In‘am al-Masalima: Al-Hubb wa al-wahl (Miłość ،' błoto', 1963)

In‘٥m al-Masalima urodziła się W 1937 roku W Dar's na południu Syrii. Ukończyła 
stomatologię na Uniwersytecie W Damaszku, a następnie uzyskała doktorat. Jest autor- 
ką niewielu utworów - wydala zaledwie jedną powieść oraz zbiór opowiadań.

Powieść Al-Huhh wa al-wahl (.Miłość i Woo) prezennrje losy inas, która jest je- 
dynaczką, gdyż jej ojciec zachorował i nie mógł mieć więcej dzieci. Rodzice niejedno- 
krotnie wytykali jej, że chcieli mieć syna, przez co utrwali! się W niej kompleks niższo- 
Sci wobec mężczyzn. Teraz, jako dorosla kobieta, żyje na wlasny rachunek, błądząc 
myślami W wyimaginowanym świecie idealow. Nieustannie chce udowadniać swoją 
Wartość, nie mniejszą niż mężczyzny, a może nawet większą. Już jako dziecko bardzo 
się starala być najlepszym uczniem, świetnie zdala maturę i dostala się na studia me- 
dyczne. Kiedy zaliczyła pierwszy rok studiów, rodzice znaleźli dla niej męża - bogate- 
go kuzyna. Dziewczyna kategorycznie odrzuciła tę propozycję, grożąc samobójstwem 
W razie przymuszania jej do zamążpójścia za - jej zdaniem - banalnego, pustego, nie- 
poważnego człowieka. Na studiach poznata chłopaka, W którym zakochała się ze wza- 
jemnoscią. Dziewczyna chciała W związku dominować i to bylo kolejnym przejawem 
jej kompleksów, wyniesionych jeszcze z dzieciństwa. Mówi:

Jeśli on chce zdobyć moje serce, to musi być jak obrazek... 1 on sta, się takim człowiekiem, jak 
ja chcialam, po tym, jak go ukształtowałam. On mnie posłucha, i kochałam go za to, kochałam te 
cechy, które W nim stworzyłam, dodając do nich moje ideafy i przelewając W nie moją duszę40.

Widzimy, że jej kompleksy nabierają chorych rozmiarów do tego stopnia, że nawet 
jej miłość jest zdefonnowana. Kocha chtopaka nie dla niego samego, ale dla tych jego 
cech, które sama W nim ukształtowała. Po zakończeniu studiów narzeczony wyjechał 
na Zachód robie specjalizację. Zawarli umowę, że po jego powrocie wezmą ślub. Jed- 
nak Inas dowiedziała się 0 jego ekscesach z Europejkami i gdy po powrocie ze stażu 
Poprosi! ją o rękę, kategorycznie odmówiła, nie umiejąc przebaczyć zdrad. Po jakimś 
czasie byly narzeczony ożenił się z inną kobietą, a Inas przypadkowo spotkała W szpi- 
(alu inżyniera i biznesmena, Ahmada, który rozpozna! W niej dawną sąsiadkę ze wsi. 
١٧krótce zakocha! się, postrzegając Ją jak cz^ść swego szczęśliwego dzieciństwa. 
Jednakże Inas odrzuciła Jego oświadczyny, ciągle mając W pamięci cierpienia, których 
doznala od mężczyzn. Ahmad nie zrazi! się odmową i po wyjeździe z miasta zaczął 
z !nas korespondować. Dziewczyna snula W listach opowieści o swoim dzieciństwie 
-dalszych losach, 0 cierpieniu, którego doznala, o rozczarowaniach i ideatach. W jed ا

In‘am al-Masalima, Al-Hubb wa al-wahl, Dar At-Taą؛t'a, Damaszek 1963, s. 89-90. 
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nym z listów Ahmad opowiedział jej o pewnym znajomym lekarzu, który zostal spara- 
lizowany. Rozpoznała W nim swoją pierwszą studencką miłość i poprosiła Ahmada 
o zaopiekowanie się nim. Jednak W kolejnym liście przyszły wieści o śmieci sparali- 
żowanego mężczyzny, ns bardzo to przeżyła. Uznała, że odrzucenie przez nią 
oświadczyn stalo się przyczyną jego choroby i śmierci. Przygnębiona i wyobcowana, 
pakuje się, sprzedaje caty dobytek i wyjeżdżą za granicę. Zaskoczony Ahmad nie może 
uwierzyć W jej decyzję i ma nadzieję, że dziewczyna wróci. Kocha ją i nadal chce się 
z nią ożenić.

Paraliż i śmierć ukochanego to punkt zwrotny W powieści. Nie wiadomo, jakie byty 
tego powody, ale bohaterka obwinia wyłącznie siebie, a W odmowie zamążpójścia 
upatruje przyczyny tragedii. Ponownie wraca do poszukiwania ideałów dowodzących, 
że dla milości można umrzeć. Świadczy o tym fakt, że ciągle żyje ułudą i jest bardzo 
odległa od rzeczywistości.

In'Sm al-Masilima thrmaczy zachowanie bohaterki z psychologicznego punktu wi- 
dzenia, pokazując jej cierpienia wewnętrzne i niezadowolenie ze swojego losu, który 
każę jej być kobietą. W utworze pojawiają się pytania do Boga:

Dlaczego nie urodziłam się chłopcem? Boże, jaki byl W tym twój zamysł? Przecież ty nie 
tworzysz nic bez powodu... Rozglądałam si? dookoła, by znaleźć odpowiedz, a kiedy zmęczyłam 
si? czekaniem, nie znajdując odpowiedzi, powiedziałam sobie - muszę stać się chłopcem. W pełni 
chłopcem* *'.

*'Ibid., s. 81.
*2 Ibid., s. 95. 
*’ Ibid., s. 97.
** Ibid., s. 85.

Autorka szczegółowo opisuje zachowanie Inas podczas odrzucania prośby o rękę. 
Odmowa ma być zemstą na kandydacie oraz na wszystkich mężczyznach i ma wykazać 
jej wyższość nad nimi. Bohateka mówi:

On by, czymś błahym, słabym, obłudnym, skrywającym swoje słabości kłamstwem. Powie 
działam mu spokojnie - nie ma dla ciebie miejsca W moim sercu ani W życiu. Jesteś już poza moim 
życiem. Proszę pana, ja nie zbieram brudów ani śmieci świata i nie przyjęłam jego kajania".

Ta skomplikowana postać jest pena sprzeczności i niekonsekwentnych zachowań. 
Określiła swoją miłość do ukochanego jako egoistyczny atak. Jednocześnie miłość ma 
dla niej nadrzędny wymiar. Gtosi: „Przebaczam wszystkim, ponieważ kocham wszyst- 
kich, a to jest wlaśnie wieczna miłość”*’.

Te targające Inas sprzeczne uczucia wyrażają ogrom iluzji, W której żyje. Jej źródło 
tkwi w dzieciństwie. Pisarka wini za to mężczyzn, widzących W kobiecie demona zla. 
To tkwi w podświadomości bohaterki, W którą wryło się jeszcze W dzieciństwie. Wów- 
czas rodzice kierowali do niej zle, głęboko raniące stowa: „Byłam bardziej szatańska 
niż sam szatan, który nigdy nie mógł ich zmusić do tego, czego nienawidzili”**.

Powieść Al-Hubh wa al-wahl porusza trudny, skomplikowany temat społeczeństwa 
rządzonego przez mężczyzn oraz postrzegania kobiety jako zla. Przedstawia ogrom cier- 
pienia i kompleksów kobiety wywodzącej się z takiego środowiska. Ostateczny wy- 
dźwięk utworu jest negatywny i zbyt pesymistyczny, gdyż bohaterka nie potrafiła zna- 
leźć dla siebie miejsca W kraju. Jej emigracja nosi znamiona ucieczki przed realiami, do 
których nie potrafiła się dostosować ani nie umiala W nich nic zmienić.
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٥u g t Hann : ‘Aslqat habibi (Kochanka mojego ukochanego; 1964) 

٥urglt HannuS urodziła się W 1930 roku W Aleppo. Pisarka wydala W 1961 roku 
pierwszą powieść: Dahaha ha'idan (Odszedł daleko), która porusza tematyk؟ miłości. 
Kolejny utwór, ‘Aslqat hahlbl {Kochanka mojego ukochanego), kontynuując ten te- 
mat, ukazuje niestereotypową sytuację Nawal, niewykształconej dziewczyny z klasy 
średniej, pracującej jako stenotypistka.

Dziewczyna marzy, by otworzyć księgami؟ W Aleppo, jednak rodzice nie pozwa- 
lająjej na to, gdyż wiedzą, że córka jest rozrzutna i nie zna wartości ciężko zarobione- 
go pieniądza. Dziewczyna czuje pustk؟, nud؟ i zmęczenie z powodu braku stabilizacji 
i coraz bardziej dochodzą W niej do glosu wewnętrzne rozterki z powodu niemożności 
samodzielnego decydowania 0 swoim losie. Wciąż przezywa tragedię pierwszej, nie- 
szczęśliwej milości. Chłopak, którego kochala, zostawi! ją dla bogatej dziewczyny. 
Głęboko zraniona, W akcie zemsty na swym tmdnym życiu odmówita ręki mlodemu 
'Abbasowi, który chcial się z nią zaręczyć. Zakochała się jednak W przyjacielu rodzi- 
ny, Farldzie - człowieku przedsiębiorczym, który osiągnął sukces W karierze zawodo- 
Wej oraz życiu prywarnym, pozostając hojnym wobec innych. Jego nieskazitelny wize- 
nrnek burzą jednak podejrzane stosunki z ciocią oraz nieformalny związek z pracowni- 
cą. Powieść ukazuje kontrasty W syryjskim społeczeństwie, które czasem walczy ze 
swobodą obyczajową, a innym razem przymyka oko na pewne powszechnie znane 
przypadłości. Farld reprezentuje typ liberalnego mężczyzny; zatnrdnia W swym biurze 
niemłodą Francuzkę, rozwódkę, siostrę nauczyciela o postępowych, lewicowych po- 
glądach. żyje z nią jak z żoną. Nawal jest zazdrosna o rozwódkę i - co dziwne - nie 
Jest zazdrosna o cioci؟. Domaga się, by jej przyszły mąż zwolnił pracownic؟, stawiając 
‘o jako warunek zgody na zamążpójście. Dziewczyna toczy wewnętrzną walk؟: czy 
Wycofać si؟ z milości do Farlda i wrócić do dawnego trybu życia, pustki i spacerów 
bez celu po Aleppo, czy zaakceptować realia i zaufać temu mężczyźnie. Nawal to 
przedstawicielka wszystkich dziewcząt Wschodu, działających emocjonalnie, a nie 
racjonalnie. W jej monologu wewnętrznym czytamy:

Zawsze bardziej rylalam sercem niż umysłem. Moja milo؛؛ do niego jest zraniona. Che؟ le- 
czy؛ jego rany, by stal się czystym, zdrowym człowiekiem. Czy naprawdę chcę zerwa؛ zaręczy- 
ny? Atakuje mnie uczucie strachu przed jałowym życiem czekającym mnie W Aleppo* .؛

*5 (jurgit Hannus, 'Aslqat habibi, Al-Maktab at-TgSrl, Bejrut 1964, s. 449 450.

Przesłanie utworu óurgit HannuS jest jasne: wahająca się dziewczyna woli jednak 
zaakceptować rzeczywistość i godzi się na związek, aby uniknąć trudnej sytuacji spo- 
lecznej narzucanej samornym kobietom, a czekającej ją W razie powrotu do rodzinnego 
domu. Mężczyzną jest W lepszej sytuacji, bowiem ma prawo wyboru i podejmowania 
decyzji.

Kdlit (Colette) al-Hurl: Wa marra sayf (/ minęło lato; 1975)

Kult (Colette) al-Hurl urodziła się W 1937 roku W Damaszku, gdzie ukończyła francu- 
sko-arabskie liceum. Następnie studiowała prawo W Bejrucie, najpierw na Uniwersyte- 
Cie Jezuickim, a później na Uniwersytecie Świętego Józefa. Ukończyła również filolo
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gię francuską na Uniwersytecie W Damaszku. W młodości wydała dwa tomiki poezji 
w języku francuskim: Dwadzieścia lat (1957) i Drgnienia (1960). Pierwszą powieść 
- Ayyam ma‘ahu(Dni z nim), opublikowała W 1959 roku. Następnie wydala kilka 
powieści, liczne zbiory opowiadań i jeden dramat. Od niedawna jest doradcą prezy- 
dena Syrii do spraw kultury.

Akcja powieści Wa marra sayf (/ minęło lato) toczy się w kilku miastach: Da- 
maszku, Kairze, Londynie i Paryżu. Główną bohaterką jest Suhayr 'UlwSn, pisarka 
i dziennikarka, zmęczona sobą oraz nudnym trybem życia. Ubolewając nad sprawami 
ojczyzny i własnego życia oraz niemożnością koncentracji na pisaniu, podejmuje nie- 
oczekiwaną decyzję o wyjezdzie z Damaszku, W nadziei, że wyjazd pomoże jej W od- 
nalezieniu się.

W utworze dominują dwie płaszczyzny. Pierwszą jest życie bohaterki, jej refleksje 
i rozterki, poglądy na świat oraz miłosne doświadczenia. Druga dotyczy milości 
Yusufa al-Aswnego do frzech kobiet, w których zakochuje się w przeciągu jednego 
lata. Autorka przeplata wydarzenia z obu płaszczyzn, by potęgować emocje i cieka- 
wość czytelnika. YUsuf al-Aswani jest dyrektorem egipskiego banku W Kairze. Przy- 
padkowo poznaje Suhayr, która W ramach swojej pracy przeprowadza z nim wywiad. 
Wkrótce rodzi się między nimi uczucie.

Kobieta jako dziennikarka wyjeżdżą do rożnych miast i tam spotyka kolejnych bo- 
haterow utworu. Ukazane są sceny W Londynie, które niespodziewanie są przerywane 
obrazami z Kairu, następnie Damaszku i Paryża. Taka narracja kojarzy się z kadrami 
filmowymi, co potęguje sprawnie wykorzystywana technika flashback oraz pojawiają- 
ce się nieoczelriwane wydarzenia. Czasami narrator włącza się, by W sposób bezpo- 
średni zmienić miejsce wydarzeń. Na przykład, kiedy jedna z bohaterek przebywa 
w Londynie, na wielu stronach utworu opisuje wygląd miasta oraz swój W nim pobyt. 
W pewnym momencie narrator przerywa akcję, zwracając się bezpośrednio do czytel- 
ników i zapraszając ich do innego miasta, by pokazać losy innej z postaci utworu:

Zostawiliśmy Mad h samą W stanie zaniepokojenia W Kairze, więc chodźcie ze mną zoba- 
czy،, co si? z nią tez dzieje‘“.

Pisarka dokładnie opisuje wygląd zewnętrzny i stan wewnętrzny bohaterów utworu 
oraz zapoznaje z ich przeszłością. YUsuf al-Aswanl jest smaglym, czterdziestoletnim, 
poważnym mężczyzną o silnej woli. W młodości pokocha! Madihę i ożenił się z nią. 
Jednak z czasem jego uczucie do żony przekształciło się W przyzwyczajenie i szacu- 
nek. Bohater nadal doświadcza uniesień miłosnych z Suhayr 'Ulwan, która W powieści 
jest opisana jako szczupła, smagla, inteligentna, reprezentująca wyemancypowany typ 
samodzielnej kobiety. Suhayr miala dwadzieścia lat, gdy z milości wyszla za mąż za 
mlodego mężczyznę, z którym jednak wkrótce po ślubie rozwiodła się. Następnie za- 
kochala się W znanym egipskim pisarzu, ale i ten związek niebawem się rozpadl. Jest 
przedstawiona jako kobieta niepotrafiąca odnaleźć siebie, poszukująca prawdziwej 
milości i doświadczająca ciągłych niepowodzeń.

Autorka wskazuje, że nieudane relacje z mężczyznami wynikają z dużych różnic 
psychicznych pomiędzy kobietą a mężczyzną Suhayr 'UlwUn ma odważne poglądy na 
temat przyjaźni, milości i seksu. Widzi, że bliskie damsko-męskie relacje mogą istnieć 
niezależnie od faktu, czy są oni przyjaciółmi, znajomymi czy małżonkami. Uważa, że 

Kult al-Huri, Wa marra sayf, Ittihad al-KuttSb alArab. Damaszek 1975, s. 90.
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są to kontakty wyższego rzędu, stojące ponad małżeństwem i przyjaźnią Takie zapa- 
trywania są jednak nierealne i wbrew tradycyjnemu środowisku arabskiemu, z którego 
bohateka się wywodzi. Mimo to można doszukać się tu poglądów samej pisarki, 
chrześcijanki, wychowanej W otwartym, liberalnym środowisku.

Inny typ kobiety reprezentuje Brytyjka, Jane, znudzona fizycznością seksualnych 
relacji z mężczyznami. Jest spragniona duchowej bliskości, swoistej jej zdaniem dla 
Wschodnich narodów, dalekich od zmaterializowanych społeczeństw Zacliodu. Yusuf 
al-AswSni staje się dla niej ucieleśnieniem upragnionej duchowości i dlatego zako- 
chuje się W nim, dostrzegając, że prawdziwą miłością jest połączenie dwóch jestestw 
w jedno. Mężczyzną odczuwa potrzebę jej szlachetnej milości i wspotczuje jej.

Porównanie Zachodu ze Wschodem jest również widoczne, gdy Suhayr zrywa 
kontakty z Yusufem i nawiązuje uktad z wtochem, który podobnie jak Jane poszukuje 
milości w krajach Orientu. Pisarka skoncentrowała się na międzyludzkich kontaktach, 
skupiając się na różnicach oraz wartościach, które reprezentują kultury arabska i euro- 
pejska, a wyrazicielami tego są bohaterowie reprezentujący zarówno jedną, jak i drugą 
cywilizację. Daje do zrozumienia, że uczucia - niezależnie od kraju czy kontynentu 
- pozostają ludzlrimi emocjami, a zestawienie dwóch różnych kultur nie jest przeciw- 
stawieniem ich sobie. Jednocześnie sygnalizuje konieczność wzajemnego uzupełniania 
się i czerpania korzyści z tych różnic.

Powieść Wa marra sayf ma skomplikowaną warstwę konstrukcyjno-kompozy- 
cyjną a narracja jest prowadzona W niezwykle ciekawy sposób. Choć Kult al-Huri 
Użyta rozmaitych współczesnych chwytów powieściowych, takich jak technika 
flashback oraz prezentacja scen na zasadzie kinowego kadra, to nie uwolniła się do 
końca od klasycznego stylu. Pomimo pewnych niedociągnięć, dotyczących między 
innymi przypadkowości wielu wydarzeń, co sprawia wTażenie, że są nie do końca 
przemyślane i mato wiarygodne, utwór pozostaje ciekawym dzietem, reprezentującym 
nietypowe idee, zwłaszcza dotyczące relacji męsko-damskich przedstawionych z ko- 
biecego punktu widzenia. Zaś ideowe przestanie nie dotyczy wyłącznie społeczeństwa 
arabskiego, ale calej ludzkiej cywilizacji.



3. Realizm

Nizar Ma'ayyad al-،Azm: Salasil al-madi (Okowy przeszłości’, 1964)

Nizńr Ma'ayyad al-'A^m urodzi! się W 1930 roku W mieście Hama, położonym 
w środkowej Syrii. Pracował jako urzędnik W rodzinnej miejscowości. Jest autorem 
niewielu utworów. Oprócz powieści Salasil al-madi (اOkowy przeszłości) wydal dwa 
zbiory opowiadań. Zmart W 1989 roku.

 to realistyczna powieść opisująca i dogłębnie (Okowy przeszłościا) al-madi /"،؟.؛،/،،5
badająca najważniejsze problemy społeczne. G ownym tematem książki jest miłość, 
która musi uzyskać niezbędne społeczne przyzwolenie, sankcjonowane przestarzałą 
tradycją i obyczajem. Nabil - bohater utworu -jest synem zamożnego baszy z konser- 
watywnego miasta Hama. Mężczyzną pisze pamiętnik, W którym przedstawia swoje 
bolesne doświadczenia milosne. Opisuje trwającą sześć lat miłość pełną niepokoju, 
zazdrości i cierpienia z powodu wyemancypowania wybranki swego serca - MUdln. 
Kobieta po przeczytaniu jego artykułu na temat literatury, zachwycona elokwencją, 
napisała do niego pelen podziwu list. Po krótkim okresie korespondencji umówili się 
na spotkanie W Bejrucie. Mężczyzną, wywodzący się z ortodoksyjnych kręgów, był 
zaskoczony jej swobodnym stylem bycia. Mimo to zakocha! się W niej. Kobieta uwo- 
dzila go. Bezskutecznie - gdyż on nie godzil się na zbliżenia, ponieważ nie pozwalały 
mu na to wyniesione z domu rodzinnego i głęboko wpojone anachroniczne zwyczaje 
i tradycje. Po odbyciu shrżby wojskowej wciąż zakochany Nabil, zgodnie ze zwycza- 
jem, prosi swą matkę, by W jego imieniu poprosiła o rękę dziewczyny. Kobieta kon- 
sulhrje się z ortodoksyjnym mężem i W rezultacie rodzice chłopaka nie wyrażają zgody 
na ten mezalians, uzasadniając, że to nie jest odpowiednia kandydatka na żonę dla ich 
syna. Po pewnym czasie Nabil dostaje od Mةdlin list pełen wyrzutów i krytyki jego 
zacofanej mentalności i poglądów. W efekcie bohate zrywa z nią kontakty, tłumacząc 
swą decyzję jej swobodnym sposobem bycia, co jest W dodatku przyczyną jego we- 
wnętrznych rozterek i cierpienia. Mężczyzną uspokaja rodziców, thrmacząc, że zerwal 
znajomość z Modlin, pozostając wiernym rodzinnym i społecznym tradycjom oraz 
zwyczajom. Po tych wydarzeniach Nabil zglasza się jako wolontariusz do wojsk arab- 
skich walczących W Palestynie W 1948 roku. Po przegranej wojnie wraca do domu 
i rozpoczyna pracę jako wiejski nauczyciel W Syrii.

Powieść sprawia wrażenie prymitywnej i niedojrzałej, ze względu na traktowanie 
ludzkich emocji i mitości W tak nieskomplikowany oraz uproszczony sposób. Jednak, 
uwzględniając realia konserwatywnego społeczeństwa, z którego wywodzi się bohate, 
można stwierdzić, że autor trafnie i szczegółowo zobrazował prawdziwy wizerunek 
przeważającej części arabskiego społeczeństwa pierwszej polowy dwudziestego wie- 
ku. 'Adnan Ibn Durayl wysoko oceni! tę powieść, utrzymując, że przedstawia ona 
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samodzielnego bohatera shtZącego swojej ojczyźnie i społeczeństwu, odrzucającego 
fałszywy wizerunek emancypacji reprezentowany przez Madlin. Ibn Durayl widzi 
W zerwaniu przez Nabila stosunków z kokietującą go ukochaną „oznak? prawdziwej 
męskości cechującej bohatea utworu”*’. Nie można jednak powyższej oceny trakto- 
Wać jako jedynie słusznej. Bohater mimo wszystko nie byl jednostką samodzielną
- raczej zakładnikiem anachronicznych zwyczajów i tradycji. Znalazło to nawet od- 
zwierciedlenie W tytule powieści. Nie do końca też przekonujące jest wysianie bohate- 
ra na front „świętej wojny” za Palestyn?. Autor chciat W ten sposób wykazać, że frady- 
cjonalizm społeczeństwa jest trwale związany z patriotyzmem oraz oddaniem religii 
i ojczyźnie. Ponadto taki wyidealizowany obraz bohatera walczącego W obronie ojczy- 
zny byl W tamtym czasie nieodłącznym elementem uczestnictwa W walce z zepsutą
- zdaniem ówczesnych - liberalizacją zagrażającą kultywowanym od najdawniejszych 
czasów tradycjom i obyczajom.

W utworze można doszukać się przeciwstawienia dwóch kultur. Konserwatywna, 
Wschodnia, czyli Nabil i jego rodzina, skonfrontowana zostala z wyzwoloną, zachod- 
nią, reprezentowaną przez hołdującą europejskiemu sposobowi życia Madlin. Oto co 
bohater mówi do swojej dziewczyny:

My jesteśmy ludźmi Wschodu. W naszych żyłach plynie gorąca i honorowa krew; urodzili- 
śmy się zazdrośni o nasze kobiety. Okowy przeszłości mocno trzymają i przyciągają nas ku sobie 
- czy chcemy tego, czy nie. Jest rzeczą niemożliwą, by europejska cywilizacja i kultura Zachodu, 
jakkolwiek duże by nie byty jej wpływy, zburzyła mury naszej przytomności, chroniącej czci na-

Z powyższego cytatu wynika, że najistotniejszym punktem konfliktu Wschód - Za- 
h d jest cześć kobiety, głęboko zakorzeniona W tradycji arabskiego świata. Bohater 

jest świadomy tego, co reprezentuje Madlin, i wydaje się, że sam autor wypowiada się 
Jego ustami na temat różnic pomiędzy kulturą zachodnią a muzułmańską:

Jaka duża różnicą jest pomiędzy nami a ludźmi Zachodu oraz małą cząstką naszych rodaków, 
którzy poddali się zepsuciu mózgu oraz sumienia i umarta W nich męskość! Rozumiesz, co mam

Fadil as-Siba'1: Tumma azhara al-huzn (A potem rozkwitł smutek; 1963), 
Riyah kanim (Grudniowy wiatr, 1968)

Fadil as-Siba'1 urodzil si? W 1929 roku W Aleppo. Po ukończeniu studiów prawni- 
٥2ych na Uniwersytecie W Kairze powróci! do rodzinnego miasta, gdzie pracował 
początkowo jako adwokat, a następnie jako nauczyciel W liceum. W 1966 roku prze- 
niósł się do stolicy, gdzie byl dyrektorem do spraw kultury na Uniwersytecie W Da- 
niaszku, a później W Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego. W 1982 roku przeszedł 
na emerytur? i poświęcił się pracy pisarskiej oraz założył i prowadzi do chwili obec- 
nej wydawnictwo Iblliyya. Jest jednym z założycieli Związku Pisarzy Arabskich 
(Ittihad al-Kuttab alArab). Zaczął publikować już W potowie lat pięćdziesiątych.

'Adnan Ibn Purayl, Ar-Riwaya al- ‘arabiyya..., s. 80.
 .Nizar Mu’ayyad al-‘A?m. Salasil al-madi, Dar Ibn Zaydun, Damaszek 1964, S.318 اه
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Jest autorem literatury beletrystycznej. Niektóre z jego utworów zostaly przethrma- 
czone na języki obce.

Tumma azhara al-huzn (A potem rozkwitł smutek) to powieść spoleczno-obycza- 
jowa o moralizatorskim wydźwięku. Sklada się z trzech części: Smutek, Miłość i Ra- 
dość, których tytuly są W pewnym sensie zwiastunami treści. W utworze przedstawione 
są losy zubożałej rodziny mieszkającej W Aleppo. Po śmieci ojca, jedynego żywiciela 
rodziny, jego ciężarna żona Kawtar i pięć malych córek zostają bez środków do życia. 
Jednak kobieta nie pogrążą się W rozpaczy. Zaczyna szyciem zarabiać na utTzymanie. 
Ku jej radości dziecko, które rodzi już po śmierci męża, to chłopiec. Kobiecie jest 
ciężko, ale nie decyduje się na kolejne zamążpójście, samotnie utrzymując i wycho- 
wując dzieci. Córki dorastają. Najstarsza, Nura, zamierza wyjść za mąż. Jednak bezli- 
tosne fatum znów daje o sobie znać i narzeczony dziewczyny ginie W wypadku, a ona 
z rozpaczy traci zmysły i wkrótce umiera. Druga z córek kończy szkolę i zaczyna pra- 
cowac jako nauczycielka. Niebawem też wychodzi za mąż. Hala - trzecia z córek, 
będąca zarazem narratorem powieści - inteesuje się literaturą. Często chodzi do księ- 
gani, gdzie spotyka Samira, studenta prawa. Wkrótce stają się bliskimi przyjaciółmi 
i marzą o małżeństwie. Jednak chlopak po ukończeniu studiów wyjeżdżą do Paryża na 
studia doktoranckie. Hala zaś podejmuje pracę W biurze, a następnie zaczyna studio- 
wać zaocznie prawo. Odrzuca inną propozycję zamążpójścia, mając nadzieję, że Sam r 
woci do niej. Po ukończeniu shrdiów Hala zaczyna pracować jako adwokat i kontynu- 
uje naukę, robiąc doktorat W Kairze. W tym czasie jej mlodsza siostra, Rabi‘a, kończy 
szkolę, rozpoczyna pracę W banku i wychodzi za mąż. Matce pozostaje na u-aniu 
najmłodsza córka, która wybiera się na uniwersytet studiować medycynę i uczący się 
w szkole podstawowej syn, planujący zostać inżynierem.

Powieść jest holdem złożonym kobiecie pozostawionej bez środków do życia. Jako 
zwykla krawcowa potrafiła doskonale dać sobie radę, wychowując dzieci na wyksztal- 
conych i samodzielnych ludzi. Na zakończenie powieści Kawtar zdobywa tytul Wzo- 
rowej Matki na dorocznym pikniku z okazji Dnia Matki, a Hala spotyka na uroczysto- 
ści Samira, który wtaśnie wrócił z zagranicy i zapowiada swoją wizytę W domu dziew- 
czyny, prawdopodobnie W celu zaręczyn.

Pasmo dramatów, trudów i nieszczęść, których doświadczała przez dlugie lata 
Kawtar i jej dzieci, mialo szczęśliwy final. Okazalo się. że brak opiekuńczego ramie- 
nia mężczyzny nie musi dla żony i dzieci oznaczać upadku. W tym utworze wszyst- 
kie córki kończą szkoly i usamodzielniają się, syn studiuje, a matka po wielu latacli 
wyrzeczeń i poniżenia W środowisku nareszcie zostaje doceniona, nawet na forum 
publicznym.

Narratorem powieści jest Hala, opowiadająca W pierwszej osobie historię swojej 
rodziny. Dlatego odnosi się wrażenie, że utwór ma formę pamiętnika, W którym do- 
kladnie określone są daty, czas i wiek członków rodziny. Narratorka szczegółowo 
i wiernie opisuje koleje życia swoich bliskich. Na czterystu stronach powieści przed- 
stawiony jest obraz matki walczącej o godne, dostatnie życie dla swoich dzieci. Autor 
podkreśla rolę mężczyzny W rodzinie arabskiej. Ukazuje skalę heroicznych trudów, 
którym musi podolać wdowa, by zrekompensować dzieciom brak ojca. Nie zawsze jej 
się to udaje, gdyż - dla przykładu - nie jest W stanie uchronić młodych córek od zacze- 
pek. Hla, wychowana W środowisku, gdzie dziewczęta są mniej doceniane, ma z tego 
powodu kompleksy. Paradoksalnie, właśnie to motywuje ją do działania i udowodnię- 
nia, że też potrafi - podobnie jak chlopcy - zdobyć wyższe wykształcenie, dobrą pracę 
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i być niezależna. ‘Adnan Ibn Durayl dostrzega, że „osiągnięcie sukcesu W nauce i pra- 
cy rekompensuje jej zaniżone poczucie wartości, jako kobiety W arabskim spoleczeń- 
stwie” ؛٥ .

Przesianiem ideowym powieści Tumma azhara al-huzn jest wystąpienie przeciw- 
ko niesprawiedliwości społecznej i dumie bogatych kobiet oraz ich wywyższaniu się 
ponad biednych. Krytykuje też wielożeństwo؛', ale nade wszystko pisarz próbuje zro- 
zumieć psychikę kobiety syryjskiej Zyjącej W tradycjonalistycznym mieście Aleppo 
w latach pięćdziesiątych. Krytyk literacki Husam al-Hat b trafnie zdefiniował to za- 
gadnienie poprzez wyliczenie najważniejszych kwestii poruszonych W utworze:

Absolutna wierno؛، mężowi i rodzinie (obraz matki poświęcającej się bezwarunkowo dzie- 
ciom). Akceptowanie losu i przeznaczenia- tak zlego. jak i dobrego - oraz przyjmowanie go jako 
woli Boskiej. Intrygi żon mających wspólnego męża, czyli żyjących W bigamicznych związkach. 
Ogromna zazdrość wobec sukcesów innych kobiet. Brak obiektywizmu kobiet W kwestii ważnych 
spraw. Kierowanie się emocjami, a nie rozsądkiem. Niepotrzebne roztrząsanie i zagłębianie się 
w drobiazgi. Wiara W szczęście i pech, np. Kawtar myśli, że dom. W którym mieszka, trzeba za- 
mieni،, bo ich wujek rzucil na niego urok".

Husam al-Hatib jednak pisze, że Fadil as-Siba'1 zniweczy! liczne potencjalnie pozy- 
tywne techniczne i społeczne strony powieści, koncentrując się na problemach po- 
wierzchownych i zagłębiając się W niepotrzebne szczegóły życia swoich bohaterów؛’. 
W odpowiedzi autor napisal krytyk؟ krytyki, wykazując przeoczenia al-Hat ba i jego 
złą interpretację oraz pomijanie W ocenie utworu ważnych elementów. Pisze:

Jeśli powie؛، wygląda na tak bardzo powierzchowną i kruchą, to nie rozumiem, dlaczego 
krytyk ten [Husam al-Hat b] napisal na jej temat takie dhigie opracowanie, a później wyleciał do 
Egiptu, aby przeczyta، ją doktorantom kairskiego uniwersytetu".

Aby dowieść znaczenia swojego utworu, autor przedstawi! opini؟ radzieckiego bada- 
cza arabskiej literatury (nie podając jego nazwiska), który spośród wielu wybra! do 
analizy wlaśnie t؟ powieść, wyjaśniając: „Ona przedstawia prawdziwe oblicze wschod- 
niego, arabskiego, muzułmańskiego społeczeństwa Aleppo, jego tradycje, zwyczaje, 
.؛'؛”dealy i wartości؛

Tumma ،،2,1،،,-،، al-huzn daje peny zarys życia rożnych syryjskich warstw spolecz- 
nych, a zwłaszcza kobiet, i ich trudną sytuację W drugiej polowie XX wieku. Poprzez 
Optymistyczne zakończenie podkreśla, że praca i podejmowane wysiłki prędzej czy 
poźniej owocują powodzeniem i radością Taki wlaśnie sens ma ostatnie zdanie powie- 
ści: „Tak, nastal czas, aby ogród smutku W naszym domu od dziś zakwit! różą i jaśmi- 
nem!” ؛٥ .

W kolejnej powieści, Riyah kanim (Grudniowy wiatr), Fadil as-Siba'1 zajmuje 
s؟ korupcją i immoralnoScią W syryjskim społeczeństwie lat sześćdziesiątych. 
Przedstawia dwie postacie, wywodzące się z przeciwstawnych klas społecznych.

s. 42.

'Ad n Ibn Durayl, Ar-Riwaya al-'arahiyya..., s. 89.
Fadil as-Siba'1, Tumma azliara al-huzn, Dar Iśbiliya, Damaszek 1991 (wyd. 3), s. 94-103.
Husam al-Hatib, Tumma azhara al-huzn (naqd), „At-TaqSfa al-'Arabiyya”, „9, 09.1975, s. 34-35. 
Ibid., s. 35.
Fadil as-Siba‘1, Naqd an-nad: Tumma azhara al-huzn, „A؛-Ta٩afa al-'Arabiyya”, nr 1, 01.1976,

55 Ibid., s. 38.
Fadil as-Siba'1, Tumma azhara..., s. 400. 
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Rami Hum ad-DIn pochodzi z bardzo ubogiej rodziny, lecz wytrwałością i cierpli- 
wością osiągnął sukces życiowy. Zdobyl wykształcenie, dobrą prac? i na koniec zo- 
stal wziętym adwokatem, pisarzem i krytykiem literackim. Dniga postać to Lubna 
al-Amlr- arystokratka, córka wpływowego człowieka, mającego szerokie kontakty 
w społeczeństwie, W tym wśród ludzi wladzy. Rami poznaje Lubn؟ na literackim 
sympozjum. Kobieta prosi go 0 korekt? swojej powieści. Ich kontakty z czasem na- 
silająsię. On poprawia brudnopisy jej słabych powieści oraz pomaga W opublikowa- 
niu ich. Wkrótce spędzają ze sobą coraz więcej czasu. Rami zakochuje się. Gdy jed- 
nak prosi Lubn? o rękę, ta unika odpowiedzi, by W końcu przyznać się, że równocze- 
śnie utrzymywała kontakty z innym kolegą. Bohater doznaje wstrząsu, przeklina ją 
i wyzywa od kobiet lekkich obyczajów. Wykrzykuje, że zranilajego godność i że jest 
brudną burżujką Dostrzegł W niej przedstawicielkę zepsutej moralnie klasy spolecz- 
nej. Konstatuje ostatecznie, że nawet gdyby ona W końcu okazala skruch?, wyznała 
mu miłość, prosząc o kontynuowanie związku - on już nigdy nie jest W stanie jej 
przebaczyć, ponieważ dostrzegł W niej istot? z innej gliny i dlatego czuje do niej 
wrogość i odraz?.

Tematyka utworu jest prosta. Pisarz chcial ukazać przepaść oddzielającą dwie prze- 
ciwstawne warstwy społeczne Syrii z tamtych lat. Przemyślenia bohatera prezentuje 
nam narrator:

My؛la٠: Ona jest córką bogacza, a ja jestem synem biednego tkacza... Dwie antagonistyczne 
klasy, podobnie różne jak nasz domek i ich wystawna willa؛’.

Krytyk literacki, *Adnan  Ibn Durayl, wyciąga daleko idący wniosek, twierdząc, że 
powieść ta

(...) odważnie demaskuje zepsute społeczeństwo sprzed rewolucji, kiedy feudaIowie mieli W rę- 
kach władzę, resorty ministerialne, wpływy polityczne i całkowicie kontrolowali kraj؛’.

Ibn Durayl mial na myśli rewolucję basistów (8 marca 1963), która faktycznie usunęła 
feuda ow i burżujów oraz doprowadziła do konfiskaty ich majątków. Zastąpiła ich 
jednak nowymi elitami wtadzy, równie skorumpowanymi i zdegenerowanymi.

Należy dodać, że pisarz ukazal również zepsucie ubogiej klasy. Sam Rami, podob- 
nie jak i Lubna, z upodobaniem pije alkohol, zadaje się z kobietami, a jego brat oddaje 
się nieróbstwu. Nie kończy żadnej szkoty, próżnuję, żerując na majątku wtasnego ojca. 
Egipski krytyk literacki, HilmI Muhammad al-Qa'ud١ pisze o Ramim:

Reprezentuje typ inteligencji lub elity podatnej na pokusy Zachodu, ktbra zbuntowała się 
przeciw swojej nacjonalistycznej kulturze i stala się zakładnikiem zachodnicli wartości, odzwier- 
ciedlających się W kontaktach i zachowaniu؛’.

Jednak ta negatywna opinia o europejskiej kulturze jest wybiórcza i ogranicza się do 
postrzegania tylko powierzchownego zla, jak chociażby picie alkoholu czy swobodne 
kontakty z kobietami, co nie stanowi przecież pełnego obrazu. Innym razem al-Q٥'ud 
byt bardziej obiektywny W analizie psychiki bohatera, pisząc:

” Fadil as-SibS‘1, Riyah kaniul, Dir Al-Qi?؟a alArabiyya, Aleppo 1968, s. 140.
.Adnan Ibn Durayl. Ar-Riwaya al-‘arabiyya..., s. 91' ا5
.ud, Hiwar ma 'a..., s. 171‘؛Hilml Muhammad al-Q ’ا
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Niepokój targający Rimim, a mający ścisły związek z jego klasowym pochodzeniem i pozy- 
cją w społeczeństwie, prowadzi go do ekstremizmu, W którym odcina się od biednego środowi- 
ska, z jakiego si؟ wywodzi. Przejawia się to W rożnych sytuacjach. Na przykład czuje wrogość do 
kobiet zasłaniających twarze... i jest zwolennikiem europejskich poglądów W dziedzinie relacji 
między kobieami a mężczyznami (...). Bez wątpienia poczucie przynależności klasowej bylo 
motorem jego postępowania i zachowania jako jednostki z elity, odcinającej się od swoich korze- 
ni i polującej odnaleźć siebie W innej, lepszej klasie. A kiedy mu się nie udato osiągnąć celu, 
szuka! drogi powrotnej, by odnaleźć siebie .

Bad Haqql: Gufun tashaq as-suwar (Powieki miażdżące obrazy; 1968), 
Ahlam ar-rasif al-magrula ٢Ma١٦enia zranionego c١٦odmka ٦ آلل٦٦١

Badi Haqql urodzil si؟ W 1922 roku W Damaszku. Ukończy! studia prawnicze na 
tamtejszym uniwersytecie, a W 1950 roku W Paryżu obroni! doktorat, również z dzie- 
dziny prawa. Pracował jako dyplomata W rożnych światowych stolicach. Jest autorem 
wierszy i opowiadań, zajmowa! si؟ tłumaczeniami na język arabski, a ponadto napisal 
trzy powieści. Zmarl W 2000 roku.

(jufun tashaq as-suwar (Powieki miażdżące obrazy) to powieść współczesna. 
Opisane są W niej W realistyczny sposób biedne dzielnice Dana zku. Wydaje si؟, że 
autor zaczerpną! t؟ histori؟ z autentycznych wydarzeń, których bohaterem jest jego 
Sąsiad, o czym wspomniał we wstępie do powieści؛'.

W utworze przedstawione zostalo społeczeństwo syryjskie okresu przed odzyskaniem 
niepodległości. Bohaterem jest zawodowy kierowca. Mu tafii. Jego żona, Sabriyya, 
Uchodzi za zapamiętają plotkark؟ i zepsutą kobiet؟ zdradzającą m؟ża. Gdy ten poznal 
Wd؟ o zdradach, ciężko pobil żon؟, aż do nieprzytomności. Wzburzony, myśląc, że 
Sabriyya nie żyje, usiadł za kierownic؛ i spowodował wypadek, W wyniku którego zosal 
sparaliżowany. Sabriyya, zmęczona kalectwem m؟ża i koniecznością doglądania go, 
Zczyla mu rychlej śmierci. W końcu wystąpiła o rozwód. Bala si؟ stracić pojawiającą 
si؟ szans؟ na kolejne małżeństwo z bogatym, żonatym właścicielem restauracji. Kobieta 
w monologu wewnętrznym thrmaczy swoją decyzj؟, usprawiedliwiając si؟:

Ach, gdybym wiedziała, kiedy przyjdzie aniol śmierci, by zabrać ten ciężar [cliorego męża], 
bo może przeżyje jeszcze kolejny rok. A ja czekam i moja młodość z każdym dniem coraz bar- 
dziej więdnie. MoZe pewnego dnia Abu Husniemu odechce się ożenić ze mną i stracę ostatnią 
szansę, gdyż pierwszej jego Zonie uda si؟ go przekonać, i zrezygnuje ze mnie. Ja wiem, jacy są 
mężczyźni. Nie można im zaufać“.

Myśli bohateki reprezentują poglądy znacznej większości kobiet arabskich, które 
s٩ nieufne wobec mężczyzn. Jest to typowy sposób myślenia, wynikający z l؟ku przed 
przyszłością ściśle uzależnioną od mężczyzny tak materialnie, jak i zgodnie z tradycją 
Oraz religią. Niepewność jutra wynika z tego, że prawo religijne, a także państwowe, 
r^valana wielożeństwo, W ؟c kobieta wkażdej hili może przestać być jędynążoną 

٦ ١٢ ęcz stać się rozwódką. Za pomocą techniki flashback dogaduje، się, że 
Mustafa mial ukochaną żon؟ 'pochodzącą ze wsi, która zmaria podczas porodu ich

: Badi‘ Haqqi, Gufun tashaq as-suwar, Dar Alllm lilMalayin, Bejrut 1968, s. 7. 
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córki, Zaynab. Kilkunastoletnia obecnie dziewczynka opiekuje się niepełnosprawnym 
ojcem, gdyż macocha nie chciała się nim zajmować. Zla Sabriyya sprowadza do domu 
mężczyzn, aby uwodzili pasierbicę. Dziewczyna jest jednak cnotliwa i odmawia in- 
tymnych kontaktów. W końcu zdesperowany ojciec, by ustrzec dziecko przed nie- 
szczęściem, wyslal ją do rodziny na wieś. Sabriyya ma z Mustafą niedorozwiniętego 
umystowo syna, który bardzo przeżywa kłótnię i rozwód rodziców. Podczas wesela 
zAbu Husnim doszlo do kłótni obu żon, W której nowo poślubiony mężczyzną stanął 
po stronie pierwszej żony. Będący świadkiem tego wydarzenia niepełnosprawny chto- 
pak boleśnie przeżyl tę sytuację i - nie mogąc się pogodzie z takim obrotem rzeczy 
- popelnil samobójstwo, wieszając się W dniu ślubu matki. Załamana Sabriyya dotkli- 
wie odczuła utratę wszystkich bliskich: bytego męża, syna, a także nowego męża.

Pomimo wizerunku kobiety zepsutej moralnie i wyrachowanej, litujemy się nad jej 
niedolą, bowiem przede wszystkim społeczeństwo jest winne tego, że kobiety boją się 
o swoją przyszłość, a sposób wychowania każę im bezwzględnie podporządkować się 
mężczyźnie. Autor świetnie to ukazal W monologach wewnętrznych glównej bohaterki.

Powieść Gufun tashaq as-suwar charakteryzuje się wysokim poziomem techniki 
pisarskiej, świetnie wykorzystano W niej walory nowoczesnej powieści europejskiej 
i amerykańskiej. Widoczne są zwłaszcza -y Jamesa Joice'a i Williama Faulknera, 
szczególnie W prezentacji strumienia świadomości oraz poetyckiego stylu, bogatego 
w metaforykę i konstrukcje aluzyjne. Nie dziwi piękno języka utworu, zważywszy, że 
autor byt już wcześniej znanym poetą, co miato bez wątpienia decydujący wpływ na 
artystyczny ksztatt jego prozy. Zauważalne są też wptywy takich twórców, jak Dosto- 
jewslti, Garbaye, Putor i Sain-Simone, głównie W drobiazgowości opisu świata przed- 
stawionego oraz wewnętrznych rozterek bohaterów. Zarzuty niektórych krytyków sy- 
ryjskich dotyczące zbyt poetyckiego stylu powieści i nadmiaru środków artystycz- 
nych٥5 w niczym nie umniejszają walorów tego utworu. Bez wątpienia Gufun tashaq 
as-suwar należy do najlepiej skonstruowanych powieści W historii syryjskiego powie- 
ściopisarstwa.

Podobnie jak W poprzedniej powieści, bohaterowie Ahldm ar-rasif al-magruh 
(Marzenia zranionego chodnika) należą do ubogiej klasy nieszczęśliwych ludzi, tym 
razem umiejscowionych wśród uchodźców palestyńskich. Główny bohater jest ulicz- 
nym pucybutem. Jego syn ginie W wypadku samochodowym, wpadając pod ciężarów- 
kę. Sprawa znajduje final W sądzie, i po wielu uciążliwych procedurach ojciec dostaje 
odszkodowanie od kierowcy. Jednak z otrzymanych pieniędzy aż połowę musi prze- 
znaczyć na honorarium dla adwokata prowadzącego sprawę. Ten banalny temat pisarz 
zaczerpną! z rzeczywistości, o czym wspomina we wstępie.

Mimo pozornej prostoty tematycznej powieść jest wielopłaszczyznowa. Autor bo- 
wiem umiejętnie przedstawia przeżycia wewnętrzne bohatera, poshrgując się monolo- 
gami wewnętrznymi i technikąjlashback. Rozbudowana narracja daje pełniejszy zarys 
postaci i wzbogaca go o tlo historyczne. Dzięki zastosowaniu retrospekcji ukazano 
szczęśliwe życie bohatera, Abu Ahmada, W swojej ojczyźnie, gdy spokojnie mieszka! 
w Hajfie przed 1948 rokiem. Podczas późniejszej tułaczki i związanej z nią dhigiej 
poniewierki umiera jego żona. Po tragicznej śmierci syna bohater jako ochotnik zostaje 
przyjęty W szeregi partyzantów walczących o wyzwolenie ojczyzny. To, co pozostało 
z odszkodowania za śmierć Sima, przekazuje na rzecz palestyńskiej organizacji wy-

63 Patrz: 'Ainn Ibn Durayl, Ar-Riwaya al- ‘arabiyya..., s. 95. 
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zwoleńczej. Bad!' Haqql, chcąc ukazać dramat Palestyńczyków i ich zranione marze- 
nia, zagłębia się W psyciliczne zawiłości bohatera. Uzewnętrznia jego niepokój, zmar- 
twienia, tęsknotę i dramatyczne dążenie do powrotu do domu W okupowanej Palesty- 
nie. Bohater marzy o chociażby skrawku ziemi na cmentarzu W ojczyźnie:

On [syn] leży martwy na szpitalnym łóżku. Jutro ziemia przyjmie go W siebie. Ale ty pewnego 
dnia nie zapomnisz zabrać jego i kości matki, aby pochować ich am, W Hajfie. o Muhammadzie, 
o Fatimo! Ach, gdybym zmarl W Hajfie! (...) Tak, na pewno zabierzeszjej kości i szczątki twego 
syna, by pochować ich am, W twojej dalekiej, dalekiej ziemi".

Marzenia Palestyńczyków o powrocie do ojczyzny i tęsknota za nią byly tematem 
wielu arabskich utworów prozatorskich. Nie sposób nie wspomnieć tu o powieści 
Rigiil fi aSSams {Mężczyźni W pełnym słońcu‘, 1963) znanego palestyńskiego pisarza 
Gasaana Kanatanlego, W której jeden z bohaterów, Abu Qays, mial takie same marze- 
nia, jak Abu Ahmad z utworu Badi'a Haqqlego Ahlam ar-rasif al-magruh.

Hayri ad-Dahabl: Malakut al-busata' {Królestwo prostych ludzi‘, 1976)

Hayri ad-Dahabl urodzil się W 1946 roku W Damaszku. Ukończy! filologię arabską na 
Uniwersytecie W Kairze. Pracował W Syrii i Algierii jako nauczyciel języka arabskie- 
go. Jest autorem wielu powieści oraz zbiorów opowiadań dla dzieci.

W powieści Malakut al-busata’ {Królestwo prostych ludzi) przedstawiona jest sy- 
tyjska rzeczywistość W czasie pieiwszej wojny światowej oraz upadek imperium 
Osmańskiego. Autor ukazal życie Syryjczyków W tym przełomowym, historycznym 
niomencie oraz entuzjastyczne powitanie zwycięskich arabskich wojsk, które W 1918 
roku wyzwoliły Syrię spod panowania tureckiego. Najważniejszymi postaciami utworu 
są: Bahiyya, jej dwóch synów: Sa'id i Yunis, oraz Habiba - ich żona.

Bahiyya to ślepa staruszka, która W młodości, po śmierci męża W dalekim Jemenie, 
Samotnie wychowała dwóch synów. Kultywuje ona tradycje i przestrzega dawnych 
Zasad. Swoje dzieci traktuje nierówno - większą troską otacza młodszego syna, 
Yunisa. Odbija się to W konsekwencji na psychice i życiu obu chlopcow. Sa'ld jest 
bardzo slabyrn uczniem, który buntuje się przeciwko wszystkiemu, również przeciw 
nauczycielowi ze szkoły religijnej. Jego szkolne niepowodzenia powodują, że rzuca 
naukę i najmuje się do pracy jako tapicer przy produkcji materacy. Jednak mame za- 
robki sprawiają, że szybko porzuca pracę i staje się rabusiem. Wzbogaca się i po pew- 
nym czasie otwiera sklep, stając się szanowanym kupcem. Jego młodszy brat to ma- 
fflinsynek, który nie umie ułożyć sobie życia. Po ukończeniu szkoty idzie do wojska 
 Uczestniczy W wojnie. Jednalt dezerteruje, po czym zostaje schwytany i osadzony؛
 .więzieniu. Po odbyciu kary nie może znaleźć pracy i ostatecznie zatrudnia go brat ج
٧ńnis jest ciągle niezadowolony i narzeka na wszystko: „To nie jest życie. Nawet osly 
٤yj'ą lepiej”. W odpowiedzi na te narzekania Sa'ld mówi: „Ty jesteś moim pracowni- 
kiem i powinieneś sobie to uświadomić”٥5.

Habiba akceptuje swój trudny los kobiety W społeczeństwie arabskim. Ona i Sa'ld 
kochają się i zamierzają hrac Jednak po wybuchu wojny SaTd ukrywa się W Da-

Bad!' Haqql, Ahlam ar-rasif al-magruh, Dir Al-Adab, Bejrut 1973, s. 54.
65 Hayri ad-Dahabl, Malakut al-busata’, Ittihad al-Kuttib alArab, Damaszek 1976, s. 193. 



44 Syryjska powieść po roku 1961

maszku, a znajomi myślą, ze wyemigrował. Bahiyya doprowadza do ślubu nadal 
kochającej Sa'lda Hbiby z młodszym synem. Dzieje się to wbrew woli dziewczyny, 
która pod wpływem silnej presji rodziny jednak ulega i zgadza si? na małżeństwo. 
Wkrótce YUnis zostaje powołany do wojska i walczy poza Syrią. Niebawem ponow- 
nie dezerteruje i znowu zostaje schwytany oraz uwięziony. W tym czasie do domu 
wraca Sa'ld i jest zaskoczony, że H biba została żoną brata. Fatszuje dokument 
stwierdzający, że Yunis zginął na wojnie. Wójt potwierdza W urzędzie jego auten- 
tyczność. Owdowiała Habiba wkrótce wychodzi za mąż za ukochanego Sa'lda. Po 
zakończeniu wojny Yunis wraca do domu, jednak zaistniałe podczas jego nieobecno- 
ści zmiany wywohiją W mężczyźnie wstrząs, W którego wyniku porzuca on dom, 
zgłaszając się jako ochotnik do partyzanckich oddziałów walczących z Francuzami 
na peryferiach Damaszku. Po pewnym czasie żeni się, godzi z Sa'idem i wTaca do 
pracy W jego sklepie. Powieść kończy się W momencie, kiedy Francuzi umacniają 
swoją pozycję W kraju.

Pisarz bardzo ciekawie, a nawet odważnie przedstawia perypetie bohaterów powie- 
ści. Kontrowersje budzi niesprawiedliwa wobec swoich synów matka, „uśmiercenie” 
brata, a także skomplikowane i sprzeczne uczucia H biby wobec pieiwszego męża 
i ukochanego Sa'lda. Ona zna swoje powinności arabskiej żony i jest gotowa na naj- 
większe poświęcenie, by ratować życie niekochanego męża. Oddaje się naczelnikowi, 
a następnie jego zastępcy i wówczas zgodnie z ich obietnicą wydany na YUnisa wyrok 
śmieci zostaje złagodzony.

Nabll Sulayman, analizując powieściowe postacie Malakut al-busata' z punktu 
widzenia marksizmu i walki klasowej, stwierdza, że:

Bahiyya reprezentuje dekadencję zgnilej przyszłości. Sald jest jej kiełkującym już nasieniem, 
czyli spadkobiercą kupieckiej burżuazji, a Yunjsjest obumierającym nasieniem. On straci! swoja 
pozycję klasowa, najmujac się do pracy u brata“.

W Malakut al-busata widoczne są zachodnie techniki pisarskie. Występują dwie 
płaszczyzny czasowe - czas teraźniejszy oraz przyszły, który pisaiz wyodrębnia 
w tekście nawiasami. Mialo to wedlug autora „ulatwić czytelnikowi ptynne przecho- 
dzenie pomiędzy czasami”؛?. Jednak W izeczywistości taki sposób określania czasu 
utrudnia ptynny odbiór i daje poczucie nienaturalności. Niezależnie od tego powieść 
przedstawia pelny i różnorodny obraz życia ludności Syrii ostatnich lat podległości 
imperium osmańskiemu oraz na początku mandatu francuskiego. Hayri ad-Dahabi 
używa w utworze potocznych slow oraz zapożyczeń z języka tureckiego, co oddaje 
atmosferę tamtych lat. Zamieszczone są dokładne opisy pożywienia, ubiorów, ulic, 
domów, pracy ówczesnych rzemieślników. Znalazło się także miejsce na ukazanie 
skutków szalejącej wówczas epidemii cholery oraz rozprzestrzeniania się obszarów 
nędzy i ubóstwa. Są też ukazane najbardziej odrażające przejawy korupcji i despoty- 
zmu rządzących Turków.

Nabll Sulayman, Ar-Riwaya..., s. 198.
Hayri aDahabi, Malakut..., s. 15.



II, Powiesc okresu poszukiwania i otwarcia się (1962-1980) 45

Ad Nahawl: Gumbi (Chumbi; 1965), ‘Urs filastinl 
^Palestyńskie wesele’,١%9١

AdlbNahawl urodzi! się W 1926 roku W Aleppo. W 1954 roku ukończy! prawo na 
Uniwersytecie W Damaszku. Początkowo mieszka! i pracowa! W rodzinnym mieście 
najpierw jako nauczyciel W szkole podstawowej, a następnie prowadzi! kancelarię 
adwokacką. Później przeniósł się do Damaszku, gdzie piastował funkcję ministra 
sprawiedliwości Syrii. Jest autorem wielu zbiorów opowiadań oraz licznych powieści. 
Zmar! W 1996 roku.

W 1958 roku opublikował powieść realistyczną W؛،,،-، ya'ud al-matar {Kiedy wróci 
deszcz), poruszającą temat rolników. W 1965 roku wyda! kolejną: Gumbi (Chumbi), 
a w roku 1969: 'Ursfilastini (Palestyńskie wesele). Wielu syryjskich krytyków literac- 
kich uważa, że literatura Nahawlego wyraża poglądy nacjonalistyczne (panarabskie) 
0 zabarwieniu socjalistycznym؛’.

Akcja Gumbi rozgrywa się W jednej ze starych dzielnic Aleppo tuż po odłączeniu 
Syrii od Egiptu, a wydarzenie to stanowi główny motyw powieści. Ukazuje ona bunt 
 Walkę z separatystami W celu obrony idei panarabizmu i zjednoczenia wszystkich؛
Arabów W jednym państwie. Główny bohate, Bakkur Sayat, jest wójtem dzielnicy 
Bab al-Maqóm> która od-a ważną rolę W rozwoju wydarzeń.- Organizacja panarab- 
ska, której jest członkiem, poleca mu udawanie, że jest zwolennikiem odłączenia się od 
Egiptu. Ma to ochronić jego towarzyszy przed policją. Posłuszny rozkazowi, ściąga 
w dzielnicy flagi Zjednoczenia, towarzyszy policji W przeszukiwaniach domów bun- 
ownikOw. Bakkur sat staje się obiektem przekleństw i złorzeczeń mieszkańców, 

Wyzywających go od zdrajców, szpiegów i agentów z szeregów separatystów. Nazwali 
go Chumbi od nazwiska afrykańskiego separatysty z Konga, którego obwiniano o za- 
bojstwo Patrica Lumumby. Niewdzięczna rola, jaką mu przyszło wypełnić, spowodo- 
Wala, że nawet bracia odsunęli się od niego. Mimo próśb żony, aby się ujawni!, cier- 
pliwie, konsekwentnie i wytrwale spelnial narzucony mu obowiązek. Znaczącymi po- 
staciami W utworze są także Hasan Natur i Ahmad Rud n, od dzieciństwa znani jako 
Rejsowi rozrabiacy walczący 0 palmę pierwszeństwa W kierowaniu miejscowym 
gangiem, z czasem stali się aktywnymi członkami organizacji walczącej o zjednocze- 
Re, jednak nadal konkurują chociaż tym razem 0 miłość Aminy, córki wójta.

Powieść ma jasny wydźwięk ideologiczny, uznający doprowadzenie do zjednocze- 
Ra wszystkich Arabów za świętą sprawę. Politycznym wyrazicielem tych dążeń jest 
rządzącą W Syrii od roku 1963 roku do dzisiaj partia Al-Bas. Oto Bakkur Sayat mówi 
do siehie: „Nastąpi dzień, Hasanie, W którym'zobaczysz, że twój wuj nie jest zdrajcą 
٤٠ zjednoczenie jest jego duszą i sercem'* ’. W powyższym cytacie jest sporo przesady 
" przerysowane jest zbyt egzaltowane poświęcenie sprawie zjednoczenia i bezkrytycz- 
Re posłuszeństwo rozkazom organizacji. Dlatego powieść bardziej przypomina poli- 
tyczny lub ideologiczny traktat aniżeli dzido literackie. Również zastosowane arty- 
Styczne środki wyrazu trudno zaliczyć do kunsztownych. Nawet bohaterowie są nie- 
naturalnie przerysowani, sprawiając wrażenie sztucznych i nieprawdziwych. Natomiast 
Walcząca o połączenie Arabów organizacja, mająca zdaniem pisarza silne wpływy 
ty kraju, nie odzwierciedla stanu rzeczywistego. Analogiczna syryjska organizacja

'Adnan Ibn Durayl, Ar-Riwaya al- 'arabiyya..., s. 127. 
Adib Nahawt, óianbi, DSr Al-Adab, Bejrut 1965. s. 88. 
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Al-Bas, rządzącą W Syrii niepodzielnie, nie zdolala nawet cząstkowo urzeczywistnić 
marzeń o zjednoczeniu z żadnym arabskim krajem. To zaś oznacza, że sprawa zjedno- 
czeniajest bardziej skomplikowana, niż to wynika z powieści.

‘Urs filasfini70 - kolejna powieść o charakterze realistycznym - kontynuuje nacjo- 
nalistyczny, panarabski trend W prozie. Widoczne są W niej jednak - sentymen- 
talizmu i symbolizmu. Pisarz przedstawia los palestyńskich uchodźców i ich marzenia 
0 powrocie do ojczyzny. Bohaterowie żyjący W obozie dla uchodźców pochodzą 
z terenów nieopodal 'Akki W Palestynie. Glownym wątkiem utworu jest ślub Fahda 
z Fatimą. Narzeczeni idą na cmentarze prosie o zgodę na ślub nieżyjących rodziców 
dziewczyny - ona nad mogiłę matki W obozie dla uchodźców, a on do ojca pochowa- 
nego w Palestynie. Chlopak, by spełnić zawarte W testamencie życzenie ojca oblubie- 
nicy, zglasza chęć uczestnictwa W akcji na okupowanych terytoriach, bo jest to jedyny 
sposób, żeby dotrzeć do mogily teścia i wziąć z niej bron - dowód jego przyzwolenia 
na ślub córki. Młodzieniec jednak ginie W akcji, a jego towarzysze przychodzą z tra- 
giczną wieścią do Fatimy, która pośród gości weselnych na dziedzińcu odświętnie 
ustrojonym W dwadzieścia trzy lampy symbolizujące wiek narzeczonego, czeka na 
przyjście ukochanego. W despeaclcim akcie rozpaczy dziewczyna oddaje do lamp 
dwadzieścia trzy strzały. Pozostaje jej jedna kula, którą przeznacza dla wroga. Tragicz- 
na śmierć pana mtodego nie stala się powodem żałoby. Towarzysze broni Fahda na- 
wohrją do kontynuowania uroczystości i świętowania. Muzykanci nie przestaje grać 
i śpiewać. Mialo to ukazać, że mimo nieszczęścia Palestyńczycy nie uginają się, nadal 
świętują, żyją i walczą, nie popadając W rozpacz.

’٥ Idem, 'Urs filastini, Dar AlAwda, Bejrut 1969.
71 Fay؟al Summaq, Ar-Riwaya assuriyya..., s. 142.

Najważniejsze symboliczne znaczenie W tym utworze ma bron, która oznacza ko- 
nieczność kontynuowania walki aż do wyzwolenia kraju. SyTyjski krytyk literacki 
Fay؟al Summaq, interpretując symbolikę tej powieści, dostrzegł W niej życiodajny 
duch palestyńskich uchodźców. Przykładowo, liczba lamp ozdabiających weselny 
dziedziniec mówi o wieku pana mtodego, a zarazem wyraża liczbę lat, które upłynęły 
od palestyńskiej katastrofy W 1948 roku7'.

W powieści ‘Urs filasfini przemieszane są poglądy nacjonalistycznego panarabi- 
zmu z ideologią socjalistyczną. Widzimy biedotę z niższych klas uchodźców palestyń- 
skich ukazaną w stałej gotowości do walki za ojczyznę do ostatniej kropli krwi.

¥ ًاة\'ة7٠آل٢ة\ل٢ . Lan tasqut al-madlna (,Miasto nie podda się•,
Hasan Gabal (Hasan Diabal‘, 1969)

Faris Zarzur urodzil się W 1929 roku W biednej syryjskiej rodzinie jako syn obwoźnego 
sprzedawcy, wędrującego po okolicznych wsiach. W dzieciństwie często towarzyszy! 
ojcu w jego podróżach, obserwując wiejskie życie, jego ubóstwo i nędzę. Od dziecka 
uczył się i pracował na swoje u-anie. Po skończeniu szkoly jeszcze jako nastoletni 
chłopiec podjął pracę nauczyciela W wiejskiej szkole. Następnie kontynuował naukę 
w wojskowej szkole oficerskiej, którą ukończy! W 1950 roku. W 1958 roku, po zjedno- 
czeniu Syrii z Egiptem, zostal przeniesiony do Regionu Pohrdniowego (Egipt), gdzie 
wkrótce zostal wyrzucony z wojska i aresztowany z powodu lewicowych, socjalistycz- * 71 
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nych poglądów. Zdobyl wiele wyróżnień literackich, między innymi dwa razy nagrodę 
Wyższej Rady Literatury za powieści Lan tasqut al-madma (.Miasto nie podda się) 
.Hasan óabal (Hasan Dżabal). Zmarf W Syrii W 2001 roku ؛

Autor ten ma W dorobku pisarskim kilka powieści o charakterze nacjonalistycznym 
(panarabskim) i socjalistycznym. W tym duchu napisane są Lan tasqut al-madma 
oraz Hasan Gabal. Pierwszy utwór, datowany na 1965 rok, publikacji doczeka! się 
dopiero cztery lata później. Przedstawione są W nim ważne historyczne wydarzenia. 
Jakie rozegrały się W Syrii W latach 1918-1920, kiedy świat arabski zostal podzielony 
przez mocarstwa kolonialne: Francję, Wielką Brytanię i wiochy, na dwadzieścia dwa 
państwa. W konsekwencji Wielka Syria zostala podzielona na cztery państwa: Liban 
 -Syria znalazły się pod mandatem Francji, zaś Palestyna i Transjordania pod manda ؛
tern brytyjskim.

W powieści Lan tasqut al-madma opisane zostały wydarzenia związane z wy- 
Zwoleniem W 1918 roku Damaszku spod tureckiego despotyzmu oraz towarzysząca 
 -emu euforia mieszkańców. Jednak radość z odzyskania niepodległości nie trwała dfo؛
go, ponieważ general Goro zaatakował Syrię W 1920 roku i kraj ponownie stracil su- 
tyerennośc, tym razem popadając W kolonialną zależność od Francuzów. Autor szcze- 
golowo opisal decydującą bitwę pod Maysalun. Ukazal nierówną walkę dopiero co 
tyyzwolonej spod panowania tureckiego, slabej Syrii z silnym mocarstwem francu- 
 kim. O przystąpieniu do tej, jak piszą historycy, z góry skazanej na przegraną bitwy؟
decydował głównodowodzący broniących się wojsk syryjskich (minister obrony) 

YusufaPAzma. Postanowi! nie poddawać się bez walki i rUszyl ze swą skromną ar- 
mią do boju, mając pełną świadomość, że czeka go niechybna śmierć. Rzeczywiście 
Padl na polu walki. Jednak jego heroiczna postawa, patriotyzm i wyjątkowe bohater- 
stWo zapisały się W historii narodowej zlotymi zgłoskami.

Utwór zawiera liczne opisy postaci historycznych, jak francuski geneal Goro, ksią- 
٤؟  Fay؟al, minister obrony Syrii Yusuf al-‘Azma i dwaj znani syTyjscy rewolucjoniści 

Muhamad al-Aśmar i ‘Abd ar-Rahman aS-Sahbandar. Kluczowe dla powieściowej fa- 
buly są jednak postacie fikcyjne, reprezentujące różne warstwy syryjskiego spoleczeń- 
stWa tamtych czasów. Należy do nich aptekarz z Damaszku, śafiq Safi, będący równo- 
Cześnie politykiem sympatyzującym z biednymi. Jego apteka staje się miejscem spotkań 
rewolucjonistów. Inny bohate to pomocnik aptekarza, Muhammad Qadis, potomek 
Rolnika spod ؛:؛:::ج Uczestniczy W bitwie z Francuzami pod Maysalun, a później 
bierze udzial W rewolucji AlAlawiyin W górach zachodniej Syrii.

W powieści przytoczone zostaly ważne autentyczne dokumenty historyczne, które 
naświetlają istone wydarzenia tamtych czasów. Zacytowano mowę księcia Fayala, 

której wyjaśnia on swoje pelne zaufanie do Anglików i Francuzów, obiecujących 
Wsparcie dzlalań zmierzających do wyzwolenia Arabów spod panowania osmańskich 
Sułtanów:

Powód, kory sklonil Francję i Wielką Brytanię do wspólnej walki z nami, to wyzwolenie na- 
rodow i budowanie narodowych rządów. Te dwa państwa twierdziły, że chcą utworzy، takie rzą- 
dy w Syrii i Iraku oraz na pozostałych, jeszcze niewyzwolonych terytoriach. Francja i Wielka 
Brytania nie mają na celu przejąć tych terytoriów pod swoje władanie. Wręcz odwTOtnie - chcą 
Zagwarantować Im sprawiedliwość, postęp, naukę i cywilizację".

FSris Zarztir, Lan tasqut al-madina, WizSrat AtTaqafa, Damaszek 1969, s. 63.
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Obietnice wsparcia uśpiły czujność księcia i jego ojca aś-Śarifa Husayna, którzy 
uwierzyli W szczerość tych deklaracji. Jednak bohaterowie utworu są świadomi zagro- 
żenią, jakie stanowią kolonialne państwa Francja i Anglia, dla niezawisłości krajów 
arabskich. Muhammad Qadis mówi do swoich rodaków: „Ratujcie wasz chleb. Wasze 
życie jest zagrożone. Mandat znaczy żywienie się waszą krwawicą”".

Faris Zarzur kontynuował tę tematykę W powieści ^،،.٢،،„ Gabal74. Opisal W niej 
dalszy bieg walk z Francuzami, koncentrując się tym razem na wielkiej syryjskiej re- 
wolucji z 1925 roku, o kontynuacji świadczą też postacie powtarzające się W obu 
utworach: Muhammad Qadis - jeden z gownych bohaterów poprzedniej powieści 
- pojawia się owniez W Hasan Gabal, asystując tytułowemu bohaterowi, którego 
życie i uczestnictwo W walkach stanowiło do do ukazania przebiegu wydarzeń współ- 
czesnej Syrii aż do pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości W 1946 roku.

Utwór składa się z dwóch części. Pierwsza, Al-Abiq (Zbieg), jest tematem, bohate- 
rami i formą ściśle związana z poprzednią powieścią pisarza. W drugiej, Al-Hagg 
(Pielgrzym), przeważa technika flashback i monologi wewnętrzne. Ta część obejmuje 
bardzo dhrgi olcres, od 1920 roku do początku lat sześćdziesiątych.

W Al-Abiq Muhammad QadtS, który odmowil złożenia broni po przegranej bitwie 
pod Maysalun, uczestniczy W zamachu na dowódcę francuskich wojsk W Syrii, gene- 
rata Goro. W konsekwencji Francuzi urządzają na niego zasadzkę, ale wpada W nią 
tylko jego brat, którego okupanci wieszają W przeświadczeniu, że to poszukiwany 
winowajca. Zaś Muhammad QadrS ukrywa się W tym czasie na południu Syrii, 
uczestnicząc W koordynacji działań rewolucyjnych. Hasan ćabal podczas ucieczki 
z więzienia przypadkowo spotyka Qadisa, który zachęca go do przyłączenia się do 
oddziałów rewolucyjnych. Początkowo Hasan podejrzewa Qadisa o nieszczerośc 
i podstęp, ale szybko nabiera do niego zaufania, uznając go za prawdziwego patriotę, 
starającego się zalatwic broń i pieniądze dla walczących partyzantów. Przyłączą się 
do rewolucji, podejmując działania skierowane przeciwko agentom okupanta, jak 
Aga, który skrzywdził jego matkę, a samego Hasana, stającego W jej obronie, wtrąci! 
do więzienia.

W drugiej części powieści następuje duży przeskok czasowy. Widzimy starego 
Hasana óabala, który wlaśnie wrócił z pielgrzymki, podczas której zgubil żonę Asm؟, 
mieszek z pieniędzmi i sztuczną szczękę, z monologu wewnętrznego poznajemy 
wcześniejsze jego losy, począwszy od dnia, W którym zgubil swą pierwszą małżonkę. 
Tamim؟. Dowiadujemy się o jego roli W walkach W Damaszku oraz pobycie W dama- 
sceńskim więzieniu po porażce rewolucji. Druga część powieści jest slabsza od pierw- 
szej. Sprawia wTażenie rozwlekłej. Drobiazgowy opis często z punktu widzenia powie- 
ściowej fabuly niepotrzebnych detali powoduje drastyczne spowolnienie tempa akcji- 
Wydaje się, że autor napisał Hasan Gabal na podstawie prawdziwej historii, uslysza- 
nej od swojego teścia. Chociaż, jak mówił sam autor, teść byl niezadowolony z dużych 
zmian wprowadzonych do jego opowieści, to taka rozwlekł a postać rozdziału wynikla 
zapewne z chęci zachowania, przynajmniej W pewnym zakresie, autentycznej formy 
i treści poznanej historii.

Wybitny syryjski powieściopisarz Nabll Sulayman, wspominając o niektórych nie- 
dociągnięciach obu powieści, docenia jednak ich wysoki poziom artystyczny. Chwali

"Ibid., s. 316.
74 Idem, Hasan (jabal, Dar Al-Itidal, Damaszek 1969. 
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liczne, umiejętnie prowadzone dialogi, dobrze skomponowane monologi, dopracowane 
w detalach opisy zarówno postaci, jak i otaczającej rzeczywistości".

Qamar Kilanl: Ayyam magribiyya (Marokańskie dni', 1965)

Qamar Klnl urodziła się W 1928 roku W Damaszku i tam ukończyła studia na kie- 
runku filologia arabska oraz zdobyta wyższe wykształcenie pedagogiczne. Począt- 
kowo pracowała jako nauczycielka W instytucie pedagogicznym. Od 1976 roku po- 
święciła się pisaniu oraz objęta stanowisko redaktora naczelnego czasopisma 
٠١Al-٨dab al-Agnabiyya” („Literatury Obce”) wydawanego przez Związek Pisarzy 
Arabskich (Ittihad al Kuttabal-'Arab). Qamar Kilanl jest autorką wielu powieści, 
zbiorów opowiadań i opracowań krytycznoliterackich.

Ayyam magribiyya (.Marokańskie dni)!6 jest typem powieści reportażowej przypo- 
Utinającej pamiętniki, które pisze główna bohaterka powieści - Samar. Kobieta jest 
Syryjką, która uczy W Maroku języka arabskiego. Najpierw pracuje W Casablance, 
a potem przenosi się na pohrdnie, do Adiiru. Opistrje warunki bytowe oraz życie 
Społeczne ludności Maroka W czasach francuskiego protektoratu. Innymi ważnymi 
postaciami utworu sąćam la, al-'Arabi oraz Hazm. óamila jest Syryjką, która wyszla 
Za mąż za majętnego Marokańczyka i żyje dostatnio. AlArabi to miody Marokańczyk 
reprezentujący poglądy drobnej burżuazji. Jest entuzjastą postaw patriotycznych, dla- 
tego podejmuje walkę W szeregach partyzanckich. Hazm to z kolei Syryjczyk wspie- 
rający Marokańczyków W ich walce 0 niepodległość, z tego też powodu zostaje na 
Jakiś czas aresztowany, z opowieści Samar poznajemy jego pamiętniki, które przed- 
stawiają obraz ruchu wyzwoleńczego W Maroku od lat pięćdziesiątych aż po odzyska- 
?ie przez kraj niepodległości. Innym wątkiem powieści jest praca Samar W Adiirze. 
Okazane są tu katastrofalne skutki trzęsienia ziemi W tym tnieście W 1961 roku. Zgi- 
nęło wówczas okoto dwudziestu tysięcy ludzi, żywioł dotkną! bohaterów utworu - 
Zginął Mustafa - mąż óamli, która po jego śmierci załamała się i pogrążyła W apatii.

Powieść Ayyam magribiyya jest próbą przedstawienia ważnych wydarzeń z owczes- 
nych marokańskich realiów dokumentujących burzliwy etap współczesnej historii kra- 
 ,Jednak utworowi nie można przyznać całkowitego obiektywizmu i miarodajności -ألد
gdyż zdarzenia opisuje syryjska emigrantka, która obracała się W ograniczonym kręgu 
Znajomych i dlatego nie byla W sanie oddać pelnego obrazu wydarzeń i nastrojów 
Społeczeństwa tamtych czasów. *Adnan  Ibn Durayl mówi:

Powie؛، ukazała luksusowe Zycie zamożnej warstwy społecznej, do której należeli znajomi 
bohaterki, a walka patriotyczna została przedstawiona jako indywidualne inicjatywy, których bo- 
haterka (podobnie jak autorka, która przez jaki؛ czas mieszkała W Maroku) byla ؛wiadkiem lub 
przypadkowym uczestnikiem".

Niezależnie od zarzucanych niedoskonałości powieść pozostaje ważną pozycją 
typowieściopisarstwie syryjskim ze względu na jej pionierski charakter W dziedzinie 
dokumentalno-reportażowego, Paktującego o życiu odległego braterskiego kraju ج

.atrz: Nabil Sulaymin. Ar-Riwaya..., s. 147؟ 1
;; Qamar Kilanl, Ayyiim magribiyya, Dar Al-Katib alArabi, Bejrut 1965. 

'Adnan Ibn Durayl, Ar-Riwiiya al-'arabiyya..., s. 149.
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Ahmad Yusuf Dawud: al-gamila (Piękny Damaszek; 1976)

AhmadYusuf Dawud urodzil się W 1945 roku W Tahlie, W pobliżu miasta Tartus. 
W 1963 roku ukończył Instytut Pedagogiczny W Himsie i rozpoczął prac? jako nauczy- 
ciel w szkole podstawowej. W 1970 roku ukończy! studia na kierunku filologia arabska 
i podjął prac؟ jako nauczyciel W liceum. Później pracowat W Ministerstwie Kultury 
w Damaszku, gdzie objął kierownicze stanowisko W dziale do spraw dzieci. Obecnie 
jest kierownikiem działu kulturalnego W dzienniku „TiSrn" („Październik”). Twór- 
czość literacką rozpoczął od poezji. Wydal sześć tomów wierszy, z których pierwszy 
ukazat si؟ W 1970 roku. Opublikował wiele powieści i opowiadań, W tym również dla 
dzieci. Ponadto pisal dramaty oraz opracowania krytycznoliterackie.

Dimasq al-gamila (.Piękny Damaszek) to powieść patriotyczna o wojnie pazdzier- 
nikowej z 1973 roku, W której Syria i Egipt rozpoczęły ofensyw؟, by wyzwolić oku- 
powane przez Izrael ziemie arabskie, utTacone po przegranych walkach W 1967 roku. 
Byla to pierwsza zwycięska wojna po dwóch porażkach: W 1948 i 1967 roku, kiedy to 
Arabowie ulegli wojskom izraelskim. Znaczenie tej wojny dla Arabów byto ogromne. 
Udowodniła ona, że syryjscy i egipscy żołnierze mogą zwyciężyć W walkach z żydów- 
ską armią, określaną jako niepokonana. Bohaterskie czyny arabskich oddziałów woj- 
skowych i gloryfikacja męstwa walczących za ojczyzn؟ staly si؟ popularnym tematem 
w literaturze, a przede wszystkim W poezji i nowelistyce. Natomiast W powieściopisar- 
stwie ten motyw pojawil si؟ nieco później, za to jest aktualny do dzisiaj.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych W kilku powieściach pojawi! si؟ temat 
tej wojny. Najważniejszymi spośród nich, oprócz Dimasq al-gamila są: Da'wa ilu 
Al-Qunaytira (Zaproszenie do Kirnafriry; 1976) Kult al-HUri, Azahir tisrin al-mu- 
dammat {Krwawe październikowe kwiaty; 1977) 'Abd as-Salama aPUgayliego, 
Garmati {Dzarmati; 1977) i Al-Masalla (Obelisk; 1980) Nabila Sulaymana, Tag 

{Korona z pereł; 1980) Adiba Nahawiego oraz Al-Marsad {Punkt obserwa- 
cyjny; 1980) Hanna Miny.

W utworach tych ukazany jest patriotyczny duch Syryjczyków ich gotowość na 
każde poświęcenie dla ojczyzny. Bohaterowie powieściowi są przedstawiani W sposób 
realistyczny i można si؟ W nich doszukiwać autentycznych pierwowzorów. 'Abd 
as-Salam alUgayl we wstępie do Azahir tisrin al-mudammat napisat:

To jest opowieść, W której na fikcyjnym podłożu są przedstawione autentyczne wydarzenia. 
W większości na bohaterów wybrałem autentyczne postacie, wyposażając je jednak W pseudoni- 
my. a prawdziwe nazwiska zamieszczałem tylko wówczas, kiedy pisałem o tych, którzy naprawd؟ 
zginęli za ojczyznę i swoje wyższe ideały”.

Utwór Ahmada Yusufa DawUda Dimasq al-gamlla™ jest pierwszą powieścią syryj- 
ską poruszającą temat wojny październikowej z 1973 roku. Nie zawiera pelnego opisu 
dzialań wojennych, są one jedynie tlem rozwijającej si؟ akcji. Utwór sktada si؟ z trzech 
części zatytułowanych: Przewodnik historyczny, Damasceńskie wspomnienia i Egza- 
min. Opowiada o losach rodziny Al Muhtar od śmierci ojca rodziny, Sidql, który pozo- 
stawil trzydziestoośmioletnią zon؟ Safiyy؟ z trójką dzieci: Nadiyą, Nabllem i ćalalem. 
Kiedy rodzinie kończą si؟ pieniądze, kobieta zaczyna trudnić si؟ sprzedażą pochodzą-

” 'Abd as-Salam alUgaylt, Azallir tisriii al-mudammat, Wizarat ATaqafa, Damaszek 1977, s. 7.
” Ahmad Yusuf Dawud, Dimaiq al-gamila, Ittihad al-KuttSb a!-‘Arab, Damaszek 1976. 
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cych Z przemytu zagranicznych towarów. Jednak nie wytrzymuje konkurencji innych 
handlowców. By wyjść z finansowych kłopotów, wynajmuje pokój bogatemu Sa'dowi 
ad-Dlna Rabi'a, który niedawno wrócił z emigracji. Mężczyzną ma ponad pięćdziesiąt 
 at, jest hojny i opiekuńczy wobec rodziny Safiyyi. z utworu dowiadujemy się, że؛
w przeszłości nieszczęśliwie zakocha! się W swojej kuzynce, Latfie, która uciekla 
2 domu z innym mężczyzną. Osamotniony Sa'd ad-Din wyemigrował do Wenezueli, 
gdzie dorobit się majątku. Po powrocie W rodzinne strony to wlasnie Lat fa poleca go 
swojej sąsiadce Safiyyi. Lat fa jest zepsutą kobietą, która uwodzi Nabila (syna Safiyyi) 
 odbywa z nim potajemne milosne schadzki oraz daje mu pieniądze, sprowadzając ا
chłopaka na złą drogę. Nie mogąc sobie poradzić z taką sytuacją, zazdrosny Nabil 
Zabija kochankę W wynajmowanym dla ich schadzek mieszkaniu.

Stosunki Sa'da ad-Dlna z Safiyyą umacniają się i dochodzi między nimi do intym- 
nych zbliżeń. Mężczyzną zaczyna też uwodzić Nadiyę, która ucieka z domu po tym. 
Jak widzi całującą się z nim matkę. Podczas ucieczki dziewczyna poznaje studenta 
ntedycyny, Hassana, W którym zakochuje się ze wzajemnością Podejmuje pracę 
)szpitalu jako pielęgniarka, gdzie poznaje przystojnego Nazlha i zrywa na jakiś czas 
kontakty z Hass nent odnawiając je po wybuchu woj y październikowej. Jednak pod- 
czas bombardowania szpitala przez izraelskie sity dziewczyna ginie, a jej ukochany 
Zostaje ranny. Po zakończeniu wojny Sa'd ad-Dln wraca do Wenezueli, a pozostali 
bohaterowie od nowa układają sobie zycie. Po staremu, na tyle, na ile jest to możliwe.

W powieści Dimasq al-gamila pisarz ukazuje pelne sprzeczności, intensywne życie 
‘ytulowego miasta. Przedstawia różnych ludzi, ich przeżycia, uczucia oraz wplyw woj- 
ny na ich losy. Mimo że wojna jest gownym tlem akcji utworu, to należy stwierdzić. 
Ze autor, niestety, nie wykorzysta! W petni tego istotnego dla społeczeństwa syryjskie- 
go historycznego wydarzenia.

Kult (Colette) al-Huri: Da'wa ila Al-Qunaytira
(Zaproszenie do Kunaitiry', 1976)

١٧ powieści Da'wa ila Al-Qunayliia (Zaproszenie do Kunaitiryf ukazana jest silna 
 ,walki Syrygczyków W celu odzyskania kupowanych przez Izrael terytoriów ةلهج
piasto Kun tra staje się symbolem wyzwania, wyzwolenia oraz wytrwałości. 
١٧ ostatniej fazie wojny, W 197؛ roku, walki toczyly się wlasnie o to miasto. W rezul- 
tacie Izraelczycy, wycofując się, zniszczyli je całkowicie.

Kult alHri pizedstawia Suhayla - syryjskiego adwokata, który podczas powrotu 
٢ ٥ ejrutu do Damaszku na przejściu granicz yrn pomiędzy Libanem aSyrią٥poznaje 

francuskiego dziennikarza jadącego W tym samym kierunku. Dziennikarz twierdzi, ze 
٠hce bezpośrednio ze stolicy relacjonować wydarzenia wojenne, których efektem bę- 
١e zajęcie jej przez wojska żydowskie. Właśnie taki obrót sprawy przedstawi! dzien- 

karzom izraelski minister obrony, Moshe Dajan. obiecując, że Spotka się z nimi 
tyjednym z hoteli tej syryjskiej metropolii, by uczcić zwycięstwo, bohater podeści 
pierzy W możliwości swojego narodu i męstwo żołnierzy. Zapewnia dziennikarza 
)jego towarzyszy, że żydzi nigdy nie dojdą do Damaszku, a"on wkrótce zaprosi ich do 
tyyzwolonej Kunaitiry. Bohater dostrzega ogromne zaangażowanie ca tego narodu

٥ Kolt al-Hri, Da'wa ila Al-Qunaytira, Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab, Damaszek 1976. 
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w wojnę. Wszyscy mężczyźni zdolni do walki idą na firont, a pozostali się z nimi soli- 
daryzują i wspierają wzajemnie. Nawet dzieci, młodzież oraz starcy są gotowi bronie 
ojczyzny, zaś ranni żołnierze chcą szybko wyzdrowieć, by móc stanąć do dalszej walki.

Suhayla - siostra głównego bohatera, jest dziennikarką, która pisze o narodzie sy- 
ryjskim, ukazując jego gotowość na śmierć W obronie ojczyzny. Jej mąż jest lekarzem, 
który z ofiarnością opiekuje się rannymi W walce, spędzając cale dnie W szpitalu.

Autorka przedstawia również zwykłych przestępców, którzy W obliczu zagrożenia 
ojczyzny przeobrażają się W walczących patriotów. Przykładem może być prostytutka 
Kamilya, która tuż przed wybuchem wojny zostala uwięziona z powodu kradzieży. 
Jednak W czasie wojny staje się oddaną obywatelką, wspomagającą bojowników na 
froncie.

Na końcu utworu Damaszek pokazany jest jako miasto niepokonane, zaś jego 
mieszkańcy - jako grupa solidarna pomimo ofiar W rodzinach i strat materialnych. 
Kunaitira zostaje -olona, a Suhayl dotrzymuje slowa, zapraszając dziennikarzy do 
wolnego miasta, tuż po zawieszeniu broni W 1974 roku.

Tematyka utworu, przepełniona miłością do ojczyzny, jest przekazana prostym 
stylem i nieskomplikowaną budową konstrukcyjno-kompozycyjną Zauważalne są 
jednak pewne niedociągnięcia W narracji, spowodowane sztucznie szybkimi i nie- 
usprawiedliwionymi artystycznie przejściami z jednego wydarzenia do drugiego. Na 
przykład, akcja nagle przenosi się z biura dziennikarskiego do szpitala, a następnie do 
lokum prostytutki KSmilyi. Autorka chciała W ten sposób pokazać ofiarność dziennika- 
rzy i lekarzy, którzy bez reszty poświęcają się pracy, nieustającą wolę walki rannych, 
którzy chcą wracać jak najszybciej na front, oraz oczyszczenie tych, którzy W czasach 
pokoju grzeszyli. Krytyk Iman al-QadI utrzymuje, że te nagle przeskoki z jednej sceny 
do innej „są sztuczne i nie są efektem naturalnego rozwoju wydarzeń"”.

Kult al-Huri swą pierwszą powieść, Ayyam mcTahu (Dni z nim), wydala już 
w 1959 roku. Pomimo mlodego wówczas wieku pisarki, utwór ten nacechowany byl 
skomplikowaną budową i stylem oraz wysokimi walorami artystycznymi. Wydaje się, 
że prosta fonna i nieskomplikowana budowa D،'w،، ilii Al-Qunaytira byty zamierze- 
niem pisarki, która chciała skupić się przede wszystkim na treści i patriotycznym wy- 
dźwięku utworu.

Im in al-Qadl, Ar-Riwaya an-nasawiyya fi Bilad AiSam - assimat an-nafsiyya wa al-fiuiniyya 
1950-1985, Dir Al-Ahil, Damaszek 1992, s. 364.



4. Krytyczny realizm

'Adil Abu Sanab: Wardat as-sabah (Poranna róża', 1976)

Adil Abu Sanab urodzi! si؟ w 1931 roku w Damaszku i tam ukończył filologię arab- 
ską. Pracował na stanowisku gownego redaktora czasopisma dla dzieci „Usama” 
(„Osama") oraz kierownika dziatu kulturalnego dziennika „Tisrin”. Jest autorem licz- 
nych zbiorów opowiadań, dramatów i scenariuszy telewizyjnych. Ponadto napisal 
)ele opowiadań i sztuk teatralnych dla dzieci. Wydal dwie powieści i kilka opracowań 
krytycznoliterackich.

Wardat as-sabah (.Poranna róża) to pierwsza powieść 'Adila Abu Sanaba, znanego 
JUŻ wcześniej prozaika, autora wielu zbiorów opowiadań. W utworze ukazane jest życie 
biednych, niewykształconych wieśniaków, którzy za pracą przybyli do miasta 1 W więk- 

ości wykonują zawód pucybuta. Problematyka migracji ludności wiejskiej do miast byla 
Popularna wśród prozaików i stala się tematem wielu utworów znanych pisarzy syryj- 
.kich, jak: Hani ar-Rahib, Haydar Haydar, Hanna Mina, Salah Dihni czy Fans Zarzur؟

Miasto przyjmuje przybywających biednych wieśniaków, poddając ich jednak trud- 
"emu egzaminowi z życia. Tylko niewielu odnajduje się W mieście. Większość ponosi 
J^orażkę i wraca, skąd przybyło. Wardat as-sabah pokazuje stary Damaszek, jego za- 
bytkowe domy, wielowiekowe uliczki, i stara się naświetlić społeczne uklady funkcjo- 
Pojące pomiędzy mieszkańcami. Uwidoczniona jest trudna walka o clileb i przeżycie. 
Oraz wykorzystywanie biednych wiejskich migrantów przez pracodawców żerujących 
Pa ich bezbronności i trudnej sytuacji.

Główny bohater, As'ad, mieszka! na wsi z okrutnymi rodzicami. Brutalny ojciec 
 ,sto dotkliwie go bit, ulegając nierzadko podszeptom mściwej macochy. Przystojny؟2.٥
dwudziestodwuletni chłopak z nadzieją na lepsze życie uciekt do Damaszku, unosząc 
 -Sobą zte wspomnienia trudnego dzieciństwa i nędzy. Po przybyciu do miasta z nadej ج
 ciem nocy udal się do publicznej łaźni, pomny słów wiejskiego mędrca thrmaczącego؟
mu, że tylko W łaźni znajdzie bezpłatny nocleg. W czasie pobytu W łaźni jeden z ho- 
moseksualistów próbuje nawiązać z nim kontakt, z opresji ratuje chłopaka Hamdl, 
2 którym następnie przez jakiś czas pracuje jako pucybut. As'ad est podekscytowany 
miejskim życiem, jednak przeżywa wiele obaw i rozterek. Wszystko jest dla niego 
P؟We. Musi na nowo uczyc się życia, krok po kroku. Pewnego dnia sprzedawca owo- 
Ców opuncji mówi do niego:

Życie tu, synku, jest niczym owoc kaktusa, który ma kolce, ale jest też słodki. Najważniejsze 
jest, abyś nauczy! si؟ usuwa، kolce, by dotrzeć do słodyczy".

'Adil Abu Sanab, Wardat as-sabah, Ittihad al-Kuttab al-'A٢ab, Damaszek 1976, s. 28.
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Ważną postacią W powieści jest Abu DiySb, który wynajmuje przyjezdnym wie- 
śniakom narzędzia potrzebne do pracy pucybuta oraz oferuje noclegi W zaadaptowa- 
nym na ten cel warsztacie. Wykorzystuje tych zagubionych, głodnych biedaków, zara- 
biając na nich. On, miejscowy pose 'Abid az-Zalzal oraz zwierzchnik miejscowego 
posterunku policji są sojusznikami, sprzeciwiającymi si? zjednoczeniu pucybutów, 
którzy chcą walczyć o swoje prawa. Inną znaczącą postacią jest Ahmad Karim - lider 
pucybutow, starający się zjednoczyć tę grupę zawodową i walczyć przeciwko niespra- 
wiedliwosci i wyzyskowi. Zostal on niesprawiedliwie skazany i na dziesięć lat osado- 
ny w więzieniu. Otwarty na ludzi i mily, jest lubiany przez pucybutow, jednak wyzy- 
skiwacze oskarżają go o agitatorstwo i komunistyczne poglądy. Ahmad Karm zaprze- 
cza zarzutom, mówiąc:

Nie jestem i nie będę komunistą. Jestem wyłącznie jednym z mlodych tego kraju, który czuje 
i doświadcza dziejącej się niesprawiedliwości. A ty nie czujesz niesprawiedliwości? Czy ty jesteś 
w lepszej sytuacji niż moja? Jeśli poczucie niesprawiedliwości jest komunizmem, to ty też jesteś 
komunistą, jak ja, i As‘ad także".

Postacie As'ada i Hamdiego ewoluują W utworze. Obaj powoli zaczynają myśleć 
0 przyczynach swoich nieszczęść i niesprawiedliwości na świecie. As'ad zastanawia 
się, kim jest ten, który ustanowi! to dziwne prawo pozwalające ludziom traktować 
innych wedhrg własnego widzimisię. „Czy są takie przepisy, które pozwalają komuś 
określać, kiedy inni mają milczeć, a kiedy mówić, kiedy mają się zgadzać, a kiedy 
odmawiać”’*.  Ten chlopak przeszedł metamorfozę, przeistaczając się z prostego wie- 
śniaka W myślącego, zainteresowanego problemami społecznymi człowieka. On sam 
jest zdziwiony zachodzącymi W nim przemianami. As'ad próbuje samodzielnie wy- 
brnąć z trudnej życiowej sytuacji. Zbiera pieniądze na zakup własnych narzędzi, 
a pomaga mu kochająca go Salma - służąca Abu Diyaba. Ahmad Karim ostrzega go, 
że indywidualne, a nie kolektywne rozwiązanie problemu, nie przyniesie mu korzyści, 
ponieważ wyzyskiwacze zawsze znajdą sposób, by go pognębić.

Rodzice Salmy, gdy jeszcze byla dzieckiem, wynajęli ją na dziesięć lat za 300 sy- 
ryjskich firntówjako służącą U Abu Diyaba. Po upływie określonego W umowie cza- 
su przedłużyli kontrakt na kolejne 10 lat za 600 fimtów. Pracodawca wykorzystuje 
dziewczynę seksualnie. Kiedy jego żona dowiaduje się o tym, zmuszają Salmę do 
ślubu z zakochanym W niej Hamdim. W dniu wesela ludzie Abu Diydba atakują 
As'ada i zabierają mu narzędzia, podobnie jak zabrano mu ukochaną Sprawdziły się 
stowa Ahmada Karima. Hamdi, usłyszawszy o pobiciu przyjaciela, wychodzi z we- 
sela i odwiedza go W szpitalu. Po opuszczeniu szpitala nie wraca na uroczystość, lecz 
wraz z rannym As'adem nawołują okolicznych pucybutów do zjednoczenia się prze- 
ciwko ciemiężycielom. W noc poślubną Hamdi przeżywa szok, dowiadując się, że 
jego żona nie jest dziewicą Wybucha awantura, po której kobieta opowiada mu 
swoją tragiczną historię. Wstrząśnięty, idzie do Abu Diydba i wszczyna z nim bójkę, 
której świadkiem jest minister, byty poset i kolega gospodarza, 'Abid az-Zilzdl. 
Hamdi po bijatyce ucieka i popetnia samobójstwo W miejskiej łaźni. Wkrótce nastę- 
pują masowe aresztowania pucybutów oskarżonych o przynależność do zakazanej 
partii planującej zamach na ministra. Wśród zatrzymanych znalazl się As'ad, który

"Ibid., s. 82. 
 .Ibid., s. 70 *ا
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po wypuszczeniu z aresztu wraca na wieś, zadając sobie retoryczne pytanie: „Co 
pozostawiłeś W Damaszku?”’؛.

'Adil Abu śanab stara! się W powieści Wardat as-sabah ukazać losy biedaków 
migrujących ze wsi do miasta. Przedstawi! okrutny obraz miasta i chore międzyludz- 
kie uklady, zadając ustami swoich bohaterów pytanie: Dlaczego ludzie nie mają 
równych szans W życiu? Jednak można doszukać si? W powieści również wielu man- 
kamentow, polegających chociażby na sztucznym i nieprzekonującym ukazaniu po- 
staci - na przykład Hmdtego i jego nagiej zmiany, prowadzącej do samobójstwa. 
Utwór nie przekroczy! tradycyjnej klasycznej formy i nie prezentuje wysokiego po- 
ziomu artystycznego.

Ahmad Yusuf Dawud: Al-Huyul (.Konie; 1976)

Al-Huyul (Konie) jest jedną z najważniejszych pozycji W powieściopisarstwie syryj- 
skim poruszającą tematyk؟ chłopską. Utwór składa się z dwóch części, zatytułowanych 
Siwa klacz przybywa do farmy ‘Asiego oraz Policyjne konie atakują farmę A؟ieg0. 
Tytułowa siwa klacz jest własnością zachłannego handlarza olejem, Abu Sultana, 
a farma należy do 'Aego, który nadzorował pobór do obowiązkowej służby wojsko- 
wej za czasów mandatu francuskiego, a po odzyskaniu niepodległości stal się posiada- 
czem dużych obszarów ziemskich. Fellachowie pracujący U niego otrzymywali wyna- 
grodzenie pieniężne lub W naturze, W postaci części zebranych plonów. Ponadto chtopi 
uprawiający przez piętnaście lat ten sam kawalek ziemi wedhrg prawa stawali się jego 
właścicielami.

Powieść jest wiernym obrazem życia syryjskiej wsi oraz stosunków pomiędzy 
biednymi fellachami a posiadaczami ziemskimi i władzą Abu Su n zawsze przed 
sezonem przyjeżdża! na swojej siwej klaczy do 'A.؟łego. aby zakontraktować oliw؟ 
z uprawianych na farmie drzew oliwnych. Znając trudną sytuację fellachow na 
przednówku, zawsze przyjeżdża! W lutym bądź marcu i wyplaca! im część należności 
za oliw؟, którą na mocy umowy skupi od nich W późniejszym okresie. Oferował im 
jednak kilkakrotnie niższe stawki od tych, które będą obowiązywały W sezonie. Sam 
natomiast z ogromnym zyskiem sprzedawał zakontraktowaną oliw؟ W późniejszym 
czasie. Abu Sultan ma duże wpływy we władzach wiejskich oraz U miejscowych 
religijnych namiestników, np. szejka Husayna. Wiejscy bogacze oraz władze współ- 
nie jednoczą się, wykorzystując biednycli chlopow. Poprzez ukazanie tych relacji 
autor chcial zasygnalizować, że po odejściu okupanta powstała nowa warstwa spotecz- 
na, złożoną z religijnych namiestników, właścicieli ziemskich oraz wladz, W sklad 
których weszli feudalowie oraz burżuazja. Szejk Husayn początkowo by! pośrednikiem 
pomiędzy chłopami a Abu Su nem i 'Asim. z czasem zaczął czerpać korzyści z wy- 
konywanej funkcji, stając się wspólnikiem tych, z którymi mial mediować korzystne 
dla chlopow transakcje. Ostatecznie założy! spółkę z Abu SultUnem, zostając współ- 
właścicielem znacznej części ziemi 'A ego.

Al-Huyul ukazuje fellachow jako grup؟ borykającą się z podobnymi problemami, 
doświadczającą takich samych kłopotów, przeżywającą te same tragedie oraz mającą 
jednakową, wspólną świadomość społeczną Nietypową postacią jest siedemdziesię-

Ibid., s. 199. 
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cioletni hazardzista 'Asi, chwalący się swoją rozległą wiedzą glownie na temat Francji 
 Napoleona. Zasiada on przy jednym stole ze swoimi chłopami, pijąc i grając z nimi؛
w karty oraz twierdząc, że: „tylko wśród nich czuję się dobrze”’؛. Jednak W kwestiach 
finansowych nie ma litości, rozliczając pracujących U niego wieśniaków z każdego 
ziarenka zboża i z każdej kropli oliwy. Te sprzeczności W zachowaniu 'A ego dowo- 
dzą jego autentyzmu, czytelnik ma poczucie niekłamanej prawdziwości tej osoby. 
Traktuje chtopow partnersko, ale z drugiej strony bezwzględnie chroni swoje interesy. 
Jego bezlitosna dbałość o zyski i obawa utraty części areahr powodują iż za plecami 
rolników sprzedaje ziemię, którąjuż od dziesięciu lat uprawiają a która za kolejne pięć 
bylaby ich własnością Na wieść o transakcji fellachowie buntują się. W konsekwencji 
inter-weniuje policja, sprawa kończy się symboliczną wypłatą rekompensaty dla chto- 
pów. Szejk Husayn i Abu Sultan stają się nowymi właścicielami spornych gruntów.

Postać szejka początkowo sprawia wrażenie osoby życzliwej chlopom, leczącej ich 
i doradzającej im bezinteresownie. Jednak to tylko gra pozorów. Wkrótce okazuje się, 
że na przykład, lecząc kobiety z bezpłodności, wykorzystuje je seksualnie, a nawet 
morduje jedną z nich (Sa'da). Ze strachu przed grożącym mu skandalem podaje jej 
truciznę.

Zona Sarhana, jednego z chtopow, lecząc się z bezpłodności, też zostala wykorzy- 
stana przez szejka Husayna. Kobieta jednak wykazała się sporym sprytem. Po rozwo- 
dzie z mężem nie daje się otruć i grozi szejkowi ujawnieniem jego postępków, jeśli ten 
odmówi pojęcia jej za żonę. M6wi do niego:

Che؟, abyś wiedział. Ze jestem wolna i nie mam nic do stracenia. Nikt się mną nie interesuje. 
Musisz znaleźć rozwiązanie naszej sytuacji albo zniszcz؟ ciebie i siebie razem z tobą".

W efekcie ze strachu przed skandalem szejk Husayn żeni się z nią
Powieść ta ukazuje bardzo ważny aspekt życia społecznego współczesnej Syrii. 

Autor odważnie poruszy! wstydliwy temat, demaskując przedstawicieli religijnych jako 
szarlatanów oraz wspólników feuda ow i bogatych właścicieli ziemskich, wykorzystu- 
jących chlopow bez żadnych skrupu ow. Powieść jest krokiem naprzód W porównaniu 
z wcześniejszym utworem Ahamda Yusufa DSwuda Dimasq al-gamUa (Piękny ٥٠- 
maszek). Jej wysoki poziom artystyczny połączony z naturalnym sposobem przedsta- 
wiania postaci stwarzają wrażenie, że fabula zostala wprost zaczerpnięta z rzeczywi- 
stości, w jakiej żyta społeczność wiejska tamtych czasów.

'Abd an-Nabi Higazi: Al-Yaquti (.Al-Jakuti; 1977)

'Abd an-Nabi Higazi urodzi! się W 1938 roku W malym miasteczku óay ud. Ukończy! 
filologię arabską na Uniwersytecie W Damaszku i pracował jako nauczyciel W Syrii, 
a późnej W Algieii. Po powrocie do kraju podjął pracę W dyrekcji rękopisów Związku 
Pisarzy Arabskich (Ittihad al-Kuttab al-'Arab). Następnie objął stanowisko dyrektora 
generalnego Radia i Telewizji Syryjskiej. Kilka lat by! gtównym redaktorem tygodnika 
„Al-Usbu' al-Adabi” („Tydzień Literacki”). Wyda! siedem powieści i dwa zbiory 
opowiadań. Napisa! też kilka scenariuszy seriali telewizyjnych.

Ahmad YusufDawud, Al-Huyul, WizSrat ٨؛ -Taqafa, Damaszek 1976, s. 68.
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Powieść Al-Yaqiiti (Al-Jakuti)88 przedstawia losy Mahmuda al-YSqutiego, który 
w wieku dwudziestu lat wyjechał wraz z kolegą as-Sakamem ze swojej wsi ٥ h do 
Damaszku W poszukiwaniu pracy. Początkowo obaj zatrudniają się na budowie, ale 
gdy zaczyna brakować zleceń i zarobki są coraz gorsze, as-Sakam wraca na wieś. 
Mahmud zostaje W mieście, marząc o lepszej przyszłości. Najmuje się do rożnych 
ciężkich i stabo płatnych prac. W końcu podejmuje się stręczycielstwa i pracy związa- 
nej z prostytucją, W której doskonale sobie radzi. Zostaje właścicielem nocnego baru 
połączonego z domem publicznym.

'Abd an-Nabi Higazi, Al-Yiiquti, Ittihad al-Kunab alArab, Damaszek 1977.

Ważną postacią W utworze jest Umm ' Adnan, która wprowadziła Mahmhda W świat 
prostytucji i wytłumaczyła mu mechanizmy jego funkcjonowania. Jest dumna ze swoich 
licznych doświadczeń z mężczyznami i chwali się, że ich bardzo dobrze zna. Swoich 
klientów dzieli na grupy. Najlepszymi spośród nich są biznesmeni i wyżsi urzędnicy oraz 
znani W społeczeństwie ludzie. W niższej grupie są ochroniarze, a jeszcze niżej męż- 
czyzni żonaci o konserwatywnych poglądach. Po nich następują wyzwoleni mtodzi lu- 
dzie, a na samym końcu tej specyficznej listy znajdują się brzydale. Prostym tka, na pod- 
stawie wypracowanego przez siebie podziału, odmiennie trakmje rożnych klientów. Ma 
również własną opinię o prostymtkach, które jej zdaniem zawsze interesują się silnymi 
mężczyznami. Początkowo są posłuszne, jednak z czasem stają się niepokorne i trudne.

Poprzez technikę flashback widzimy, jak al-Yaqutl zostal właścicielem potężnego 
klubu nocnego i stal się bogatym, wpływowym człowiekiem W tej branży. Ukazane są 
jego liczne intymne relacje z prostytutkami, z dwiema z nich ożenił się - najpierw 
z 'Aiśą, a potem z Safiyyą. Jednak najważniejszą rolę W jego życiu odegrała jedna 
z jego „podopiecznych” - SihSm. Stala się ona przyczyną dramatycznych wydarzeń 
w jego życiu. Kłopoty rozpoczęły się, gdy kobieta mimo nakazów „opiekuna” przestała 
spotykać się z klientami, thrmacząc swe zachowanie wybuchem wojny. Walka 
al-Yaqutiego rozpoczyna się, gdy SihSm umawia się tylko z wysoko postawionymi, 
bogatymi klientami i zamierza skończyć z tą pracą, by rozpocząć nonnalne, spokojne 
życie. Bunmje się przeciwko opiekunowi, a on W zemście porywa jej córkę. Zdespero- 
wana kobieta, pałająca chęcią zemsty, doprowadza „imperium” al-Yhqutiego do upad- 
ku. Sam bohater ucieka do rodzinnej wsi. Jego dawni współmieszkańcy przyjmują go 
cieplo, myśląc, że wraca jako bogaty człowiek. Mają nadzieję, że zainwestuje we wsi 
w jakieś przedsięwzięcie, które będzie korzystne dla ca lej społeczności. Al-YSqQti 
rzeczywiście chce otworzyć zaklad kamieniarski, ale po wsi rozchodzą się wieści na 
temat jego działalności W mieście i zostaje zdemaskowany. Mieszkańcy ٥uhy> nawet 
jego dawny przyjaciel as-Sakam i kuzyn Muhammad al-ćazz٥r, odwracają się od nie- 
go, nie chcąc mieć z nim nic wspólnego. Utwór kończy się aresztowaniem Mahmuda 
al-Yaqutiego przez przybyłą do wsi policję.

Wydaje się, że zamysłem pisarza bylo podkreślenie, iż chlopi są dumni ze swoich 
krajan, którym udalo się osiągnąć sukces, i doceniają ich. Musi się to jednak stać tylko 
uczciwą drogą. Autor ukazuje wysoki poziom moralny wieśniaków. Mimo nędzy 
i wielkich potrzeb odrzucili tego zepsutego człowieka, nie bacząc na jego pieniądze. 
Można dopatrzyć się tu zwycięstwa uczciwości i moralności nad upadkiem obyczajów, 
zepsuciem i rozpustą.

'Abd an-Nabi Higazi koncentruje się na przeszłości gownego bohatera. Bada jego 
korzenie, począwszy od dziadka, który nie byl wieśniakiem. Przybyl do Palestyny 
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z Egiptu wraz ze swoim pracodawcą, złotnikiem, żydem. Wkrótce zostal zwolniony 
z pracy i zatrudni! si? jako stróż karawan na trasie Jerozolima - Stambul. Ojciec 
Mahmuda odziedziczy! posad? po ojcu, a następnie pracowa! jako koniuszy U baszy, 
który mia! posiadłości W ćuhie. Ożeni! si? ze służącą żony baszy, która powila mu 
syna. Jak widać, przodkowie g ownego bohatera nie mieli nic wspólnego ze wsią 
i trudnili si? usługiwaniem bogatym. Koniec kariery rodziny al-Yaqutiego i jego same- 
go by! konsekwencją przeminięcia czasu baszów i zepsutych feudalnych stosunków 
społecznych. Mahmud by! ich częścią i nie móg! mieć innej przyszłości, gdyż nie 
umia! si? właściwie odnaleźć W nowej sytuacji. Przesianiem powieści jest bez wątpię- 
nia teza, że dla tych, którzy nie pracowali uczciwie, s hr żąć swojemu społeczeństwu, 
nie ma W nim miejsca.

Powieść ALYaqutl cechuje wysoki poziom artystyczny. Korzystanie z techniki 
flashback oraz budowa utworu na zasadzie przesuwających si? kadrów filmowych 
i umiejętne wykorzystanie snów, a także wspomnień bohaterów, wszystko to służy 
pogłębionemu naszkicowaniu psychiki postaci, ich przeżyć wewnętrznych oraz moty- 
wow zachowań.

Faris Zarzur: Al-La ,igtima ‘iyyun (.Niekomunikatywny; 1970)

Powieść Al-La ’igtima ٠iyyun (Niekomunikatywny) ma psychologiczny charakter. Moż- 
na doszukać si? W niej wpływów Freudowskiej teorii, thrmaczącej zachowania ludzkie, 
oraz materialistycznego marksizmu. Przyczyny postaw bohaterów oraz motywy ich 
postępowania są wyjaśniane przez pryzmat ich ekonomicznej i materialnej sytuacji. 
Tytuł utworu nie oznacza tu nieumiejętności komunikowania się z innymi ludźmi. Ma 
sygnalizować, że bohaterowie nie tolerują hipokryzji, są zawsze szczerzy, prostolinijni 
i nie prawią innym komplementów bez pokrycia.

Bohater utworu, Halid ٥a'far, porzuca ukochaną Lay!؟, studentkę uniwersytetu, nie 
thrmacząc powodów swojej decyzji, a nawet się nie żegnając. Znika bez przyczyny 
w czasie podroży do wuja dziewczyny, którego mial poprosić ojej rękę.

Niezrozumiale, nielogiczne zachowania bohaterów są obiektem analizy pisarza, 
który usihrje zgłębiać ich uwanmkowania psychiczne, by ujawnić motywy postępowa- 
nia. Ukazuje rozbieżność uczuciową Layli i yalida, koty później żeni się z inną ko- 
bietą. Pozostawiona Layla pogrążą się W cierpieniu i popada W „chorobę duszy”. 
Dziewczyna z czasem dochodzi nieco do siebie. Wychodzi za mąż za handlowca, ale 
wciąż jest nieszczęśliwa. Jednak kiedy jej mąż bankrutuje, rozwodzi się z nim i pozo- 
staje w stanie zagubienia, pozbawiona życiowego celu, yalid, awansując na oficera 
w wojsku, część służby odbywa W Egipcie, skąd wraca do Damaszku po wyrzuceniu 
z armii. Tragizm bohaterów wynika z ich trudnej sytuacji społecznej oraz wychowania 
w patologicznym środowisku.

Layla ma dramatyczną przeszłość. Jej ojciec byt podrzędnym urzędnikiem, do- 
mowym okrutnikiem, pijakiem, marnotrawi! pieniądze. Po jego śmierci wuj przy- 
wtaszczyt sobie oszczędności i cale mienie matki, pozostawiając ją W biedzie i cier- 
pieniu.

Halid również pocliodzi z ubogiej rodziny. Jest zamknięty, nie umie nawiązać 
kontaktu z ludźmi, a zwłaszcza kobietami. W jego monologu wewnętrznym czytamy:
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Nie umiem mówić kwieciście, nie potrafi? prawi، komplementów i by، milym. Nigdy nie
mialem łagodnego charakteru. Jeśli czasem znajd? si? W obecności kobiety, to nie wiem, jak z nią 
post?powa،٥’.

Te wewnętrzne rozterki są powodem jego nieobliczalnych czynów i prawdopodobnie 
thunaczą zachowanie wobec Layli.

Wydaje się, ze FSris Zarzur, przedstawiając taki typ bohatera, chcial ukazać nie- 
małą liczb? mlodych Syryjczyków niepewnych siebie, niedoświadczonych, zwłaszcza 
w relacjach z przeciwną płcią Przyczyny tego upatruje W społeczeństwie, które jest 
zbyt tradycjonalistyczne i konserwatywne, budując W ten sposób mur pomiędzy męż- 
czyznami a kobietami. Zagubiony W swoich skomplikowanych uczuciach i pragnie- 
niach tkwiących W jego duszy, Halid mówi:

Moje pragnienia nie dają mi szansy, aby wyrazi، to, co che?. Jak tylko otwieram usta, by coś 
powiedzieć, to pragnienia narastają i kotłują si? we mnie. Ale dławię je W sobie i milcz?. Ogamia 
mnie gniew lub" pocieszam si? gadaniem, które tylko wyraża głupoty i bzdury’®.

Wygląd bohaterów (brzydota bądź piękno) również służy odzwierciedleniu ich sta- 
nu psychicznego i charakterów. Ładna, mila Layte, która dużo przecierpiała z powodu 
wuja oraz Hdida, popadając W chorobę duszy, stala się:

(...) bardzo brzydka, kiedy jest porażona swoją sytuacją, bo szczęście opuściło ją (...) Gdy by ta 
bardzo tadna, czarująca, o dobrym, czystym umyśle i charakterze, zjednywała sobie powszechną 
sympati?. Ale zte okoliczności pozbawiły ją wszystkiego, co posiadała. A zadziwiające jest to, że 
tak bliski cztowiek, jakim byt wuj, doprowadzi, ją do takiego stanu’'.

Al-Lći 'igtimd ‘iyyun jest na gruncie syryjskiego powieściopisarstwa zaawansowaną 
próbą stworzenia powieści psychologicznej, W której autor koncentruje si? na dogłęb- 
nej analizie psychiki swoich bohaterów, uwzględniając przy tym realia, W których 
przyszło im żyć.

Hani ar-Rahib: ير layla wa laylatan (Tysiąc ،' dwie noce■, 1977)

Hn ar-Rihib urodzil się W 1939 roku W Latakii. Ukończył filologię angielską na 
Uniwersytecie W Damaszku, a następnie wyjechał do Anglii, gdzie zdobyl tymi dokto- 
ra. Pracował na rożnych uniwersytetach W Syrii i Kuwejcie. Jest autorem wielu powie- 
ści, opowiadań i thrmaczeń dzid literackich z języka angielskiego na arabski oraz 
opracowań krytycznych. Zmarl W 2000 roku.

Alf layla wa laylatan (Tysiąc i dwie noce) to powieść, która porusza kwestię arab- 
skiej osobowości W obliczu cywilizacyjnych wyzwań wobec społeczeństwa arabskiego 
po porażce wojny czerwcowej z 1967 roku. W utworze występuje wiele postaci, które 
reprezentują różne warstwy społeczne - feudalow, burżuazj? i biedot?, na tle codzien- 
nego życia, ze szczególnym uwzględnieniem ich zachowań i stosunków międzyludz- 
kich. Nie ma m wyjątkowych bohaterów. Wszystkie postacie - a jest ich piętnaście - 
są równie ważne. Bohaterowie powieści są zależni od swojej symacji społecznej, pro-

 .Faris Zarzur, Al-Lai^tima‘iyyun, Dar Al-Agyal, Damaszek 1970, s. 85 أ
" Ibid., s. 85.
” Ibid., s. 7-17.
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wadzą normalne życie, na miar? własnych potrzeb i możliwości, czyli zakochują się, 
żenią, zabawiają, zdradzają؛ zabiegają o pieniądze.

Wydaje się, że Hani ar-Rahib chcial pokazać bezczynność i pasywność spole- 
czenstwa wobec mknącej do przodu cywilizacji oraz wobec niebezpiecznego wroga 
zagrażającego ojczyźnie. Tytul powieści wskazuje, że świat z Księgi tysiąca ijednej 
nocy, pelen zdrady, seksu, nieróbstwa i wygodnictwa, nadal fimkcjonuje W realiach 
współczesności i że nastąpiła tysiąc druga noc. Ważną cechą tej powieści jest brak 
chronologicznej spójności. Autor co chwilę przenosi nas W inne lata. Usprawiedliwia 
taką grę czasem, tłumacząc, że pomieszanie to miało wskazywać na kontynuację 
arabskiego świata z Księgi tysiąca ijednej nocy ptzez tysiąc jeden rok. Przy czym 
rok 1967 i cywilizacyjną porażkę (przegrana wojna arabsko-izraelska) określa jako 
„apogeum kontynuacji, które spowodowało cofanie się W czasie aż do tysiąc drugiej 
nocy"".

Oczywisty jest wptyw słynnej Księgi tysiąca ijednej nocy na tę powieść - przyta- 
czane są nawet cale fragmenty opowieści. Jeden z bohaterów Hani ar-Rahiba często 
wypowiada zdanie „Mahmud przerywa swoje opowiadanie”, które jest podobne do 
słynnej frazy wypowiadanej przez narratora każdego poranka po zakończeniu przez 
Szeherezadę kolejnej opowieści: „Poranek zaskoczy! Szeherezadę i przerwała swe 
opowiadanie”. Jest to symboliczna wskazówka, że współczesny świat bohaterów jest 
przemieszany ze światem czasów Szeherezady. Umiejętne wplatanie elementów 
z tekstu Księgi tysiąca ijednej nocy zwiększa wartość artystyczną tej powieści. Nie 
sposób jednak nie powiedzieć o widocznych W utworze wpływach zachodnich technik 
pisarskich. Przejawia się to W strukturze powieści i stylu zbliżonym do stylu angiel- 
skiej powieściopisarki Jane Austin. Jest to widoczne -jak utrzymuje Nabil Sulayman 
- w niewyszukanych opisach o ostrej wymowie". Technika powieści opiera się na 
szybkich zmianach scen, niczym zmiana kadrów W filmie, na narracji prowadzonej 
w pierwszej, drugiej lub trzeciej osobie, również na stosowaniu pośredniego i bezpo- 
średniego monologu wewnętrznego oraz nachodzących na siebie różnych płaszczy- 
znach czasowych.

Ważnym elementem Alf layla wa laylatan jest żywy, barwny język, wykorzystu- 
jący niekiedy kolokwialne frazy, wersy z poezji przedmuzuhnanskiej, wersety z Kora- 
nu, współczesne i staroarabskie przysłowia ludowe, teksty piosenek. Tak bogaty język 
buduje wielopłaszczyznową strukturę językową utworu.

Porażka Arabów W czerwcowej wojnie z 1967 roku zapisała się czarnymi zgloska- 
mi w historii. Analizując ten fakt, Hani ar-RShib W swojej powieści wykazal, że arab- 
skie społeczeństwo nie jest W stanie urzeczywistnić zwycięstwa, a to świadczy o trwa- 
jącym kryzysie cywilizacyjnym, który zatrzyma! naród na etapie tysiąca i dwóch nocy. 
Jego przyczyn można dopatrzyć się W tradycji historycznej. Jednak autor nie zagłębia 
się w tę kwestię, a jedynie sygnalizuje, że Arabowie są bohaterską nacją która potrafi 
walczyć. Ukazani W tle powieści palestyńscy partyzanci są zapewne zwiastunem odra- 
dzających się sil do walki, która wstrząśnie światem próżniaków z Księgi tysiąca 
ijednej nocy.

Jeden z bohaterów powieści mówi:

92 Hani ar-Rahib, Alf layla wa laylatan, Ittihad al-KuttSb alArab, Damaszek 1977, s. 6. 
’’ Nabil Sulayman, Ar-Riwaya..., s. 74.
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O królu czasów, jesteśmy narodem i nie widz? powodów, które nie pozwalałyby na pokona- 
nie wrogów i odzyskanie ziemi oraz naszych do niej praw. Jesteśmy walczącym narodem, ale 
powinniśmy najpierw wiedzieć, z kim należy walczyć, a dopiero później, jak walczyć".

Fayal Summaq uważa, ze:

Alf layla wa laylatan cechuje wyjątkowy charakter formy i treści. Utwór przekonuje, że 
sprawy ojczyzny powinny być traktowane م rzez pryzmat spoleczno-socjalistyzn^. a forma pre- 
zentuje zaawansowany typ nowoczesnej techniki W powieściopisarstwie syryjskim’؛.

Natomiast Nabll Sulayman mocniej akcentuje tę kwestię, twierdząc, że:
(...) jest to powieść etnograficzna skupiająca się na szczegółowym opisie codzienności. Ponadto 
jest powieścią psychologiczną, która zagląda do wnętrza postaci przeżywających wiele kryzysów, 
i realistyczno-społeczną, gdzie społeczeństwo jest jej ekwiwalentem. Na koniec jest to też po- 
wieść poetycka, której duchem są poezja, metafory i symbole’؛.

Należy powiedzieć, że Alf layla wa laylatan byla odważną próbą pokazania nie 
tyle syryjskiego, ile (przede wszystkim) ogólnoarabskiego kryzysu społeczeństwa 
przeżywającego moralną porażkę, z jednej strony, z powodu przegranej wojny z Izra- 
elem, ale z drugiej strony-W wyniku nienadążania za postępem cywilizacji.



5. Socrealizm

Hanna Mina: Aś-Śira‘ wa al-‘asi/a (żagiel i burza■, 1966)

Hanna Mina urodzi! się W 1924 roku W Latakii. Uczęszcza! do szkoły podstawowej 
w ArsQzie, W regionie Iskandarun, anektowanym przez Turcję W 1939 roku. Ima! się 
oznych prac fizycznycli W Syrii i Libanie. Później uczy! języka arabskiego na Uniwer- 

sytecie W Pekinie, a następnie W Budapeszcie. Po powrocie do kraju pracował na sta- 
nowisku eksperta do spraw kultury W Ministerstwie Kultury, aż do emerytury W 2000 
roku. Wyda! ponad trzydzieści powieści, kilka zbiorów opowiadań oraz inne książki, 
w których zawar! refleksje na temat literatury i doświadczeń życiowych. Obecnie 
mieszka W Damaszku.

Hanna Mina to czolowy powieSciopisarz nurtu realistycznego. Debiutowa! W 1954 
roku powieścią Al-Masabih az-zurq (Niebieskie lampy), która zyskala szeroki rozgtos 
w świecie arabskim. Utwór by! wówczas śmiałą i indywidualną próbą przedstawienia 
ludowych warstw społeczeństwa syryjskiego oraz analizy ich problemów. Jednak po- 
wieść ta niedostatecznie satysfakcjonowała pisarza, dlatego dwanaście lat później zde- 
cydowa! się wydać kolejną - Aś-Śira ‘ wa al-'dsi/a (żagiel i burza), pehliej ukazującą 
problematykę ubogiej ludności Latakii. Wybitny syTyjski nowelista Sa'ld Huraniyya 
we wstępie do tego utworu pisze:

Powieś، Al-Masabih az-zurq nie reprezentowała prawdziwego Hanna i nie odzwierciedlała 
całej jego wiedzy na temat Latakii, a W szczególności jej morza, rybaków i różnych warstw spo- 
,ecznych oraz ich marzeń. Dlatego pisarz zasiadł do napisania AS-SirdI wa al-'dsifa9i.

Utwór Al-Masabih az-zurq zapoczątkował W syryjskim powieściopisarstwie etap 
realistyczny o charakterze narodowym, natomiast AsSird‘ wa al-‘dsifa,jak utrzymuje 
krytyk literacki ‘Adnan Ibn Durayl, to pionierska próba stworzenia syryjskiej literatury 
socrealistycznej’’.

Akcja powieści toczy się W czasie drugiej wojny światowej. Autor porusza proble- 
my życiowe, rozpatruje temat warunków pracy robotników portowych, doskonale 
znając je z opowieści ojca pracującego przy przeładunku towarów W porcie. Powieść 
ukazuje prawdziwy obraz syryjskiego miasta W tamtych latach, jego bazary, sprzedaw- 
cow, morze i marynarzy, oraz bezpardonową walkę konkurencyjną pomiędzy han- 
dlowcami przywożącymi towary drogą morską a miejscowymi biznesmenami, bez- 
względnie wykorzystującymi biednycli pracowników. Wszystko to jest wpisane W wo- 
jenne tlo oraz realia podległości mandatowi francuskiemu.

97 Sa٠id Huraniyya, Muqaddaina, w: Hanna Mina, AiSira' wa al-'asi/a, Maktabat RImun, Bejrut 1966, 
s. 9.

.Adnan Ibn Durayl. Ar-Riwdya al- 'arabiyya..., s. 162' األ
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Głównym bohaterem utworu jest Abu Zuhdi a TarusI - byty kapitan parowca za- 
topionego w czasie burzy, prowadzący kawiarni? nad brzegiem morza, W której zbie- 
rają się robotnicy portowi, rybacy, mtodzi ludzie z dzielnic zamieszkałych przez bie- 
dot? oraz przyjaciele i znajomi. Bywalcy lokalu słuchają jego opowiadań o moral 
i korzystają z jego bogatego doświadczenia życiowego. Gamą się do niego jak do naj- 
wyższego autorytetu i proszą o rad? W trudnych sprawach. Treścią powieści jest po- 
czątkowo walka at-Tarusiego 0 utTzymanie kawiarni, a następnie o powrót na morze. 
Bohater jest wolnym człowiekiem i nikt nie ma wpływu na jego poglądy. Jego zacho- 
wanien kiemje specyficznie pojmowana słuszność i wtasna wola. Jest człowiekiem 
odważnym, jak każdy marynarz, i przywodzi na myśl legendarne postacie. Mówi:

(...) w mojej głowie są myśli, których nie umiem wytłumaczyć. Jestem uparty, jestem ateistą 
i wierzącym, zarabiam pieniądze i wydaj? je, pij? i kocham, żyj? moją dolą i spieram si? z religią, 
licząc na przebaczenie. Nie rzucam kamieni do studni, z której czerpi? wod?. Zawsze po nocy 
sp?dzonej z kobietą dziękuj? jej i żałuj?, że nie mam kwiatu, który mógłbym zostawi، na jej sto- 
le... Jestem człowiekiem, którego jedna kobieta nie może okiełzna،, ponieważ marynarz wypfy- 
wający W morze jest żołnierzem idącym do boju, który nie wie, czy wróci”.

ATarusi żyje problemami robotników portowych, wojną, strajkami, bierze aktyw- 
ny udzial W toczących się obok wydarzeniach. W miar? rozwoju powieści staje się 
coraz bardziej oczywiste, że nie jest to jego prawdziwe życie, że właściwie żyje on 
tylko wspomnieniami morza i nadzieją powrotu na nie. Wszystko, co go otacza, dzieje 
się jakby poza nim. Hanna Mina mówi o swoim bohaterze:

Burza zniszczyła statek at-Tarusiego. To jest katastrofa dla marynarza. A co on zrobił? Zbu- 
dowal na wybrzeżu kawiarni?, którą wyrzeźbi! W skale. Czekal na następną podróż morską, nie 
zapominając o czekającej go rewanżowej rundzie z morzem, na którą ruszy z męstwem'“.

Pisarz nie omieszka! wspomnieć o dużym lcroku naprzód, który dokonal się przy 
udziale jego drugiej powieści. Mówił, że ten postęp przejawia! się nie tylko W wysokim 
artystycznym poziomie utworu, ale i W:

(...) świadomości przekroczenia płaczliwego romantyzmu. W lepszym poznaniu ludzi oraz 
w prawdziwym postrzeganiu morza, portu, marynarzy i zwykłych pracowników'"'.

Hanna Mina: At-Talg ya’ti min an-nafida (śniegiem wieje od okna; 1969)

Syria po odzyskaniu niepodległości przeżywała trudną sytuację polityczną i społeczną. 
Sily feudalow połączone z nowo powstałą bułżuazją i wysokiej rangi wojskowymi 
rządziły krajem żelazną ręką, uwzględniając jedynie swoje interesy, a nie dobro lcraju. 
Wielu przedstawicieli syryjskiej inteligencji oraz opozycyjni działacze partyjni musieli 
szukać schronienia W sąsiednich krajach, głównie W Libanie.

Fayyad - bohater At-Talg ya’ti min an-nafida (٠Śniegiem wieje od okna) - jest 
nauczycielem o postępowych poglądach, który z powodu prześladowań politycznych 
ucieka do Bejrutu. Tam początkowo zatrzymuje się W małym domku, U swojego

” Hanna Mina, AsSird' wa al-‘asifa, Maktabat Rlmtin, Bejrut 1966, s. 45.
'٥٥ Samar al-HamSrina, Hiikad qara'tu Hanna Mina, Matba'at Dimaśą. Damaszek 2001, s. 283. 
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kolegi Hlida, mieszkającego z rodzicami. Fayyad, aby zarobić na utrzymanie, zmu- 
szony jest podjąć prac? W restauracji. Ma tu możliwość obserwowania kontrastów, 
wyraźnie odróżniających bardzo skromnie żyjących biedaków od ludzi zamożnych, 
prowadzących dostatnie, luksusowe życie, bawiących się W restauracjach i innych 
lokalach. Jego praca W restauracji nie trwa jednak dlugo. Rezygnuje z niej, gdy jeden 
z bogatych klientów chce go upokorzyć. Wraca do swojego kolegi, Halida, a następ- 
nie zatrzymuje się U towarzysza ćuzifa, gdzie uczestniczy W zebraniach biednych 
robotników chcących walczyć o swoje prawa i polepszenie warunków pracy. Przej- 
muje ich idealy. Później pod pseudonimem Sulaymn podejmuje ciężką pracę 
w branży budowlanej. Wynajmuje maty pokoilt U właściciela warsztatu produkujące- 
go gwoździe, który po pewnym czasie zatrudnia go U siebie. (Ten epizod jest ponie- 
kąd autobiograficzny, gdyż Hanna Mina podczas pobytu W Libanie pracował W po- 
dobnym charakterze). Zaangażowany W nielegalną działalność polityczną Fajjad 
spostrzega, że jest śledzony przez policję. Porzuca pracę oraz wynajmowane lokum 
i ukrywa się W domu ćuzlfa. Jednak nie udato się mu uniknąć aresztowania. Zostaje 
osadzony W więzieniu. Po odbyciu kary opuszcza Bejrut i wraca do Damaszku, gdyż 
dochodzi do wniosku, że należy przeciwstawiać się i walczyć z trudną sytuacją 
w kraju, a nie poza jego granicami. Przyznaję, że opuszczenie ojczyzny bylo wielkim 
błędem, mówi:

Jeśli wiedziałbym, Ze będę zmuszony żyć W ukryciu jako pasożyt na cudzych stolach, nie 
wyjechałbym'"؛.

Zdaniem egipskiego krytyka literackiego Gallego śukrego „szukający pracy i chleba 
mężczyzną jest utożsamieniem boliatea tragicznego, żyjącego swoją sprawą i przekona- 
niami”'٥3.

Kiedy śnieg wpada przez okno, bohater nie czuje jego chlodu, a nawet zapomina, że 
zostawi! okno otwarte. Chłód, który otacza duszę mężczyzny, jest innego rodzaju. 
Wywolaty go gorzkie doświadczenia na obczyźnie. Atmosferę chlodu i obcości pisarz 
doskonale oddaje, opisując wewnętrzne doświadczenia gownej postaci. Bohater czuje, 
że wszystko dookola, przedmioty i ściany wytykają mu przyczyny jego nieszczęścia, 
ukazując dalszą właściwą drogę. Na ostatniej stronie powieści czytamy:

I pokój oraz cale jego wyposażenie krzyczą mu W twarz: - Chłód, Fayy d ie, nie pochodzi od 
śniegu! Chłód, Fayyadzie, nie pochodzi od śniegu! Chłód, Fayyadzie, nie pochodzi od śniegu! 
Chłód pochodzi od obczyzny. Ona W pełni cię doświadczyła, a teraz Zegnaj, obczyzno! ICH.

Przesianie pisarza można zawrzeć W slowach: Cztowiek nie powinien uciekać od 
swoich prywatnych problemów oraz spraw ojczyzny. Powinien walczyć do końca, nie 
poddając się. Tę myśl Fayyad wypowiada na końcu powieści:

On w swoim mieście będzie żyl, W swoim mieście będzie pisa! i walczy!... On krzyczał, jakby 
skladal przysięgę: Nigdy więcej nie będę uciekal. Nigdy więcej nie będę uciekal'٥5.

Badacz literatury, Faysal Summaq, tak pisze 0 wymowie ideowej utworu:

102 Hanna Mina, At-Talg ya'ti mill aii-nafida, Wiz٥rat At-Taqafa, Damaszek 1969, s. 36.
 .Gall Sukri, Ar-Riwaya al-'arabiyya fi riljlat al-'adab. 'Alam al-Kutub, Kair 1971, s. 245 ده'
'٥٠ Hanna Mina, At-Talg ys. 372.
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Powieść przedstawia prawdziwy obraz walczących o wolność myśli i poglądów, ukazuje ich 
świat ze wszystkimi jego problemami, wydarzeniami, kryzysami, kontrastami, zróżnicowaniem 
warunków społecznych i ukladów'٥٥.

W odróżnieniu od dwóch poprzednich powieści Hanna Miny, At-Tcdg ya'ti min 
an-nafida zawiera bogatą treść, przekazaną językiem zwięzłym, nacechowanym licz- 
nymi aluzjami. Często występują W niej monologi wewnętrzne oraz analiza pośrednia 
postaci i wydarzeń. Pisarz sprawnie posługuje się metaforą, dzięki czemu narracja 
nabiera dynamiki, unika powtórzeń i zbędnych dla zasadniczych kwestii utworu wyja- 
śnień.

Hanna Mina: Aś-Śams fi yawm ga'im 
(Słońce w pochmurny dzień', 1973)

Powieść AsSams fi yawm ga'im (Słońce W pochmurny dzień) od poprzednich U two- 
rów Hanna Miny odróżnią połączenie symbolizmu z realizmem i przemieszanie legen- 
dy z rzeczywistością. Narrator wypowiada się W pierwszej osobie i jest określony jako 
bezimienny osiemnastoletni młodzieniec pochodzący z rodziny feudalów. Ukończy! 
francuską szkolę średnią i dlatego jest silnie związany z francuską kulturą Kiedy ro- 
dzice decydują że jego nauczycielem gry na pianinie będzie wioch, chtopiec czuje 
wewnętrzny sprzeciw połączony z niechęcią do nauczyciela i woli uczyć się U miej- 
scowego krawca tańca z kindżalem. Podczas nauki wzmaga się W nim poczucie swo- 
body i bezkresnej woli; chlopak stwierdza, że wreszcie się odnalazł. Taniec wzrusza go 
i likwiduje doskwierające poczucie monotonii, poszerza jego horyzonty i rozwija ta- 
lent. Zapamiętanie się W tańcu wywohrje W nim wizje dawnych legend, poczucie, że 
legendarny chłopiec - oszalały niegdyś, W starożytności, od tańca i milości do dziew- 
czyny z obrazu (która wyszla z obrazu na widok jego tańca) - wcielil się W jego duszę. 
Niezadowoleni z wyboru syna, rodzice gniewają się na niego i są źli na uczącego go 
krawca. Kiedy chlopak podczas jednej z lekcji rani się W udo kindżalem i trafia do 
szpitala, ojciec decyduje rozprawić się z nauczycielem, wynajmując płatnego morder- 
cę. Nauczyciel tańca zostaje zabity, a jego żona W rozpaczy wykrzykuje:

Zabili go, bo uczyl go tańca... Fryzjer mnie ostrzega!, mówiąc: uważaj, jego dziadkiem by, 
Qunsulatu, a jego ojciec jest wpływowym człowiekiem. On nigdy nie przebaczy twojemu mężowi 
tego, co zrobi,. On skrzywdzi go. jeśli będzie nadal to robi,'“’.

Po usłyszeniu tego oskarżenia chlopak zaczyna podejrzewać, że to jego ojciec jest 
zabójcą Myśli:

Mój ojciec jest zabójcą a ja jestem przyczyną tego morderstwa. On nie przebaczy, mu. Oni 
nie przebaczyli temu mężczyźnie, który uczy, ludzi budzenia ziemi uderzeniami stóp W tańcu. 
Przelali jego krew i tym czynem powiększyli przepaść'“’.

Można się domyślić, że chodzi o przepaść pomiędzy bogatymi feudalami, czyli rodziną 
chlopca, a biedakami - krawcem i jego rodziną Ta sama przepaść powiększa się mię-

Faysal Summaq, Ar-Riwdya assuriyya..., s. 158.
|٠7 Hanna Mina, AsSams fi yawm gd’im, Wizarat AjTaqafa, Damaszek 1973, s. 293. 
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dzy rodzicami a chłopcem, który znalazł się pośrodku - lubi swobodę i wesoły, prosty, 
otwarty tryb życia swego nauczyciela, ale nie może całkowicie oderwać się od rodziny, 
żyjącej wedlug innych, charakterystycznych dla bogatych warstw społeczeństwa, zasad 
egzystowania. Nienawidzi jednak ich fałszu i zadufania. Nie umial podjąć ostatecznej, 
kategorycznej decyzji. Powstrzymywały go potrzeby materialne. To powodowało jego 
rozteki - z jednej strony byt nauczyciel, który nie tylko byl jego autorytetem, ale 
z którym bardzo związał się emocjonalnie, z drugiej zaś finansowe potrzeby nie po- 
zwalaty mu na zerwanie kontaktów z rodzicami. Mówi:

Bylem smutny tamtego popołudnia, widząc, że W trudnym wyborze akceptowałem to, co mi 
narzucono, i wyszedłem z bitwy, nie podejmując walki. Krawiec nauczy، mnie tańca rycerzy. Ob- 
darzy، mnie przyjaźnią mężczyzny z mężczyzną, a ja W decydującym momencie wahałem się. Nie 
poszedłem jego śladem. To postawiłoby mnie po przeciwnej stronie mojej rodziny'"’.

Na ostatnich stronach powieści, kiedy chtopak upewnia się, ze to ojciec stoi za za- 
bojstwem krawca, następuje przetom. Jest nim ostateczne zerwanie nici łączących go 
z rodziną Potwierdzają to sowa kończące utwór, W których pisarz akcentuje wrogie 
stosunki W rodzinie gownego bohatera oraz ostateczne zerwanie więzi:

Patrzyłem na niego ostrym wzrokiem, bezlitosnym spojrzeniem wpatrywałem się W jego 
twarz, krzyczałem z nienawiścią؛ szaleństwem: -Zabójca!

A on krzyczał na mnie takim samym tonem: - Milcz!
wiato zgasło... A między nami zapanowała ciemność"’.

AsSams fi yawm gd’im, ze swym skomplikowanym kształtem kompozycyjnym 
opartym na symbolizmie i aluzyjności, powoduje, że można interpretować treść W róż- 
norodny sposób. We wstępie do powieści Na h al-'A tar, byta wieloletnia minister 
kultury Syrii, utrzymywała, że:

Ta powieś، obrazuje walkę różnych warstw społecznych, która piętnuje głęboką niesprawie- 
dli WOŚ،, ukazuje ogrom potrzeb biednych oraz głęboką czarną przepaś، rozdzielającą bogatych 
i biednych na tak wielką skalę, że zerwane zostały wszelkie mogące ich łączy، mosty. Natomiast 
za kulisami toczy się pom dzy nirni dziwna.؛ zarazem ؛ascynuj٩ca walka. Krwawa i dramatycz- 
na, zakończona opuszczeń em rozdzielającej ich czarnej kurtyny ‘.

‘Adniin Ibn Durayl jednak nie zgadza się z powyższym stwierdzeniem, nie dostrze- 
gając klasowego charakteru W tej społecznej walce. Pisze:

Ta walka pozostała jednak W granicach wewnętrznych emocji bohatera, zwłaszcza Ze rozterki, 
ktore przeżywa،, dotyczyły poddania się woli rodziców i wyobcowania"؛.

Zgadzając się ze slowami krytyka, można dostrzec również alienację krawca, prze- 
jawiającą się W postaci chlodu, który odczuwa W duszy: „ten chłód duszy mieszlca 
w jego łóżku, sercu oraz W catym jego jestestwie”"؛.

Należy zauważyć, że przyczyny powodzenia tej powieści tkwią W przedstawieniu 
bohaterów i ich uczuć W sposób naturalny i ludzki, nieprzeladowany ideologicznym

Ibid., s. 243-244.
"“ibid., s. 294.
I" Nagah al-‘At ar, Muaaddaina, w: Hanna Mina, AiSains..., s. 16.
112 'Adnan Ibn Durayl, Ar-Riwaya al-‘arabiyya..., s. 179.

Hanna Mina, AiSams..., s. 32.
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zaangażowaniem i patosem. Taki symboliczny sposób ukazania uczuć osiemnastolatka, 
niemający nic wspólnego z klasową walką, jest zauważalny W cytacie:

Zdecydowałem si؟ wrócić do krawca. Tylko U niego chmury W mojej duszy rozpraszają si؟. 
Niebo u krawca nie chmurzy si؟, a nawet mimo chmur słońce na nim świeci. Za chmurami jest 
stonce, którego krawiec szuka wiecznie' ‘٠.

Powieści Hanna Miny At-falg y،،'„" min an-nafida i AS-Sams fi yawm gaim - 
jak utrzymuje Jolanta Jasińska - świadczą, że autor zmienil metod؟ twórczą i przerzu- 
cii si? na inną tematyk؟ pod wpływem nowych tendencji W powieści europejskiej. 
W obydwu utworach nacisk zostal położony na wewnętrzne przeżycia bohaterów, a nie 
na fabul؟. Monologi wewnętrzne, drobiazgowe opisy przeżyć psychicznych to środki, 
jakimi g ownie poshrguje si؟ autor, prezentując swoich bohaterów'15.

Hanna Mina, tworząc wahającego si؟, pełnego rozterek bohatera, chcial wskazać na 
stopniowo pogłębiający si؟ kryzys calego pokolenia Syryjczyków żyjących W okresie 
tuż po odzyskaniu niepodległości. Badacz literatury, Fayal Summaq, podsumowując 
znaczenie tego utworu i odczytując przesianie autora, pisze:

On dotkną! swą ręką rany i wskazal nam sedno sprawy, ukazując jej istot؟, a to jest krokiem 
naprzód, sygnalizującym, jaka ma być przyszłość. Nawohrje do rewolucji i wyzwolenia si؟ 
z oków, czego początkiem jest próba zrozumienia człowieka, zrozumienia, kim on jest naprawd؟. 
Wiąże si؟ to z przyznaniem si؟ do swoich braków, zdjęciem maski i rezygnacją z hipokryzji. 
Przede wszystkim jednak z posiadaniem zaufania i wiary W potencja, wystarczający do przepro- 
wadzenia zmian''٥.

Hanna Mina: Al-Ydtir (Kotwica; 1975)

W tej powieści ukazany jest los oraz wewnętrzne przeżycia bylego marynarza, 
Zakariyya al-Marsinllego. Po ucieczce z miasta osiedla si؟ on W lesie, prowadząc sa- 
motne życie z dala od ludzi. Nie byt to jednak jego wtasny wybór. Kiedy pracowatjako 
rybak, udato mu si؟ złowić wieloryba i sprzedać go właścicielowi karczmy, W której 
następnie opijal udaną transakcję. Towarzysze suto zakrapianej imprezy powiedzieli 
mu wówczas, że we wnętrznościach wieloryba bylo dużo zlota. Al-Marsinll uwierzy! 
im i zaczął domagać si؟ od karczmarza zwrotu kosztowności. Narastająca kłótnią prze- 
rodziła si؟ W bójkę, W wyniku której marynarz zabil właściciela karczmy i następnie 
uciekl do lasu, gdzie zamieszka! W szatasie. Osamotniony pośród przyrody, odczuwa 
tęsknot؟ za poprzednim życiem. Powoli jednak p-czaja si؟, a remedium na jego 
marynarskie ciągoty są wędrówki nad morski brzeg i łowienie ryb na w؟dk؟. Po pew- 
nym czasie poznaje śaklbę, która staje si؟ powiemiczkąjego zmartwień i trosk. Opo- 
wiada jej o swoim mieście, handlowcach, rybakach i pracy W porcie oraz o zmaganiach 
z wielorybem.

Wszystkie wydarzenia W utworze są przekazane W formie monologu wewnętrznego 
gownej postaci. Przesycony jest on emocjami, cieplem, żywiołowością zachowań. 
Al-Marsinll to marynarz, który niczego si؟ nie boi. Lubi wypić, uwielbia kobiety

"٠ Ibid., s. 252.
.Czerna..., s. 555 صأ Patrz: Józef Bielawski, Krystyna Skariynska-Bochenska, Jolanta Jasińska, Nowa i ؛"

Faysal Summaq, Ar-Riwaya as-suriyya...,s. 164. 
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i doznawanie z nimi przyjemności cielesnych. Zakocha! się W morzu, które stało się 
częsciąjego osobowości.

Żyjący samotnie bohater, obcując jedynie z przyrodą, pogrążą się W filozoficznych 
rozmyślaniach. Medytuje o sensie ludzkiego istnienia, o Bogu i stworzeniu świata. 
Jego rozmyślania wykazują podobieństwo do filozoficznych rozważań Hayya Ibn 
Yaq ana, tytułowej postaci dwunastowiecznego utworu autorstwa Ibn Tufayla. Wy- 
karmiony przez gazelę Ibn Yaqzan, żyjąc na bezludnej wyspie, obcuje jedynie ze zwie- 
rzętami. W miarę dorastania uświadamia sobie swoją inność i przynależność do nie- 
znanego mu gatunku. Zaczyna poznawać otoczenie i podobnie jak al-Marsinll kontem- 
pluje stworzenie świata i swoją tożsamość.

O bohaterze Al-Yatir, budzącymi wśród krytyków kontrowersje, Nabil Sulayman 
pisze:

W sprawie al-Marsinllego krytycy są niejednomySlni, a nawet sprzeczni. Jedni doszukują się 
w nim cech H yya Ibn Yaq ana i Robinsona Crusoe, drudzy zaprzeczają temu, trzeci doczytują 
się w nim cech Greka Zorby, a jeszcze inni zaprzeczają temu''ًا.

Ale można powiedzieć, że al-Marsinll reprezentuje obdarzoną dużymi dramatyzmem, 
wyjątkową osobowość arabskiego powieściopisarstwa, o czym przekonują krytycy 
literaccy: Muhammad Kamil al-Hatib i ‘Abd ar-Razzaq 'Id"’.

Hanna Mina pierwszą powieść wydal W 1954 roku. W ciągu kolejnych dwudzie- 
stu lat pisarskiej działalności opublikował jeszcze trzy. Wówczas zarzucano mu małą 
płodność literacką. Krytycy czymili mu wymówki, że latami trzeba czekać na jego 
nowe utwory"’. Jednak od polowy lat siedemdziesiątych intensyrwnie poświęcił się 
pracy pisarskiej, czego owocem do chwili obecnej jest okoto trzydziestu powieści. 
Tak plodne pisarstwo też stalo się powodem krytyki. Wytykano mu, że W jego kolej- 
nych powieściach jest niewiele nowego, a zbyt dużo powtórzeń z zalcresu tematyki 
i formy.

Należy tu również wspomnieć o dwóch powieściach Hanna Miny z drugiej polowy 
lat siedemdziesiątych. Są to Baqaya ..؟MW؛،/' (Resztki obrazów) z 1975 roku i Al-Mus- 
tanqa‘ (Bagno) z 1977 roku. Oba utwory, mają autobiograficzny charakter i zawierają 
liczne epizody z dramatycznego życia pisarza i jego rodziny. Pierwsza powieść kończy 
się zdaniem: „No, my jedziemy do miasta”'2٥, dnrga zaś zaczyna stwierdzeniem: „Oto 
jesteśmy W mieście”'^' - co jasno wskazuje, że utwory stanowią cykl, W którym 
Al-Mustanqa‘ jest kontynuacją Baqaya suwar, o czym pisarz informuje W dodatku do 
tytuhr drugiej powieści.

Podsumowując literacką spuściznę Hanna Miny z lat sześćdziesiątych i siedemdzie- 
siątych, można stwierdzić, że swoimi utworami wniósł on duży wktad W rozwój po- 
wieściopisarstwa syryjskiego. Zapoczątkował realizm W różnych jego formach i zashr- 
żył na miano ojca syryjskiego realizmu" 121 120 * * * * .؛

Nabil Sulayman, Ar-Riwaya..., s. 127.
Patrz: Muhammad Kamil al-Hatlb, 'Abd ar-Razzaq 'Id, 'Alain Hanna Mina ar-riwa’1, Dar

Al-Adab, Bejrut 1979, s. 83-108.
'”Patrz: Gali śukri, Al-durha wa al-intima' fi riwdydt Hanna Mina, „At٠TaIl‘a al-Misriyya*’, 10.1970.
120 Hanna Mina, Baqaya suwar, Dar Al-Adab, Bejrut 2002 (wyd. 7), s. 358.
121 Idem, Al-Mustanqa‘, Dar Al-Adab, Bejrut 2003 (wyd. 7), s. 5.
'22 Fay.؟a! Summaq, Ar-Riwaya assuriyya..., s. 143.
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W książce Hawagis fi at-tagruba ar-riwaiyya (Myśli na temat doświadczeń W po- 
wieściopisarstwie) Mina pisze:

Jestem jednym z arabskich pisarzy socrealizmu. Moje powieści są świadectwem wielkości re- 
alizmu i jego nieograniczonych możliwości wspierania się na różnych kierunkach i szkołach lite- 
rackich, nie tracąc przy tym swojej tożsamości... A jeśli ktoś mnie zapytał o naturę realizmu 
w AsSams fi ywwm gd'im i Al-Ydtir, to moja odpowiedź brzmiala, że W realizmie można zmie- 

i na jego polu można budować powieści W różnych nurtach od sunealizmuści، wszystkie szkołą 
do ekspresjoniiu12

Naslb al-Ihtiyar: Suqut al-firank (Upadek franka; 1974)

Powieść Suqut al-firank (Upadekfranka)124 zostala napisana W 1965 roku, ale opubli- 
lcowano ją dopiero dwa lata po śmierci autora'2؛. Utwór opisuje bardzo ważny dla Syrii 
okres tuż przed drugą wojną światową Będąc pod mandatem Francji, W latach 1936- 
-1937 kraj przeżyl kryzys światowego kapitalizmu i upadek franka francuskiego. Bo- 
hateowie są mieszkańcami niedużego domu jednorodzinnego, którego właścicielem 
jest al-Hagg 'Abd Allah. Lokatorzy to biedacy wynajmujący tanie pokoje. Do miasta 
przyjechali W poszukiwaniu pracy. Jeden z nich, Fu'ad, pracuje W drukami, ajed- 
nocześnie dziala na rzecz biednych robotników. Jego ojciec zmarl wcześnie, matka 
wyszla ponownie za mąż i Fu'ad wychowywał się W domu ojczyma - biednego tkacza, 
który zbankrutował, gdy W okolicy powstały potężne fabryki tekstyliów. Innym miesz- 
kancem jest Zahra, schorowana kobieta W średnim wieku, która opuściła wieś oraz 
męża po tym, jak przyprowadzi! do domu kobietę lekkich obyczajów. Pozostałymi 
lokatorami są emerytowany policjant i jego żona Hala, pracująca jako gosposia U boga- 
czy, Narmln - perska księżniczka wywodząca się z obalonej dynastii królewskiej, oraz 
pochodzące ze wsi rodzeństwo - ćasim, pracujący jako pucybut, oraz Wadha, najmu- 
jąca się do sprzątania W bogatych domach. Rodzeństwo wyjechało do miasta po tym, 
jak susza i brak pracy na roli z powodu wprowadzenia mechanizacji rolnictwa zwięk- 
szyly ubóstwo i bezrobocie W ich wsi. Mieszkańcy tego domu są wyrazicielami poglą 
dów i nastrojów catego społeczeństwa syryjskiego tamtego czasu. Fu'ad jest przedsta- 
wicielem świadomego swoich praw proletariatu walczącego W obronie klasy roboni- 
czej, a Zahra reprezentuje kobiety buntujące się przeciwko dominacji mężczyzn 
w społeczeństwie. Nie wyraża swoich poglądów bez namyslu i bezkrytycznie popiera- 
jąc na przykład działania Fu'ada. Emerytowany policjant i jego żona oraz Narmln re- 
prezentują ludzi, dla których wlane inteesy i korzyści są najważniejsze. Krytykują 
strajk robotników sprzeciwiających się zmniejszaniu pensji oraz rosnącej W zastrasza- 
jącym tempie inflacji, spowodowanej spadkiem wartości firanka. Stają W obronie rządu, 
chroniącego interesy francuskich okupantów, za nic mając ubogie warstwy spoleczen- 
stwa. Właściciel domu to przedstawiciel klasy posiadającej, który co chwilę podnosi 
oplaty czynszowe, tłumacząc swą decyzję malejącą wartością pieniądza. Wadha kocha 
Fu'ada i wraz z bratem ćasimem popierają jego działalność polegającą na rozprowa- 
dzaniu ulotek o antyrządowym i antyfrancuskim charakterze, a także uczestnictwie

Hanna Mina, Hawdgis fi at-tagruba ar-riwdiyya, „TiSrln,” nr2124, 22.02.1982, s. 7.
124 Naslb al-Ihtiyar, Suqut al-firank, Ittihad al-Kuttab al-'Arab. Damaszek 1974.
125 'Adnan Ibn Durayl, Ar-Riwaya al-‘arabiyya..., s. 36.
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W manifestacjach robotniczych (na jednej z nich nawet przemawia!). Autor pokazuje 
metody inwigilacji strajkujących przez agentów rządowych, a także prowadzoną za 
pośrednictwem zamożnej ludności antypropagandę, mającą zdyskredytować walczą- 
cych robotników. Ich działalność jest przedstawiana W kategoriach czynów bez- 
podstawnych, glupich, wrogich i niebezpiecznych. Ścierające się początkowo różne 
poglądy kultywowane przez lokatorów domu powoli ewoluują W jednym kierunku. 
Mieszkańcy zaczynają się solidaryzować po uświadomieniu sobie, że znajdują się 
w identycznej sytuacji wobec bogatego al-Hagga 'Abd Allaha, straszącego ich bez 
wyjątku wyrzuceniem z domu W razie niepłacenia coraz wyższych czynszów. To 
wskazuje, że uświadomienie sobie prawdziwego zagrożenia jednoczy ludzi. Profrancu- 
ski rząd syryjski, widząc niebezpieczeństwo W jednoczącym się społeczeństwie, silą 
tlumi bunt robotników. Fu'ad i jego towarzysze zostają uwięzieni.

W powieści pojawia się wiele analiz sytuacji politycznej tamtego czasu. Zbyt liczne 
są polityczne dyskusje oraz rozważania g ownych bohaterów o przyczynach porażek 
oraz pogorszenia się sytuacji W kraju. Znamienna jest dyskusja robotników na temat 
porozumienia z 1936 roku zawartego pomiędzy rządem syryjskim a rządem Narodo- 
wego Frontu we Francji, a dotyczącego niepodległości. Autor potępia to porozumienie, 
podobnie jak i socjalistyczny rząd Francji, który dokonuje wedhig niego kapitalistycz- 
nej wolty.

Pomimo że powieść zawiera natlok suchych relacji politycznych i propagandowych 
osłabiających jej poziom artystyczny, to jednak stala się swoistym dokumentem życia 
społecznego W ważnym dla Syrii historycznym okresie. 'AdnUn Ibn Durayl widzi W tej 
powieści:

(...) dojrzałą, silną, socrealistyczną literatur؛, W której autor zobrazował W romantycznym i ludz- 
kim klimacie sytuację robotników W czasie kryzysu franka W Syrii 1937 roku'2٥.

Należy dodać, że Nasib al-Ihtiyar W swojej powieści wykazał, że walka robotni- 
ków, a ogólniej rzecz ujmując - biedaków, jest nie tylko walką klasową i społeczną, 
ale również walką patriotyczną przeciwko okupantowi i jego lokalnym poplecznikom.

Nabll Sulayman: As-Sign (Więzienie; 1972)

Nabll Sulayman urodzil się W 1945 roku W Burg Safita, niedaleko miasta Tartus. 
W 1967 roku ukończy! filologię arabską na Uniwersytecie W Damaszku. Pracował 
jako nauczyciel W rożnych syryjskich Szkotach. Założył wydawnictwo Dar Al-Iيiwةr 
w Latakii. a od 1990 roku poświęcił się wyłącznie pisaniu. Wyda! szesnaście powie- 
ści, szesnaście książek krytycznoliterackich i pięć pozycji o tematyce kulturalnej. 
Kilka jego utworów zostalo przethimaczonych na język rosyjski, perski, hiszpański 
i angielski.

Glownym bohaterem powieści As-Sign (Więzienie) jest Wahab Muhtar, którego po- 
znajemy W momencie wtrącenia do więzienia po tym, jak zostal zadenuncjowany przez 
swego partyjnego towarzysza, 'Abida. W trakcie lektury dowiadujemy się, iż przyczy- 
ną aresztowania byta przynależność do tajnej organizacji politycznej, głoszącej hasta 
socjalistyczne. Pragnie ona budować nowe społeczeństwo, wolne od różnic klasowych.

Ibid. 
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prywatnej własności oraz burżuazyjnych dążeń, które rozpowszechniły niesprawiedli- 
wość, krzywd؟ i zepsucie.

Członkowie tej lewicowej organizacji są ukazani jako bardzo zdyscyplinowani, in- 
teligentni, czujni, świadomi sytuacji politycznej i ekonomicznej kraju. Są wierni swoim 
zasadom, pracują z dużym zaangażowaniem, by przekonać ludzi o shrszności ich idei. 
Zaś reżim polityczny zostal przedstawiony jako okrutny, rządzący żelazną ręką, prze- 
siadujący i torturujący każdego, kto ośmiela się mu przeciwstawić.

Powieść ukazuje za-anych więźniów politycznych. Są oni przeshchiwani 
i poddawani torturom beż żadnego sądu. W czterech rozdziałach utworu ukazane jest 
więzienne życie tych ludzi, podzielone na cztery stadia ich pobytu. Pierwszy to etap 
lochów, gdzie znajdują się narzędzia tortur i miejsca przeshichań, W których więznio- 
wie są poddawani psychicznym i fizycznym mękom. W drugim główni bohaterowie 
utworu przeniesieni zostają piętro wyżej, do celi grupowej, z której jednak co chwil؟ są 
wzywani i sprowadzani piętro niżej, doznając kolejnych męczarni. Trzeci rozdziat 
prezentuje kolejny etap pobytu, już W normalnej celi więziennej, gdzie za-ani 
prowadzą W miar؟ spokojne życie, dyskutując na temat spraw społecznych. Ostatni 
rozdział, zatytułowany Fragment czwartego rozdziału, już samą nazwą sygnalizuje, że 
powieść ma charakter otwarty. Wydaje si؟, że autor chcial W ten sposób wyrazić myśl, 
iż walka społeczna trwa nadal i nie widać jej końca, ponieważ opozycja jest zbyt slaba. 
by obalić reżim. Natomiast rząd nie jest W stanie całkowicie wyeliminować ludzi chcą- 
cych walczyć o wolność i sprawiedliwość.

Wahab Muhtar jest przedstawiony jako bohater pozytywny: twardy, inteligentny, 
walczący odważnie o zasady, wiemy ideologii swojej organizacji i wierzący W szanse 
na jej urzeczywistnienie. Inne postacie są mato dynamiczne, sprawiając wrażenie jedy- 
nie tla dla gownego bohatera. Są niczym marionetki poruszające si؟ pod dyktando 
autora chcącego za ich pośrednictwem nieść swoje przesianie ideowe. Należy nadmie- 
nić. iż pozytywną cechą tego utworu jest brak kategorycznych stwierdzeń, co oznacza, 
że bohaterowie nie są przestawieni W sposób wyidealizowany. Ewoluują i zmieniają 
si؟. a to sprawia, że są wiarygodni. Na przykład, członkowie lewicowej organizacji: 
'Abid i Sunaym. zdradzają swych towarzyszy, ulegając naciskom wladzy. Inni wyco- 
firjąsi؟ z szeregów ugrupowania pod -em policyjnych tortur lub wewnętrznych 
walk w szeregach partii, jak na przykład towarzysz 'Izzat. Pozostaje grupa, która wal- 
czy do końca, pomimo tortur pozostaje wierna swym wartościom, jak Wahab i jego 
siostra Nagah.

Obraz krzywdzicieli nie jest jednoznaczny; niektórzy poza swym okrucieństwem 
mają też inne, wręcz pozytywne oblicze. Stróżowie niejednokrotnie pomagali Wahabowi 
w trudnych chwilach pobytu W więzieniu. Inni zaś są bezwzględni, bowiem zapomnieli 
o ludzkich odruchach, jak pełniący firnkcj؟ kata brygadier 'Abd al-Mun'im. Autor 
pokazuje, jak skrajnie różne poglądy występują nawet W obrębie jednej rodziny. Za 
przykład shzy rodzeństwo, z którego Sarbuhl walczy za wolność, a jej brat. Rubin, jest 
rządowym informatorem pracującym na rzecz tajnej policji.

Utwór można zaliczyć do literatury socrealizmu, gdyż odzwierciedla realia spole- 
czeństwa rządzonego przez reżim totalitarny, który reprezentuje interesy bogatych klas 
wykorzystujących najbiedniejsze warstwy narodu. Atutem utworu jest wyjątkowa 
umiejętność pisarza bardzo naturalistycznego i ekspresyjnego przedstawienia więzien- 
nych tortur, co daje czytelnikowi poczucie, iż sam byl świadkiem tych wydarzeń. Na 
przykład, W powieści przedstawiono ciemne, wilgotne lochy i jęki głodzonych oraz 



72 Syryjska powiesc po roku 1961

torturowanych więźniów. Ukazane jest, jak śledczy gaszą papierosy na cialach aresz- 
tantow, dręczą ich na kotach tortur, biją patkami, porażają prądem, celowo wcześniej 
polewając wodą, oślepiają świattem oraz męczą bardzo wysokimi dźwiękami, wyzy- 
wają najgorszymi przekleństwami, a nawet gwałcą, by złamać ich psychicznie. Wybit- 
ny syryjski poeta i dramaturg, Mamduh 'Udwón, po przeczytaniu tej powieści tak 
określit swoje wrażenia:

Czutem, że wraz z bohaterem powieści przebywałem W więzieniu i doznawałem gorzkich 
przeżyć. Ja, który tam nigdy nie byłem'".

Pomimo że W utworze nie jest określony doktadny czas oraz miejsce, W którym prze- 
biega akcja, to cenzura syryjska i tak nie zezwoliła na publikację tej książki W kraju'ا 
Bez wątpienia wydarzenia rozgrywające się W środowisku arabskim oraz obdarzone 
arabskimi imionami posacie przyczyniły się do takiej decyzji cenzora, który domyślit 
się, iż powieść opisuje wtaśnie realia syryjskie. Krytyk Samar Ruhi al-Faysal na pytanie, 
czy czas, który dotyczy wydarzeń, to okres kolonializmu, czy czas popodlegtościowy, 
odpowiada:

To jest shiszne pyt nie, gdyż mimo iż powieś، wskazuje na cienką ni، łączącą czas akcji 
w powieści z okresem koloni aliznu to jednak wydarzenia nie toczki się W tamtych czasach, ale 
nie ma wystarczających wskazówek, że toczą się W okresie popodległościowym‘2 .

Zaś na pytanie, jaki reżim miat na myśli autor, Ruhi al-Faysal odpowiedział:

Czas i miejsce nie są tak ważne, jak istotny jest ich transfer do uczu، czytelnika, który może 
się do nich odnieś، W dowolny sposób, przyporządkowując do odpowiadających mu realiów'".

Powieść As-Sign pomimo prostej i nieskomplikowanej warstwy kompozycyjno- 
-strukturalnej i zbyt wyraźnej wymowy ideologicznej pozostaje znaczącym utworem 
o zabawieniu politycznym W arabskiej prozie opisującym aktywnych przeciwników 
dyktatury i totalitaryzmu, dążących do wolności i równouprawnienia.

Salah DihnI: Milh al-ard (Sól ziemi', 1972)

Salah Dihnt urodzi! się W 1925 roku W mieście Dara. W 1950 roku ukończy} Instytut 
Filmologii W Paryżu. Pracował jako reżyser kinowy, ponadto zajmował stanowisko 
dyrektora do spraw artystycznych Genealnego Urzędu Kina oraz dzialu kina i kine- 
matografii przy Ministerstwie Kultury. Przewodniczy! Związkowi Krytyków Kino- 
wych w Syrii i byl członkiem redakcji tygodnika „Al-Usbu‘ al-Adabi” („Tydzień Lite- 
racki”). Wyda! jedną powieść, dwa zbiorki opowiadań i jeden dramat. Przełoży! z ję- 
zyka francuskiego na arabski kilka powieści i dramatów.

Utwór Milh al-ard (Sól ziemi) stanowi próbę stworzenia syryjskiej epopei chlop- 
skiej. Bohate powieści, 'Uwayda, fellach z wioski położonej W Haw nie, na pohrdniu 
Syrii, pracuje W Bejrucie. Pobyt W mieście traktuje jako wygnanie i marzy o powrocie

12’ Nabil SulaymSn, As-Sign, Dar Al-FarabI, Bejrut 1972, okładka.
12’ Patrz: idem, Hiwarat wa sahadat, Dar AHiwar. Latakia 1995, s. 264.
12’ Samar Ruhi al-Fayal, As-Sign assiydsi fi ar-riwaya al- ‘arabiyya, Ittihad al-Kuttab al-'Arab. 

Damaszek 1983, s. 90.
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na wieś. Okazji do tego dostarczyła choroba i śmierć ojca. 'Uwayd dziedziczy ojco- 
wiznę, ale nie umie sobie poradzie z przeciwnościami losu, czyli licznymi klęskami 
żywiołowymi, jak susza czy chociażby plaga myszy zjadających zboże. Bohater rzuca 
więc to wszystko i wraca do stolicy Libanu.

Powieść jest szeroką panoramą życia wiejskiego. Jolanta Jasińska porównuje ją do 
Al-Ald (Ziemia) 'Abd ar-Rahmana aś-ŚarąSwłego'”. Czytelnik uczestniczy niemal 
dzień po dniu W życiu fellachow od momentu powrotu 'Uwaydy na wieś. Jak W filmie 
przesuwają się kolejne obrazy: powrót bohatera, śmierć i pogrzeb ojca, ściąganie po- 
datków, wesele syna wójta 'Ida, schadzki 'Uwaydy z ٠A'iśą, orka, prace W polu, żni- 
wa, wizyta ministra rolnictwa, modlitwy 0 deszcz, pojawienie się plagi myszy, utrata 
plonów, rozpacz 'Uwaydy i jego ucieczka ze wsi, W której zostawia gospodarstwo 
i milą sercu dziewczynę. Taki sposób prezentacji nie dziwi, bo autor jest znanym reży- 
serem i krytykiem filmowym.

W powieści są ukazane zte, niezdrowe stosunki międzyludzkie. Dla przykładu, 
Ahmad Halawa jest zachłannym na pieniądze sklepikarzem. Ponadto zajmuje się li- 
chwą co jest wedhtg muzułmańskiego prawa grzechem. Jego córka, Durriyya. jest 
zepsutą dziewczyną, utrzymującą kontakty z wieloma mężczyznami, między innymi 
z *Uwayd  . Abu 'A'iśa reprezentuje zachłannych właścicieli ziemskich, gardzących 
fellachami i traktujących ich jak niewolników. Widać to W poniższym jego dialogu 
z żoną po tym, jak 'Uwayda poprosi! o rękę ich córki:

Pytasz mnie, czego mu brakuje? Ten ‘Uwayda, syn Hasana al-٥abra. przez cale Zycie aż do 
śmierci służył U mnie na ziemi i on z całą jego rodziną żywili się resztkami z mojego stołu. (...) 
Dam ją każdemu innemu szanowanemu człowiekowi, który ją doceni. Mężczyźnie, którego jedna 
noga jest więcej warta niż dwudziestu akich jak Hasan a!-٥abr'".

Dla 'Uwaydy i jemu podobnych nie ma miejsca wśród takich ludzi. Dlatego na 
końcu powieści ucieka on do miasta, pozostawiając wszystko, co drogie jego sercu. 
Chociaż ucieczka nie jest żadnym rozwiązaniem, to 'Adnan Ibn Durayl usprawiedliwia 
migrację tego chtopa, pisząc:

Nie możemy go za to gani،, bo jego czyn jest rozsądny. On nie zamierza! porwa، ukochanej, 
tak Jak jego ojciec zrobit z matką, porywając ją z miasta Dar‘a. Wola؛ migrację niz Zycie czlo- 
wieka pogardzanego, służącego innym' ’.

Prawdą jest, że porwanie wybranki serca i życie z nią wbrew woli rodziców jest 
wedhrg zwyczajów religijnego konserwatywnego społeczeństwa arabskiego zlym czy- 
nem. Nie oznacza to jednak, że cztowiek powinien poddawać się i rezygnować z uko- 
chanej osoby. Dalej Ibn Durayl, oceniając ucieczkę bohatera powieści, pisze:

Jest to w pewnym sensie do zaakceptowania, a zarazem to jest wszystko, co pozytywne W tej 
powieści, obok negatywnych obrazów biedy i nieszczęść fellachow'".

Powieść pozostaje dramatycznym i odważnym obrazkiem z życia syryjskiej wsi 
ukazanej z ludzkiego i tchnącego socjalistyczną ideologią realistycznego punktu wi-

Patrz: Józef Bielawski, Krystyna SkarZybska-Bocheńska, Jolanta Jasińska, Nowa ، współczesna..., 
56.
1’2 Salah Dihni, Milh al-ard, Ittihad al-KuttSb al-‘Arab. Damaszek 1972, s. 139-141.

‘Adnan Ibn Durayl, Ar-Riwaya a!-‘arabiyy<i..., s. 213.
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dzenia. Pełnym smutku, z powodu natłoku okoliczności zmuszających człowieka do 
wyrzeczenia się rodzinnego domu i ukochanej.

Faris Zarzur: Al-Hufat wa huffayy Hunayn (Bosi ،' nadzy, 1971), 
Al-Asqiya’ wa as-sada (Nieszczęśnicy i panowie-, 1971), 

Al-Mudnibun (Winni', 1974)

W powieści Al-Hufat W،، huffayy Hunayn (Bosi i nadzy) autor podejmuje aktualny 
problem sezonowych robotników rolnych, którzy W czasie żniw przemierzają Syrię od 
południowego do północnego krańca, najmując się do pracy W polu. Po dotarciu do wsi 
w okolicach miasta Al-Q٥miśl zobaczyli, że kombajny wyeliminowały ich miejsca 
pracy. Pozbawieni możliwości zarobku, są zmuszeni wTacac do swych domów bez 
pieniędzy. Ta historia jest prawdziwa, a jej świadkiem byl sam autor. Będąc nauczy- 
cielem W okolicach miejscowości ٨1-Qamiśli٠ na wlasne oczy widzial przybywające 
najtańszymi pociągami z pohrdnia tlumy szukających pracy najemnych robotników 
rolnych. Na okladce powieści zamieści! opis tych wędrujących za pracą biedaków:

Byli jk stado, które błąka się bez celu, nosząc swoje puste worki, zniszczone ubrania, ciężar
stanch smutków i wiecznych korni, a ponad tym wszystkim unosząc nadzieję na bochenek chle- ba‘?5

Powieść opowiada o losach Mas'uda, biednego fellacha, który kocha Farbę, siostrę 
swego kolegi 'Umara, wykształconego mężczyzny o postępowych poglądach, wystę- 
pującego w obronie fellachów. Inna znacząca postać to 'Awwad, który wykorzystuje 
ubogich rolników, aby się wzbogacić. Za odpowiednią opłatą załatwia im pracę na 
północy kraju. 'Awwad również zaleca się do Farhy, co W rezultacie staje się przyczy- 
nąwszczęcia bójki przez Mas'uda, który trafia za to do więzienia. Następnie 'Awwad 
prosi o rękę dziewczyny i, uzyskawszy zgodę, daje jej matce zadatek na posag. Na 
prośbę narzeczonej wyciąga Mas'uda z aresztu. 'Umarjest przeciwny ślubowi siostry 
z 'Awwadem i wolalby mieć za szwagra Mas'uda, którego uczy czytania i pisania.

Powieść wykorzystuje glównie dialogi, ponieważ zostala napisana W odcinkach, ja- 
ko shrchowisko radiowe dla Radia Damaszek. Ale później pisarz skróci! pierwowzór 
i wydal W formie powieści. Atutem utworu jest umiejętne wykorzystanie dialogów, 
poprzez które poznajemy przeszłość bohaterów, ich marzenia 0 lepszym życiu, dążenia 
i świadomość przyczyn nędzy i opłakanego losu:

- Zastanawiam się. dlaczego cierpimy. Jesteśmy nędzarzami, męczącymi się biedakami. To 
wszystko...

- Czy nie myślisz, że nasza nędza i nieszczęście mają swoje przyczyny, które można pokona،? 
Czy nie myślisz, że to 'Awwad jest przyczyną tego stanu?

- Być może on nie jest tego przyczyną, ale jest oczywiste. Ze bogaci się z mojej krwawicy 
i potu”٥.

'Awwad to przedstawiciel oportunistycznej grupy, która szuka szybkiego zysku, 
wykorzystując uczciwych fellachów, spośród których się wywodzi. Jednak warstwą

Faris Zarzur, Al-Hufat wa Ijuffayy Hunayn, Dar ٨1-Agyal, Damaszek 1971.okadka. 
Ibid., s. 225.
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społeczeństwa najbardziej wrogo nastawioną do chłopstwa są feudalowie, posiadacze 
ziemscy, właściciele catych wsi i nieruchomości. Mając wptyw na rządy W kraju, wy- 
korzystują ich i pozbawiają wszelkich praw. Na końcu powieści widzimy Farhę i jej 
matkę zrywające zaręczyny z 'Awwadem. Staje się to wówczas, gdy mężczyzną traci 
dochód po nieudanej transakcji podnajmu robotników. Pisarz chcial tu pokazać, że 
biedni rolnicy W większości przypadków nie mają możliwości decydowania O oznych 
życiowych sprawach, W tym o wlasnym małżeństwie, pomimo istniejących uczuć. Ich 
zachowanie można thrmaczyć strachem przed glodem. Niezależnie od przygnębiające- 
go obrazu wiejskiej rzeczywistości, nadzieja na lepsze jutro przewija się W stowach 
bohaterów:

- Chcą, żebyśmy prze tali domaga، się swoich praw, praw wszystkich fellachow. Chcą, abyśmy 
zamknęli swoje usta. Ale to zachęca nas do przetrwania.

- Ale umrzecie: czyż nie umrzecie?
- Nie, nawet gdybyśmy umarli, przyjdą inni, aż nastąpi wielka nadzieja, nadzieja wszystkich lu- 

dzi'".

Pisarz opisuje rozpaczliwą walkę biedaków o kawalek chleba, ich wędrówki W po- 
goni za nędznym zarobkiem, potworne warunki pracy i konflikty z miejscowymi fella- 
cliami, którzy są do nich wrogo nastawieni.

Powieść Al-Asqiya’ wa assdda (Nieszczęśnicy i panowie) jest kontynuacją tema- 
tyki wiejskiej, dotyczącej nieludzkich warunków pracy i straszliwej nędzy chłopskiego 
bytowania, o ile jednak W powieści Al-Hufat wa huffayy Hunayn autor ogranicza się 
do roli fotografa tragicznej rzeczywistości, W której fellachowie nie przejawiają żadnej 
inicjatywy W kierunku zmiany istniejącego stanu i są całkowicie bierni, o tyle 
w Al-Asqiya' wa as-sada stanowią oni świadomą siłę rewolucyjną, wałczącą W zorga- 
nizowanych grupach o chleb, wolność i godność osobistą nie tylko z francuskim oku- 
pantem, ale owniez z rodzimymi ciemięzcami.

Akcja utworu toczy się W latach dwudziestych, tuż po narzuceniu Syrii mandatu 
francuskiego, a jej miejscem jest Damaszek i jego okolice. Dwaj fellachowie - Hasan 
i óabir, uczestnicy bitwy pod Maysalun - wracają z wojny do domu. W wiosce spra- 
wuje rządy okrutny Pan przy pomocy wyznaczonego przez Francuzów inspektora, 
który ma za zadanie odbierać broń bylym uczestnikom wojny. Dwaj bohaterowie zo- 
stają rozbrojeni i aresztowani przez ludzi okrutnego wladcy. Pan zakochuje się 
w Zaynab, siostrze rewolucjonisty Ha sana, i jest gotów zapłacić jej połowę swojego 
majątku, aby tylko zgodziła się zostać jego żoną. Dziewczyna jednak odmawia i pozo- 
staje po stronie rewolucjonistów. Hasan i ٥abir po wyjściu z więzienia organizują 
grupę, która walczy z Francuzami oraz wyznaczonymi przez nich urzędnikami. Grupa 
powoli umacnia się i rozrasta. Zorganizowani rewolucjoniści atakują zamek Pana, ale 
właścicielowi udaje się uciec.

W powieści istotną rolę pełnią dialogi. Wlaśnie z rozmów bohaterów poznajemy 
dwa diametralnie różne sposoby myślenia reprezentowane przez różne klasy społeczne: 
zamożnych feudalow (Pan) i biednych fellachow (Zaynab i jej rodzina). W dialogu 
pomiędzy Panem i Zaynab czytamy:

Pan: - Ja żywiłem twoją rodzinę: matkę, ojca, brata i...
Zaynab: - Ojciec umarl z glodu. brat jest W więzieniu, a matka czołga się po ziemi od choroby.

Ibid., s. 122.
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Pan: - Twój ojciec umarl z powodu nieszczęścia, brat jest W więzieniu z powodu chuligańskich 
wybryków, a matka czolga się po ziemi (wzruszonym tonem) dla ciebie, Zaynab.

Zaynab: -A ja żyję, bo nawet śmierć mnie nie chce.
Pan: - Ty nie wiesz, jak żyć. Nie znasz swojej wartości. Nie powinnaś być chłopką i mieszkać 

w oborze. Zaynab, powinnaś mieszkać W pałacu'’’.

Zaynab nie interesująjednak oferowane przez Pana wygody. Nie ufa mu, Czując, że 
patrząc na nią, widzi ciało, a nie wrażliwego, penego uczuć człowieka. Mężczyzną 
proponował jej kompromis. Za zgodę na mazenstwo wypuściłby brata dziewczyny 
z więzienia:

Pan: - Ja proponowałem kompromis W sprawie Hasana Hammuda.
Mamduh: - Targujesz się? o co?
Pan: - Nie widziałeś jeszcze takiej dziewczyny, szanowny MamdUhu. Ona warta jest cale Króle- 

stwo Zenobii. Ona jest tysiąc razy ładniejsza od Fatimy'”.

Bohaterowie są świadomi istotnych celów walki. Wiedzą, że Pan - wraz ze wszyst- 
kim, co sobą reprezentuje - nie jest sprawą najważniejszą; prawdzi- problemem 
jest francuska okupacja i przeprowadzenie rewolucji, która usunie okupanta z kraju:

Gabir: - Jest jakaś grupa, która przejawi ta chęć przyłączenia się do rewolucji Hananu, a inna gra- 
pa do powstania Saliha Al-'Allego.

Zaynab: - Zastanawiam się. Hasanie, dlaczego nie rozprawicie się najpierw z Panem?
Gabir: - Pan nie jest na razie naszym problemem. To Francuzi są problemem. Jeśli Francja opuści 

nasz kraj, to Pan zostanie sierotą A wtedy wrócimy do niego i rozprawimy się ze wszystkimi .14'0 
panami

Można powiedzieć, że Al-ASqiya’ wa assada pokazuje nie tylko chęć walki 
z okupantem biednych warstw społeczeństwa syryjskiego z lat dwudziestych, ale rów- 
nież chęć walki o sprawiedliwość społeczną zgodnie z kanonami ideologii socjali- 
stycznej. Jest to szczególnie widoczne W końcowej części powieści. Autor skupia 
wówczas uwagę na nauczycielce, która opowiada swoim uczniom o refonnie chop- 
skiej opracowanej i przeprowadzonej W wyniku socjalistycznej rewolucji W Syrii. Na 
jej mocy fellachowie otrzymali odebraną feudalom ziemię. To nadaje powieści cha- 
rakter socrealistyczny.

Utwór Al-Mudnibiin (Winni) opisuje dramatyczne życie rolników. Akcja rozgrywa 
się w As-Sirze, wsi W pohidniowym regionie Syrii - Hawranie, gdzie jedynym źró- 
dlem utrzymania jest ziemia, zaś wielkość plonów jest ściśle uzależniona od rzadkich 
w tym okręgu opadów. Tytułowymi winnymi są fellachowie, którzy jednak W niczym 
nie zawinili, a wręcz ptzeciwnie - to im ziemia zostala ukradziona przez feudalów i ich 
agentów. Rolnicy są zmuszani do pracy calymi dniami. Nocami natomiast wykłócają 
się ze swoimi rodzinami, sąsiadami, a nawet z samymi sobą. Nie mogą skierować 
gniewu na prawdziwych winowajców swojej niedoli, czyli feudalów oraz oddaną im 
policję. Świat „winnych” jest okrutny, straszny i nie ma od niego ucieczki. Wszystko 
na wsi sprzysięgło się przeciwko fellachom. W mieście sprawy wyglądają jeszcze go- 
rzej. Pomimo dużego podobieństwa tej powieści do Milh al-ard (Sól ziemi) Sal h 
Dihniego (akcje obu utworów rozgrywają się Hawranie, zawierają tę samą tematykę).

٠” Idem, Al-Aśąiyd' wa as-sada, Dar Al-Agyal, Damaszek 1971. s. 171. 
.Ibid.. S.I55’د‘
'*®Ibid.,  s. 209.
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jednak tytułowi winni nie uciekają do miasta, jak robi to bohate Milh ،,/-،،/-ي. Faris 
Zarzur wskazuje W swoim utworze prawdziwych winnych, przyczyn? krzywd i nie- 
szczęść fellachów: „My nie jesteśmy winni i nie będziemy nigdy winnymi. Tamci, 
którzy zabrali naszą ziemi? i doprowadzili nas do takiego stanu, wlaśnie oni są winni 
i oni zashzyli na kar?"'“’'. Jednak droga do sprawiedliwości i kienmek, W którym po- 
winni iść, by wyzwolić si? spod jarzma ciemiężycie!, nie są wyraźnie wskazane. Wy- 
daje si?, ze autor - socjalista, nie mógł wyposażyć bohaterów W swoje poglądy, gdyż 
fellachowie nie byli światłymi, postępowymi ludźmi. Ich środowisko W tamtym czasie 
nie bylo gotowe do przyjęcia socjalistycznych poglądów. Nie cieszyły si? one popar- 
ciem większości społeczeństwa, a jedynie wąskich kręgów intelektualnej elity, do kto- 
rej nalezal również Faris Zarzur. Pisarz W jednym z wywiadów powiedział:

Jestem socjalistą z natury, ponieważ żyłem bardzo skromnie. Widziałem, jak moi rówieśnicy 
w szkole nosili ubrania lepsze od moich, jedli jedzenie lepsze od mojego i wyglądali na bardziej 
zadbanych niż ja. Często pytałem matkę, dlaczego inni jedzą lepiej ode mnie, są ubrani lepiej niż 
ja i wyglądają lepiej ode mnie. Mama odpowiadała, że ci, o których mówisz, mają bogatych oj-
ców. Aja pytałem, dlaczego tato nie jest bogaty. 1 stąd zrodziło się we mnie pojęcie różnic kia- 
sowych'".

Wybitny pisarz i krytyk literacki, Nabtl SulaymUn, tak pisze 0 różnorodnej technice 
pisarskiej Farisa Zarzura:

W powieściach Al-La'igtima‘iyyun (Niekomunikatywny) i ALMudnibun (IF،'„„،') oddali! się 
od klasycznych zasad konstrukcyjno-kompozycyjnych. W wyniku czego ich budowa ulegta naru- 
szeniu. Natomiast W powieściach dialogowych Al-Aśąiyd' wa «.ذا.-ا،/« (Nieszczęśnicy ،' panowie) 
oraz Al-Hufat wa huffayy Hunayn (Bosi i nadzy) nie powiodła się próba stworzenia nowej tech- 
niki pisarskiej, ponieważ dobór tematu nie byl adekwatny do formy dialogowej, W której autor 
imitował Steinbecka i jego powieści oparte na dramatycznej intrydze. Należy także doda،, że 
Zarzur jest jedynym syryjskim pisarzem, który eksperymentował z taką formą kompozycji'* ’.

Wlaśnie taka forma konstrukcyjno-kompozycyjna tych dwóch utworów spowodo- 
wala, że W większości wypadków postacie przekształciły się W teatralne kukiełki wy- 
powiadające W sztuczny sposób podpowiadane przez autora firazy. Natomiast uboga 
narracja, z powodu natloku dialogów ograniczona do minimum, nie spetniala należycie 
swojego zadania, nie mogąc oddać historycznego tła utworów.

Haydar Haydar: Al-Fahd (Pantera; 1968)

Haydar Haydar urodzil si? W 1936 roku W H ayn Al-Bahr, nieopodal Tartusu. 
W 1954 roku ukończył Instytut Pedagogiczny W Aleppo. Pracowat jako nauczyciel 
w Syrii, a późnej W Algierii. Jest autorem wielu powieści, zbiorów opowiadań i kilku 
książek dotyczących spraw kultury i literatury.

Al-Fahd (Pantera) to minipowieść, pierwszy raz opublikowana W zbiorze opowiadań 
Hakayct an-nawras (tl-rnuhrigir (Opowieści emigrującej mewy؛ W roku. 0آحةآلهدأ 
w 1977 roku utwór zostal wydany samodzielnie. Następnie doczeka! się ekranizacji.

.Idem, Al-Mudnibun, Ittihad al-Kuttab al-‘A٢ab, Damaszek 1974, s. 6 ا14
142 Faris Zarzur. Hiwar, „Al-Mawqif al-Adabi” nr 129/130, 1982, s. 185. 
’4’ Nabtl Sulayman, Ar-Riwaya..., s. 139.
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Powieść rozpoczyna się pieśnią 0 cierpieniu biedoty wyzyskiwanej przez feudalow. 
Głównym bohaterem jest Bu 'Ali Sahln - fellach ze wsi Si at, byty rewolucjonista wal- 
czący przeciwko francuskiej okupacji w górach północno-zachodniej Syrii. Po odzyska- 
niu przez kraj niepodległości sytuacja fellachow zamiast polepszyć si? ulegta dalszemu 
pogorszeniu. Feudatowie, którzy doszli do władzy, wraz z policją prześladowali ich. 
Tych, którzy nie płacili z rożnych powodów obowiązkowej 70procentowej daniny od 
uzyskanych plonów, osadzano W więzieniach. Pewnego, nieurodzajnego z powodu suszy 
roku ziemia nie obrodziła. Wówczas na wsi zapanowała nędza i głód. Pod koniec zbio- 
rów poborca inkasujący podatki dla feudala przyszedł do śahlna po należną daninę. Gdy 
nie znalazl niczego do wzięcia, zaczął mu grozić, przeklinać go i poniżać. Zdesperowany 
fellach pobit go i przegoni!. Wkrótce W domu śahlna pojawiła się policja, która areszto- 
wata go i dotkliwie pobita. Wieczorem zdesperowanemu mężczyźnie udalo się uciec 
z więzienia. Wyjął z ukrycia swoją starą bron, pamiętającą czasy rewolucji, i skierował 
się w góry. Podczas ucieczki zabit W obronie wlasnej dwóch goniących go żandarmów. 
Dtugo ukrywa! się, zmieniając często miejsce pobytu, aż W końcu, zadenuncjowany 
przez wuja, zostat pojmany, a następnie skazany na śmierć przez powieszenie.

Powieść ukazuje typ człowieka, dzięki któremu uświadamiamy sobie tragizm bied- 
nych ludzi W ich nierównej walce o chleb po odzyskaniu niepodległości W 1946 roku. 
Autor piętnuje ogromny konfrast między dwoma warstwami społecznymi W jednym 
kraju. Pierwszą reprezentują ubodzy, którzy bohatersko walczyli z okupantem - „byli 
zabijani, ich krew spływała po skatach, dzikich ścieżkach'"‘'*.  Druga grupa to feudalo- 
wie, którzy zawłaszczyli caty kraj po odejściu najeźdźcy, „zapisywali na siebie 
w urzędach państwowych rozlegle obszary ziemskie, posiadłości i po kryjomu roz- 
dzielali między siebie wioski”'*  -Bunt fellachow jest uzasadniony egzystencjalną nę .؛
dzą i brakiem jakiejkolwiek nadziei. „Zagubieni W tym okrutnym, zielonym świecie 
spędzają swoje dni pomiędzy ziemią a domem błędnie myśląc, że żyją jak ludzie'"* ٥. 
Zaś feudatowie, policja i żandarmeria rozkradli ojczyznę i jej bogactwo nie pozosta- 
wiając biedocie nawet biologicznego minimum. Jak mówi narrator: „Odziedziczyli kraj 
i jego całą ziemię, bydto, roślinność i ludzi”'* ’.

Bohater jest przedstawiony jako wyjątkowa, niemal legendarna postać, która wy- 
przedza swój czas. Czytamy o nim: „Sprzeciwia! się swojemu czasowi przemierzając 
pierwsze swe kroki na drodze ku samowyzwoleniu i przekroczeniu teraźniejszości”'* ’. 
Krytyk literacki, 'Abd ar-Rahman Sulayman, określa go mianem bohatera pełnego 
fragizmu. Pisze o nim, że:

(...) swoim życiem uosabia tragizm, a jego osobowo؛، pełna jest niepokomości i dumy. Właśnie 
te cechy odróżniają go od innych ludzi i czynią wyjątkowym i niepowtarzalnym. On nigdy nie 
akceptowa! upokorzenia. Jego dramat tkwi! W tym, że urodzi! się za wcześnie, a wartości, którym 
hołdował, były buntownicze wobec teraźniejszości'* ’.

'**  Haydar Haydar, Al-Fahd, Dar Ibn Rusd, Bejrut 1977, s. 14.
'*5  Ibid.

Ibid., s. 17.
'* ’ Ibid., s. 14.
14" Ibid., s. 32.
'4’ ‘Abd ar-Rahman Sulayman, Al-Batal at-tiragidi fi ar-riwaya - „Al-Fahd" li-Haydar Haydar na- 

mudagan, „Dirasat Istirakiyya”, nr 182/183 (wydanie specjalne pt.: Ar-Riwaya assuriyya al-mu'asira), 
0506.2000. s. 73.
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śahin nie poddal się i do ostatniej chwili pozostał wiemy swoim przekonaniom i wal- 
czyi o wolność. Będąc uciekinierem, stale zmienia! kryjówki, „a powszechnie by! 
przeklęty i zarazem gloryfikowany”'* “. Wraz z grupą renegatów atakował postemnki 
policji.

(...) bit żandarmów, wydzierając im wnętrzności oraz zabierając płaszcze i magazynki z nabojami. 
Zabral stado krów Agi [przedstawiciel feudalow] i dal je fellachom. Przynosi، dzieciom ubrania 
i zabawki, smaczne mięso i s،odycze, mówiąc do nich. Ze to jest jedzenie wyprodukowane przez 
waszych ojców, które zostało im jednak ukradzione'*' .

To jest obraz legendarnego śahlna, który czasem przypomina AHusayna (syna 
'Alego rv kalifa Islamu i wnuka proroka Mahometa) i jego tragiczny los, związany 
z opuszczeniem go przez zwolenników i pozostawieniem samego W obliczu wrogich 
Umajjadow - co bylo równoznaczne ze skazaniem na pewną śmierć. AHusayn zgi- 
nął, a jego stronnicy - szyici - po czasy współczesne W dniu 'Aśura' biczują się 
w rozpaczy z powodu jego samornej śmierci. Do tTagicznego końca AlHsayna na- 
wiązuje epizod powieści, W którym główny bohater, chwilowo ukrywający się U pu- 
stelnika, użala się, że fellachowie nie wspierają go W walce o ich sprawiedliwszy byt. 
Pustelnik wówczas odpowiada mu: „Zabili cię, synu. AHusaynowi to się przydarzyło, 
jego głowę odcięto, a ludziom po nim pozostała ‘ASura’”'". Ale ten starzec, przewi- 
dujący przyszłość śahlna, zapewnia go, że ,jego śmierć stanie się zbawieniem świata 
i szczęściem”'* ’.

W zakończeniu powieści zaakcentowano, że bohater zapłaci! życiem nie tylko za 
przekonania, ale za wyższe wartości, pomimo że niewielu to doceniło. Podobnie nie- 
wielu (o czym autor wspomina W powieści) doceniło poświęcenie Chrystusa dla zba- 
wienia ludzkości. Shiży temu opis egzekucji na Sahinie:

Wbrew temu, co by،0 napisane na jego piersiach, tylko nielicznym ؟rzyszto do ؛،owy, że ten 
biedny fellach powieszony na szubienicy buntowa، si؟ i zginą، za wolność i ziemi؟'*  .

Autor we wstępie do powieści Al-Fahd stwierdza:

Reprezentuj؟ W niej spraw؟ człowieka sprzeciwiającego si؟ przemocy i despotyzmowi na 
przestrzeni wszystkich wieków. Co pozostaje W końcu - naród. Jednostka jest tylko epizodem 
w procesie rodzenia si؟ historii'* .؛

Z tych stów wynika też, że los śahina to sprawa calego narodu, a nie jednostki, a jego 
bunt i powiedzenie ,,nie” niesprawiedliwości sprawiły, że:

i nie mogli go ؟By، proroctwem gniewu, który miną،, by، zdziczałym krzykiem, nie podda، si
oswoi،. Walczy، jako obcy i zginą، jako obcy, ale jego jestestwo przeniknęło i wrosło daleko 
w głąb narodu'؛*.

150 Haydar Haydar, Al-Fahd..., s. 119. 
.ibid., s. 117'؛‘
'52 Ibid., s. 126.
.Ibid., s. 137 ’؛'

Ibid., s. 144.
.Ibid., s. 6 ؛؛'
'“ibid.
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óan Aliksan: An-Nahr (Rzeka; 1979) 

óan Aliksan urodził się W 1935 roku W mieście AHasakie (wschodnia Syria). Pra- 
cowal na stanowisku sekretarza dziahr kultury W dzienniku „Al-Ba‘؛” („Odrodzenie”), 
a późnej głównego redaktora czasopisma „Funun” („Sztuki"). Wydal trzy powieści 
oraz wiele zbiorów opowiadań, dramatów i sztuk teatralnych dla dzieci. Ponadto pisal 
liczne opracowania o dramaturgii i kinie.

An-Nahr (Rzeka) to powieść o walce społeczeństwa syryjskiego o sprawiedliwość 
i postęp. Biedni fellachowie ze wsi nad Eufratem przeciwstawiają się feudalom i ich 
sojuszowi z burzuazją i plemiennymi przywódcami rządzącymi krajem. Ważnym ele- 
mentem tego utworu jest wylanie Eufratu i zniszczenie przez powódź chłopskich do- 
mów. Rzeka symbolizuje okrucieństwo żywiołów, a feudalowie i ich poplecznicy od- 
zwierciedlają ludzkie okrucieństwo. Chlopi walczą z szejkiem Zarqanem - wodzem 
jednego z rządzących plemion, którego wspiera wtadza i policja popierające despo- 
tyczne rządy. Jego pełnomocnik, 'Ufayn, jest mlodym fellachem, który przewyższa 
w okrucieństwie swojego pana. Innymi ważnymi postaciami utworu są wójt - repre- 
zentujący skorumpowaną, całkowicie podporządkowaną feudalom lokalną władzę, 
i pracujący W szkole nauczyciel - człowiek światly i postępowy, przyjazny chtopom, 
kształcący ich i uświadamiający im ich prawa. Akcja nabiera dramatycznego przebie- 
gu, kiedy wychodzi na jaw, że fellach Abu MahmUd ukrywa część swojego plonu, by 
zapłacić szejkowi mniejszą daninę (bylo to 80% calości plonu). Abu MahmUd zwraca 
się o pomoc do wójta i innych miejscowych wieśniaków. Spotyka się jednak z odmo- 
wą. Oni nie mają odwagi sprzeciwiać się szejkowi, jego przywilejom i samowoli. 
Hamdan - narzeczony Rabi'1, córki Abu MahmUda - zostaje wezwany na posterunek. 
Naczelnik policji proponuje mu uklad: jeśli Hamdan zrezygnuje z Rabi'1, aby 'Ufayn 
mógł się o nią starać, to Abu MahmUdowi zostanie darowana jego samowola. Hamdan 
odmawia i ucieka ze wsi przy akompaniamencie oddawanych W jego kierunku policyj- 
nych wystrzaow. Szejk Zarqan kontynuuje szantaż wobec Abu MahmUda, obiecując 
mu ułaskawienie W zamian za oddanie córki na żonę 'Ufaynowi. Zarqan liczy na to, że 
Rabi'a, wychodząc za mąż za 'Ufayna, będzie jednocześnie jego kochanką. Ojciec 
dziewczyny odrzuca tę propozycję, decyduje się bronić hononr rodziny i walczyć 
o swoje prawa, nawet gdyby ceną miato być życie. W wyniku odmowy ludzie szejka 
dotkliwie biją Abu MahmUda W domu wójta, W obecności licznych mieszkańców, co 
jest dodatkowym dla niego upokorzeniem. Następnie na rozkaz szejka policja wraz 
z pełnomocnikiem plądruje dom biednego wieśniaka W celu odnalezienia schowanych 
płodów. Wówczas - nie wiadomo skąd - pada śmiertelny strzat, trafiający 'Ufayna 
w głowę. Podejrzenia kierują się na Hamdana, jednak sprawa komplikuje się i docho- 
dzi do bojki rodziny Abu MahmUda z policją. W efekcie przegrana przez policję walka 
uświadamia fellachom ich duże możliwości i potencjalną silę. Dociera do nich, że:

(...) skoro mała rodzina biednego chłopa może pokona، ciemiężcę, woj ta i naczelnika policji. ،0 co 
będzie, jeśli się zjednoczymy przeciw okrutnemu szejkowi i policji?' 7

Po pewnym czasie do wsi wraca Hamdan i udowadnia swoją niewinność W sprawie 
morderstwa 'Ufayna. Okazuje się, że to Huayni zabil go, wypełniając rozkaz Zarqana, 
niezadowolonego z tego, że podwładny nie zgodzi! się, by jego przyszta zona, Rabi'a,

óan Aliksan, An-Nahr, Ittihad al-Kuttab al-‘٨rab, Damaszek 1979, s. 125. 
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byla jego kochanką. Hsaynl ucieka, a sprawa morderstwa zostaje zatuszowana i za- 
mknięta z powodu niewykrycia sprawcy.

Powieść piętnuje zepsucie i korupcję organów wladzy. działających wyłącznie na 
korzyść równie zepsutych i skorumpowanych bogaczy i feudatów. Jednak sam wątek 
morderstwa jest nieprzekonujący, a motywy postępowania szejka naciągane i zbyt 
prymitywne.

Inny ważny powieściowy wątek dotyczy powodzi zalewającej całą wieś. Pisarz wy- 
korzysta! go, by ukazać okrutnego szejka, który nieszczęście wieśniaków wykorzystuje 
dla wtasnego interesu. Rozlana woda sprzyja plantacji ryżu, dlatego zmusza fellachów 
do takiej uprawy. Nauczyciel Ahmad proponuje rolnikom zbudowanie walów przeciw- 
powodziowych, a nawet tamy z piasku, co zapobiegłoby kolejnym powodziom. Odra- 
dza im ulegle poshrszenstwo nakazom pana. Mimo to, z obawy przed gniewem 
zwierzchnika, wykonują rozkaz i sieją ryż. Jednak, kiedy zbliża się kolejny powodzio- 
wy sezon, poshrszni radom nauczyciela budują zaporę i waty. Niestety, zbudowane 
zabezpieczenia nie powstrzymują powodzi i wieś zostaje ponownie zalana. Rabi'a 
tonie, a jej dom ulega całkowitemu zniszczeniu. Niezależnie od tego fellachowie po- 
nownie budują jeszcze mocniejszą zaporę i wały, a ich wypowiedzi świadczą, że nie 
załamali się:

Nie przestaniemy, będziemy nadal budowa، waty, aż przyjdzie dzień, kiedy zbudujemy na 
rzece zaporę, której powódź nie naruszy'؛’.

ćan Alkan W powieści An-Nahr naświetli! ważny aspekt życia biednych chlopów 
w pobliżu Eufratu, z jednej strony, przedstawi! ich walkę z nieludzkimi, egoistycznymi 
feudalami oraz ich poplecznikami, a z drugiej - zmaganie z nieobliczalnym, okrutnym 
żywiołem - wodą. Jednak walka ta jest przedstawiona W sposób propagandowy, mają- 
cy służyć przede wszystkim rządzącej partii Al-Bas. Zbudowanie wielkiej zapory na 
Eufracie z początkiem lat siedemdziesiątych bylo wykorzystane jako ważny element 
propagandy politycznej. Budowla ta zostala uznana za niebywały sukces rodzimycli 
projektantów i budowniczych, który byl możliwy dzięki współpracy socjalistycznej 
partii Al-Bas ze Związkiem Radzieckim.

Ibid., s. 225.



6. Symbolizm

Anwar Qusaybati: Narsis (Narcyz, 1962)

Jest to powieść o charakterze symbolicznym, wykorzystująca ciekawy motyw z mitologii 
greckiej - mit o Narcyzie. Mityczny Narcyz jest symbolem samouwielbienia, które do- 
prowadziło go do przeistoczenia się W kwiat, nazwany od jego imienia. W utworze zna- 
lazly się europejskie elementy wcześniej nieobecne W literaturze arabskiej.

Powieściowe postacie tworzą piękno, budują cywilizację, gloryfikują estetykę stwo- 
rzenia i samego twórcę. Anwar Qusayb٥ti wnosi do tekstu, a zwłaszcza do dialogów 
między bohaterami, wzniosły, poetycki styl. Można tu dopatrzyć się wplywu wybitne- 
go egipskiego poety, Ahmada Zaki Abu Sadiego (1892-1955), który korzysta! z ele- 
mentow mitologii greckiej i staroegipskiej wielbiącej piękno jako twór ludzkiego ge- 
niuszu. Postać Narcyza reprezentuje bunt przeciwko ludzkiemu ego, społeczeństwu, 
bogom i calej ludzkiej egzystencji. On szuka doskonałego, idealnego wizerunku świa- 
ta, który opiera się na dwóch filarach, czyli pięknie - jako twórcy cywilizacji, oraz 
milości -jako głębokiej woli świadomie zmieniającej rzeczywistość. Narcyz uosabia 
piękno, zaś Hezjod jest symbolem milości, która poprzez silę światłości przenika do 
każdego serca. W powieści są przedstawieni Narcyz i Hezjod jako nierozłączne, wręcz 
niemogące bez siebie fiinkcjonować postacie. Kiedy jeden z nich wyjeżdżą do Sparty, 
to Narcyz odczuwa ogromny ból z powodu rozstania, które określa jako stadium 
śmierci. Zaś ciato Hezjoda z powodu rozłąki zaczyna niknąć i umiera. Wówczas tym- 
Iowy bohater ma poczucie utraty swojego ego. Nadaremnie próbuje się odnaleźć, jed- 
nak dostrzega tylko swoje odbicie W tafli wody. Odczuwając ogromną pustkę, pogrą 
żony w ciemieniu, wkrótce dostrzega, iż zaczyna powoli niknąć, by ostatecznie obrócić 
się w proch. Wówczas poczul radość, bo powróci! do ziemi, z której się wywodzi!. Zaś 
w miejscu zjednoczenia się spopielanego ciala Narcyza z ziemią wyrósł piękny kwiat, 
symbolizujący odrodzenie nowej cywilizacji.

Postaci negatywne dalekie są od ideatów i piękna. Po-e zaś symbolizują 
piękno światłości i milości, przez co związane są z Narcyzem i shtżą ukazaniu jego 
petnego wizerunku. Dlatego, jak pisze krytyk literacki Ibrahim as-Sa'afin, powieściowi 
bohateowie oraz wydarzenia będące ich udziałem:

(...) oscylują pomiędzy walką rzeczywistości a wyZszymi ideałami, pomiędzy powszednimi inte- 
resami a świeckimi dążeniami oraz pomiędzy ludzką doskonałością a abstrakcyjnym sufizmem 
reprezentowanymi przez miłość, piękno i dobro'؛’.

Ibthm as-Sa‘<؛fin, Tatawwur ar-riwaya al-‘arahiyya al-hadita fi Bilad AfSam (1870-1967), 
Dar Al-Mahil, Bejrut 1987 (wyd. 2), s. 517.
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Anwar Quybatl W powieści Narsis chcial ukazać piękną stron؟ bytu człowieka 
i doprowadzić W efekcie do eksplozji uśpionych, niewykorzystywanych talentów czy- 
telnika. Slowa wydawcy umieszczone na okladce książki wyjaśniają intencje autora 
towarzyszące pisaniu tego utworu. Czytamy:

Ta powie؛، ma na celu, między innymi, zgłębianie uczuć wobec bym poprzez podgrzewanie 
i detonowanie uśpionych sit współczesnej arabskiej osobowości oraz doprowadzeniowej do zde- 
rzenia z pięknem i postawienie twarzą W twarz z zagadnieniem ludzkiego stworzenia'“.

Halim Barakat: ‘Awdat at-Ta'ir ،'tó al-bahr 
^Powrót Latającego Holendra na mor e١١%9١

Hallm Barak urodzi! się W 1936 roku W Al-Ka unie (zachodnia Syria). Uczy! się 
w Syrii, a następnie studiowa! W Libanie, gdzie ukończy! socjologię na Uniwersytecie 
Amerykańskim W Bejrucie. W 1966 roku doktoryzował się na Uniwersytecie Michigan 
(USA). Po powrocie do Libanu pracował na stanowisku profesora uniwersyteckiego. 
Następnie ponownie wyjecha! do USA, gdzie wyklada! na wielu uczelniach. Wyda! 
pięć powieści i jeden zbiór opowiadań oraz wiele książek o arabskim społeczeństwie 
i zagadnieniach libańskich.

Halim Barakat już W 1961 roku wyda! powieść Sittal ayyam (Sześć dni), porusza- 
jącą tematyk؟ utraty Palestyny W wyniku wojny arabsko-izraelskiej W 1948 roku. Pro- 
roczy okaza! się tym! utworu, zwiasmjący kolejną przegraną wojnę z Izraelem, która 
rozegrała się W czerwcu 1967 roku, a Uwala-jak przewidział pisarz - sześć dni.

ا آل٠٦ةةحخج  'Awdat at-Tcfir il al-balyr ^Powrót Latającego Holendra na morze') 
zaprezentowany zosta! realistyczny obraz wydarzeń wojennych z czerwcowej wojny 
oraz jej wplyw na arabskie społeczeństwo. Głównym bohaterem jest Ramzi as-Safadl - 
palestyński uchodźca, który pracuje jako profesor na Uniwersytecie Amerykańskim 
w Bejrucie. Po zdobyciu wykształcenia na Zachodzie, wrócił do Palestyny, ale z po- 
wodu wojny W 1948 roku Liban stal się jego miejscem wygnania. Bohater jest wielo- 
znaczną postacią, a autor już przez wybór imienia Ramzi (w języku arabskim oznacza: 
mój symbol) - sygnalizuje czytelnikowi jego symboliczny charakter jako wyraziciela 
cierpienia, bólu i poniewierki Palestyńczyków. W tymle utworu pojawia się motyw 
Latającego Holendra, który współgrą z symboliką głównego bohatera. Autor tak pisze 
o Ramzim:

Powrócił Latający Holender na morze. Jednakie odczul przejmującą nostalgię za lądem. Nie 
może tak nadal pozostawać na wygnaniu, pozbawiony korzeni'؛'.

To właśnie odzwierciedla sytuację Palestyńczyków, którzy są pozbawieni swojego 
lądu podobnie jak legendarny holenderski statek, który dryfuje po morzach, nie mogąc 
zawinąć do żadnego porm i przynosząc nieszczęście wszystkim, którzy go zobaczą. 
Autor opisuje szok, którego doznali Arabowie na wieść o przegranej W tak krótkim 
czasie wojnie, tym głębszy, iż ciągle byli karmieni W mediach oficjalnymi rządowymi 
komunikatami o zwycięskich, bohaterskich walkach i zniszczeniu wroga. Zastanawia 
się nad tym, jak jeden szybki atak wroga z powietrza, niszczący W jednej chwili całą

Anwar Qusaybatl, Narsis, Dir A؛-Ta٩ifa, Bejrut 1962, okladka.
161 Hallm Barakat, 'Awdat at-ta’ir ila al-bahr, Bejrut 1969, s. 161. 
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flot؟ lotniczą, nie tylko przesądzi! o losach wojny, ale również zdruzgota! na dlugie 
lata morale Arabów.

Pisarz nawiązuje W utworze do Księgi Rodzaju, z której czerpie fraz؟ „Kilka dni 
kurzu”, umieszczając ją jako tytuł ostatniego, siódmego rozdziału powieści. Opowiada 
tu, iż działania Arabów podczas tej wojny mialy wartość kurzu. Dalej pisze, ze ciem- 
ność ogarnie Ziemi؟ która upodobni si؟ do chaosu panującego na początku stworzenia. 
Wykazując analogi؟ sytuacji Arabów do stworzenia ئذwiata autor mówi, iż W siódmym 
dniu Arabowie nie mogli odpocząć, tak jak odpoczywa! Bóg po ukończeniu swego 
dziela. Pisze:

Kiedy Arab ujrza!, co zrobil, to stwierdzi!, że wszystko bylo z!e. Dlatego nie odpoczywa! 
siódmego dnia. On polewał usunąć ze swojego ciala resztki ryb, ptaków i innych stworzeń, które 
mialy nad nim władzę. Dla niego pozostaje tylko przyszłość'؛^.

Teraźniejszość Arabów jest kurzem i ciemnością przypominającą biblijny początek 
stworzenia i zapewne dlatego angielskie tłumaczenie tego utworu, autorstwa Trevora 
Le Gassicka, nosi tylu! Days of Dust (Dni kurzu)163.

Ramzi mieszka i pracuje W Bejrucie, z dala od zgielku wojny. Tu spotyka si؟ z ży- 
jącą w separacji z mężem Amerykanką, Pamelą, z którą utrzymuje także kontakty in- 
tymne. Rozmawiają na różne tematy: polityczne, dotyczące antysemityzmu, palestyn 
skich uchodźców oraz zachodnich mocarstw. Jednak to ustabilizowane życie prywame 
nie satysfakcjonuje gownego bohatera, który wciąż myśli o wojnie. Dręczą go wyrzuty 
sumienia, że nie może W niej uczestniczyć. Mężczyzną po zawieszeniu broni jedzie do 
Ammanu, by poznać przyczyny i skutki tej porażki. Jest to zapewne po części autobio- 
graficzny element utworu, bowiem autor, Halim Barak , jako socjolog przebywa! 
w Jordanii, by zbadać sytuację wojennych uchodźców'".

Powieść ukazuje losy Palestyńczyków cierpiących z powodu wojny. Na przykład, 
Halid i jego rodzina podjęli trudną decyzję o wyjezdzie z ojczyzny, uciekając przed 
niechybną śmiercią. Docierają do Ammanu i stają się uchodźcami, z kolei rodzina 
Taha zostaje do ostatniej chwili W Jerozolimie i zajmuje si؟ organizowaniem ruchu 
oporu. Kiedy W końcu podejmują decyzję o wyjezdzie, następują bombardowania - 
z calej rodziny z życiem uchodzi tylko ojciec i jedno z dzieci. Kolejna postać - 'Azml, 
chce za wszelka cen؟ pozostać W ojczyźnie, nie bacząc na niebezpieczeństwa, znisz- 
czenie całego dobytku i świadomość przegranej wojny. Autor nie przedstawia jednak 
dalszych jego losów, pozostawiając go W oblężonym przez żydów mieście.

Należy wspomnieć o pewnych niedociągnięciach W konstrukcji postaci. Ramzi 
i Pamela są przedstawieni zbyt powierzchownie. Identyfikując si؟ z postacią bohatera, 
który jest wyrazicielem jego poglądów, autor nie chcia! uzewnętrzniać si؟ nadto, 
i chyba dlatego nie przedstawi! go W otwarty sposób. Pamela, mająca zapewne uosa- 
biac zepsuty Zachód, ukazana jest jedynie przy okazji dyskusji z Ramzim. Szkoda, że 
pisarz nie rozwiną! jej postaci, by wyrazie tkwiącą W niej symbolik؟. Amerykański 
orientalista, Roger Allen, dostrzega to niedopracowanie, a slabe naszkicowanie powie- 
ściowych postaci tłumaczy tym, że:

'63 Patrz: Roger Allen, The Arabie Novel: An Historical and Critical Introduction, Syracuse University 
Press, Syracuse, New York 1995 (wyd. 2), s. 119.
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Zbyt szybkie przejścia narracji z miejsca W inne miejsce, gdzie toczą się walki, nie daje du- 
żych możliwości, by oddać pełny zarys wielu postaci pochodzących z rożnych miast i wsi. Jednak 
to, co wzbudza zdziwienie, to fakt, iż powieść stosunkowo pobieżnie przedstawia również posta- 
cie Ramziego i Pameli'؛؛.

Można zauważyć, że autor W prawie całym utworze używa W narracji czasu prze- 
szlego, z wyjątkiem rozdziałów pierwszego i ostatniego, gdzie zastosował 7 mudari‘ 
- czas teraźniejszy (obejmujący W języku arabskim również czas przyszły), nawet 
wówczas, gdy cytował napisane W czasie przeszłym fragmenty Biblii. Miato to wyrazić 
aluzję pisarza skierowaną do Arabów, którzy mają patrzyć W przyszłość, a nie rozpa- 
miętywać przeszłości. Celnie ujął to Roge Allen, pisząc: „wszystko, co pozostało 
Arabom po ich wszechogarniającej porażce, to przyszłość”'".

Pisarz chcial W utworze wyjaśnić naturę i osobowość rodaków, opierając się na za- 
łożeniach socjologiczno-psychologicznych, które poznal na gruncie zawodowym. 
Włożył w usta jednego z bohaterów następujące slowa:

To, co mnie interesuje, to fakt, że jesteśmy narodem, który stracil swoją tożsamość i męstwo. 
Każdy z nas, zwłaszcza W Libanie, cierpi na rozdwojenie jaźni. Jesteśmy Arabami, lecz nasza 
kultura jest tu francuska, a tam anglosaska, a jeszcze gdzie indziej wschodnio-sofistyczna. Zadzi- 
wiająca mieszanka! Musimy powrócić do korzeni. Wszyscy cierpimy na schizofrenię'؛’.

Wydaje się, że te mocne slowa są przesadne, ale zrozumiale. Taki szok, związany 
z poczuciem psychicznej degradacji i zatracenia tożsamości, mógł wywolać fakt, iż 
potężną arabska nacja ulegla sile niewielkiego państwa żydowskiego. Autor drogę 
wyjścia z tego kryzysu cywilizacyjnego dostrzega W pielęgnowaniu kultury, mającej 
wielowiekowe tradycje i znaczące osiągnięcia W różnych dziedzinacli nauki.

Powieść Halma Barakata ma ciekawą warstwę konstrukcyjno-kompozycyjną i wy- 
soki poziom artystyczny, co rekompensuje pewne niedociągnięcia W konstrukcji posta- 
ci. Wskazuje na to syryjski pisarz, (jurg Salim, szczególnie podkreślając walory lite- 
rackie utworu: „Wartość tej powieści tkwi, moim zdaniem, W oparciu jej na nowym 
stylu artystycznym, bez którego straciłaby wszystkie swoje wartości”'؛’. Ponadto nale- 
ży dodać, iż ‘Awdat at-la’ir ilu al-bahr przekazuje przesianie, że należy uwolnić się 
od przygnębiającej przeszłości i teraźniejszości oraz - nie tracąc ducha - podejmować 
działania zmierzające ku stworzeniu lepszej przyszłości, odwołując się do wybitnych 
osiągnięć dawnej arabskiej cywilizacji.

Nabll Sulayman: Talg as-sayf (Snieg latem', 1973)

Powieść porusza najważniejsze dla syryjskiego społeczeństwa kwestie dotyczące po- 
rażki z 1967 roku. Gldwnym wydarzeniem są niespodziewane opady śniegu, tak inten- 
sywne, że drogi łączące syryjskie miasta stają się nieprzejezdne. Rząd oglasza komuni- 
kat, że sprzęt wojskowy wkrótce upora się z nawalem śniegu i drogi staną się przejezd- 
ne. Jednak jeden z phrgów pracujących na gownej drodze Damaszek - Hims ulega

.Ibid., s. 123-124 ده'
Ibid., s. 120.
Halim Barakat. ‘Awdat..., s. 55.

‘ اه ٥٠ g Salim, Al-Mugamara ar-riwa'iyya, Ittihad al-Kuttab al-‘Arab. Damaszek 1973, s. 179. 
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awarii, przez co odśnieżanie zostaje przerwane, a bialego puchu wciąż przybywa. 
Ostatecznie ludzie zostają odcięci od świata. Chcąc dostać się do domu, mieszkańcy są 
zmuszeni samodzielnie odśnieżać przejazdy.

Cala sytuacja przedstawiona W utworze jest nieprawdopodobna, przez co należy 
odczytywać ją wyłącznie na płaszczyźnie symbolicznej. Wymowa utworu dotyczy 
przegranej czerwcowej wojny z 1967 roku, która - podobnie jak ów śnieg - sparali- 
żowala kraj, a nieprzygotowane do walki wojskowe wladze, nie posiadając odpo- 
wiedniego sprzętu, byly bezradne wobec najeźdźcy, pozostawiając naród zdany na 
wlasne sily. W analogiczny sposób tak W powieści jak, i W rzeczywistości arabskie 
wladze zapewniały obywateli o kontrolowaniu sytuacji i rychlym uporaniu się z na- 
paścią (którą W powieści symbolizuje śnieżną nawałnica), oszukując W ten sposób 
obywateli, pogrążonych ostatecznie W oshrpieniu po wyjściu na jaw tragicznej praw- 
dy o przegranej.

Dzięki specjalnie dobranemu słownictwu, autor pogłębią symboliczny charakter 
utworu. Na przykład, sionce uosabia nadzieję i wolność, śnieg zaś jest ucieleśnieniem 
śmierci, wrogiem, z którym należy walczyć. W utworze czytamy:

Po długiej, surowej rozłące pojawiło się ciepłe i promienne stonce. W naszych Zytach na no- 
wo zaczęta płynąć krew. 1 Zycie powoli zaczęto tętnić we wszech wiecie po tym, jak śnieg niemal 
go nie zadusit. Krew W moich Zytach wotata: o Zycie! o powtarzające się zwycięstwo, jesteś je- 
dynym przeznaczeniem, W ktore wierzytem'؛’.

Akcja utworu rozpoczyna się, kiedy wszyscy bohaterowie znajdują się na dworcu, 
gdzie oczekują na autobus, by wyruszyć ze stolicy do swoich miejscowości. W trakcie 
podroży zaskakuje ich śnieg. Wkrótce zostają odcięci od świata. Czas powieściowy 
obejmuje cztery dni, podczas których poznajemy okolo piętnastu postaci reprezentują- 
cych różne warstwy społeczeństwa oraz różne poglądy. Na przykład, wywodzący się 
zburżuazji ćalal Bayk, Yunis i Munir patrzą wyłącznie na swoje przyjemności i wy- 
godę, nawet wówczas, kiedy sytuacja wymaga kolektywnej pracy. Oni zajmują się 
adorowaniem wspolpasażerek - las, Sakiny i cudzoziemki Wiery, ignorując koniecz- 
ność pomocy W odśnieżaniu drogi. Swoim zachowaniem symbolizują arabskich przy- 
wódców, którzy zamiast angażować się W walkę, zajmowali się prywatnymi sprawami. 
Inną grupę stanowią postacie pochodzące z biednych warstw społecznych: robotnik 
Abu 'Ali i inteligent Gayt, będący uchodźcą politycznym z Iraku. Reprezentują narody 
arabskie, które jako pierwsze stanęły na linii frontu, stając się „paliwem wojny”. 
Abu 'Ali to człowiek, który jest gotów każdemu nieść pomoc i potrafi sprawmie 
i szybko podejmować decyzje nawet W najtrudniejszych sytuacjach. On ratuje Sakinę 
przed gwaltem Munira. z wyjątkiem Amerykanki, Wiery, wszyscy go szanują. Pod- 
czas tych czterech dni bohaterowie podejmują wiele ważnych decyzji dotyczących 
przyszłości - jedni planują śluby, inni umierają. Inas i Gayt zakochują się W sobie 
i postanawiają się pobrać. Mężczyzną dostrzega W uczuciu powstałym W tych niezwy- 
klych okolicznościach coś niesamowitego, mówi: „Jak cudowmie! W sercu nawałnicy 
rodzą się najtrwalsze i najczystsze więzi”'™. Kobieta też jest przekonana, że przyda- 
rzyta się jej prawdziwa, głęboką miłość, i dlatego po dotarciu do celu biorą ślub. Jed- 
nak Gayt zaskakuje czytelnika, ogłaszając, że jego podróż jeszcze się nie skończyła, bo

Nabil Sulayman, Talg as-sayf; Dar Al-Agyal, Damaszek 1973, s. 182. 
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czeka na niego najważniejsza sprawa - walka 0 wolność przeciwko dyktaturze. Mówi: 
„Moja podr-óż jeszcze nie dobiegła końca, moi mili”'?'.

W powieści Talg as-sayf widoczne są- zachodniej techniki powiesciopisar- 
skiej, a przejawia si? to W zastosowaniu techniki sSumienia świadomości i monologów 
wewnętrznych, co korzystnie wpłynęło na obraz postaci, dając ich pelny zarys. Sposób 
narracji ma ciekawą formę, bowiem każda postać wyraża poglądy, mówiąc we wlas- 
nym imieniu; kiedy jeden z bohaterów kończy swą narrację, pojawia się inny, konty- 
nuujący jąjuż ze swojej perspektywy. Dzięki temu czytelnik poznaje wydarzenia przez 
pryzmat rożnych poglądów. Jednak pod koniec utworu pojawiają się ideowe przesiania 
samego pisarza, przekazane za pośrednictwem g ownego bohatera, Gayta, gloryfikują- 
ce lewicowe poglądy. Krytyk, Muhammad Abu Haddur, utrzymuje, że:

(...) ideologia wtrącona przez pisarza do ostatnich rozdziałów powieści jest widoczna i faktycznie 
powieści Nabila Sulaymana są przekaźnikami jego idei'?2.

Niepotrzebne wydają się zmyślone wydarzenia o kryminalnym charakterze, na 
przykład zabicie ćalala Bayka, co nie współgrą z powieścią o symbolicznym charakte- 
rze i zbliża ją do utworów detektywistycznych. Poza tym sprawa usiłowania gwałtu 
i romansowania niektórych bohaterów z kobietami W tak drastycznych warunkach jest 
malo przekonująca i banalna. Mocną stroną utworu pozostaje jego symboliczna plasz- 
czyzna, zrozumiała dla wszystkich Arabów i zachęcająca do myślenia nad przyczyna- 
mi porażki W czerwcowej wojnie oraz nad upadkiem wiarygodności reżimów totalitar- 
nych.

Adib Nahawl: Tag aTliilu’(Korona ة pereł', 1980)

Powieść ta'?’jest na wskroś przesiąknięta patriotycznym duchem, zwiera sentymental- 
ne wspomnienia o wojnie i gloryfikuje poległych W walce za ojczyznę żołnierzy syryj- 
skich. Ukazuje ponadto, jak bohaterstwo żołnierzy W walce za ojczyznę wpływa na 
dzieci syryjskie, ucząc je jednocześnie więzi z ojczyzną i kształtując W nich patrio- 
tyzm.

Utwór rozpoczyna się od powrotu ucznia, 'Ammara, ze szkolnej wycieczki do mia- 
sta Al-Qunaytiry, wyzwolonego spod izraelskiej okupacji W czasie wojny paździemi- 
kowej z 1973. Miasto zostalo całkowicie znrjnowane przez wojska żydowskie, które, 
wycofojąc się, praktycznie zrównały je z ziemią. Nauczycielka, Salwa, kazata uczniom 
napisać wypracowanie na temat wrażeń z pobytu W zniszczonym mieście. 'Ammar po 
zobaczeniu zniszczonych domów i spustoszonych ulic calych W gruzach dotkliwie 
czuje i przeżywa ogromne okrucieństwo okupanta, który bez powodu zniszczy! miasto 
już po zakończeniu dzialań wojennych. Gruzy, kamienie i kilka samotnych drzew to 
krajobraz, którego chłopiec dlugo nie może zapomnieć. Doznane na wycieczce przeży- 
cia zmieniły go wewnętrznie - wydaje mu się, że porozrzucane W Al-Qunaytirze ka- 
mienie to leżące martwe dzieci, zabite podczas wojny.

Ibid., s. 185.
'?2 Muhammad Abu Haddur, Talg as-sayf wa al-luga ar-ramziyya, „Dirasal Istirakiyya”, nr 182/183 

('Wydanie specjalne p،.: Ar-Riwaya assuriyya al-mu'asira), 05-06.2000, s. 238.
173 Adib Nahawl, Tag al-lu’!u’, Ittihad al-Kuttab a!-'Arab. Damaszek 1980.
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W Tag a!-lu’lu’ brak wydarzeń, a treść stanowią rozmyślania dziecka na temat oj- 
czyzny i patriotyzmu. Na stronach powieści ukazane są zmiany W poglądach i zacho- 
waniu chłopca-jego ojciec dostrzega, ze syn zaczął dużo myśleć i zmieni! si? sposób 
postrzegania przez niego świata i ojczyzny.

Utwór ociea si؟ też o symbolizm, który widoczny jest W scenie, kiedy 'Ammar do- 
strzegł starca siedzącego nad grobem syna poległego W walce za ojczyzn؟. Chłopiec 
grób postrzega jako tron, a białe jak śnieg wtosy staruszka wydają si؟ mu koroną 
z perel. Ta scena zawiea przemieszanie fantazji z magicznym realizmem. Gdy W dal- 
szej części epizodu starzec zastukał kosturem W ziemi؟, dusza Safwana - jego syna 
męczennika - wychodzi z grobu i prowadzi ojca na drog؟, co sugeruje, że ten niedowi- 
dzący starzec postTzega więcej niż inni. Można W tym dostrzec symboliczne przesianie, 
iż męczennik nadal żyje, będąc godnym podziwu i naśladowania przykładem dla no- 
wych pokoleń.

Wydaje si؟, że pisarz chciat przedstawić tematyk؟ wojenną nie jako tradycyjne, 
proste odzwierciedlenie dzialan wojennych, lecz poprzez gr؟ na emocjach i patriotycz- 
nych uczuciach czytelnika. Jednak odnosi si؟ wrażenie, że wybranie matego dziecka do 
spełnienia tak trudnego zadania nie byto trafną decyzją. Mały chłopiec nie mógł mieć 
takiej wyobraźni jak dorosły, W dodatku mający rozeznanie W skomplikowanej sym- 
bolice i znający istot؟ skomplikowanych zagadnień - patriotyzmu i poświęcenia oj- 
czyznie.

Na pytanie 'Abd Allaha Abu Hayfa, znanego syryjskiego krytyka i literata, o umy- 
slowe możliwości dziecka W wieku 'Ammara - bohatea tej powieści - autor odpowie- 
dzial:

By، może dziecięca wyobraźnia W Tag jest zbyt wybujała, gdyZ napisałem powieś،
po dziesięcioletniej rozłące z moimi ukochanymi wnukami, które biegały za mną, bym coś o nich 
napisał W czasie, kiedy bytem zajęty polityczną działalnością A kiedy wreszcie usiadłem, żeby 
przywoła، ich W mojej pamięci, obrazili się na mnie i nie pojawili się na moje zaproszenie. To 
zmusiło mnie do wysilenia wyobraźni'™.

Należy dodać, że mimo wszystko powieść jest ciekawym i nietypowym ujęciem 
spraw wojny oraz jej wpływu na mlode pokolenie Syryjczyków. Pozostaje jednym 
z najważniejszych utworów tego okresu poruszających temat patriotyzmu i poświęcę- 
nia ojczyźnie.

٠™ "Abd Allah Abu Hayf, Al-Adab wa at-tagyir al-igtima'i, Ittihad al-Kuttab al-‘Arab. Damaszek



7. Egzystencjalizm

Nurt egzystencjalny przenikną! do syryjskiej prozy W latach pięćdziesiątych poprzez 
thrmaczenia znamienitych dzie! europejskich przedstawicieli tego nurtu. Pierwszym 
powieściopisarzem korzystającym z filozofii egzystencjalnej byl Muta‘ Safadl, który 
wydal dwie powieści: óil al-qadar (.Pokolenie przeznaczenia) W 1960 roku i Tci ir 
Muhtarif (Zawodowy rewolucjonista) W roku 1961. Spośród kolejnych tego typu po- 
wieści najbardziej interesujące to Gurga Salima Fi al-manfd (Na wygnaniu; 1962), 
Sidqi Isma‘lla A!-‘Usdt (Buntownicy; 1964), Hanlego arRahiba م tawil 
(Rysa w dlugiej historii; 1969) i HaslbaKayy٥liegoA£,-d. ٢-/،،٥ ،،n،،./ić،£ as-sagira 
(Male dzwonk lokr, \9 ٦ه١ .

ćurg (George) Salim: Fl al-manfa (Na wygnaniu; 1962)

Gurg (George) Salim urodzi! si? w 1933 roku w Aleppo, w 1955 roku ukończy! filo- 
logi? arabską na Uniwersytecie W Damaszku. Pracował W zawodzie nauczyciela oraz 
byl kierownikiem Centrum Kultury, a późnej szefem Związku Pisarzy W Aleppo. Wy- 
da! jedną powieść, pięć zbiorów opowiadań i trzy opracowania krytycznoliterackie. 
Ponadto przełożył kilka książek z języka francuskiego na arabski. Zmar! W 1976 roku.

W utworze Fi al-manfd (Na wygnaniu) zauważalne są zarówno elementy egzy- 
stencjalizmu, jak i symbolizmu, co krytyk Husam al-Hatlb określi! mianem „literatury 
zagubienia”'". Powieść jest opisem alienacji człowieka i obcości odczuwanej przez 
niego w trudach życia pośród thimu ludzi. Pisarz pozostaje pod wyraźnym wpływem 
Procesu Franca Kafki. Wzoruje się na jego sposobie postrzegania rzeczywistości 
i literackiej formie.

Bohaterem utworu jest nauczyciel z malej miejscowości, W której panują dziwne 
zależności między ludźmi i napięta atmosfera we wzajemnych stosunkach. Spolecz- 
ność owej miejscowości jest podzielona na dwie grupy społeczne. Pierwszą reprezen- 
tuje elita, popierająca zachowującego anonimowość władcę wsi, który sprawuje rządy 
absolutne. Natomiast drugą - wszyscy pozostali, czyli biedota. Spotkania elity odby- 
wają się W niedostępnym dla biedaków barze, gdzie śpiewa tajemnicza kobieta. Na- 
uczyciel poznaje śpiewaczkę, która zakochuje się W nim. Następuje splot dziwnych 
zdarzeń. W rzece tonie jeden z uczniów, a nauczyciel zostaje oskarżony i staje przed 
sądem jako winny tego nieszczęścia, świadkowie zeznają, że wcześniej widywano go 
spacerującego z tym uczniem W okolicy rzeki. Usilne starania zakochanej piosenkarki, 
która poprzez rozmowy z sędzią i prokuratorem dąży do uratowania ukochanego, nie

٠” Patrz: Husam al-Hatib, Subul al-mu'attirat..., s. 127-138. 
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dają rezultatów. Zostaje skazany na śmierć przez ukamienowanie i wyrok zostaje wy- 
konany.

Utwór trudno jednoznacznie zinterpretować, ponieważ jest przesycony symboliką. 
Według Husama al-Hat ba zagmatwanie treści i symboli wynika z niewystarczającej 
umiejętności panowania przez autora nad słowem i warsztatem artystycznym, co nie 
pozwoliło właściwie i jednoznacznie przekazać określonych poglądów oraz samego 
przesłania'™. Nawet przyjaciel autora, wybitny syryjski pisarz. Wad Ihlasi, mial trud- 
ności z odbiorem tej powieści i W recenzji napisat:

Jeśli symbole okazaly się zbyt wielkim ciężarem dla tej powieści, to właśnie pozostają polem 
do badania, czy ؟isarz używał ich celowo, czy też ogolny klimat Fi al-manfa narzuca! te zbyt 
liczne symbole?' ’

Ale Ihlasi deklaruje, że nie można patrzeć na ten utwór pod jednym kątem, „ponie- 
waż ma on swoją warstw؟ filozoficzną i jest nowym zjawiskiem W pisarstwie arab- 
skim”'™. WpIyw egzystencjalnego nurtu jest tu wyraźny, gdy autor literacko zgłębią 
filozoficzną istot؟ ludzkiego bym i jego najważniejsze elementy: śmierć, miłość, nie- 
tolerancję, niewinność czy grzeszność. Zjawisko ludzkiego bym jest zawieszone mi؟- 
dzy skrajnościami, czyli życiem i śmiercią. Nie wybieramy ich ani nie decydujemy, 
kiedy nam si؟ przydarzą, ćiirg salim naraża swoic'h bohaterów na „ubóstwo przeżyć 
miłosnych i nadmiar bolesnych doznań”'™.

Badając wpływ Procesu Franca Kafki na tę powieść, Husam al-Hat b ocenia ją jako 
utwór, w którym nie udalo si؟ ani z artystycznego, ani konstrukcyjno-kompozycyjnego 
czy też aluzyjnego punkm widzenia stworzyć tak przekonującego dzieta jak pierwo- 
wzór. Brak jej przede wszystkim atmosfery i trzymającej W napięciu akcji oraz zaska- 
kujących zwrotów i zawirowań wydarzeń, których z kolei nie brakuje U Kafki. Pomimo 
wskazanych mankamentów utwór ten plasuje si؟ wysoko W syryjskim powieściopisar- 
stwie, ponieważ byt pionierską próbą W sferze powieści filozoficznej.

Sidql Isma‘11: Al-‘(Jsat (Buntownicy; 1964)

Sidql Isma'11 urodzi! si؟ W 1924 roku W Antakii (obecnie Turcja). W 1948 roku ukoń- 
czyi Instymt Pedagogiczny, a cztery lata późnej filozofi؟ na Uniwersytecie W Damasz- 
ku. Pracował jako nauczyciel, a W 1968 roku objął stanowisko sekretarza Wyższej 
Rady Szmk oraz Literamr i Nauk Społecznych. W latach 1969-1971 byt prezesem 
Związku Pisarzy Arabskich. Zajmowat też stanowisko głównego redaktora czasopisma 
„Al-Mawqif al-Adabi” („Literacka Postawa”). Wydal wiele dramatów, dwa zbiory 
opowiadań i jedną powieść. Ponadto napisat kilka opracowań krytycznoliterackich oraz 
mnóstwo artykułów i esejów. Zmarl W 1972 roku.

Al-‘U.sat (Buntownicy) jest powieścią historyczną o charakterze egzystencjalnym. 
Sidql Isma‘Ila przedstawia swoich bohaterów oraz prezenmje ich doświadczenia i ży- 
ciowe refleksje na tle historii kraju, jego walki o niepodległość po rozpadzie imperium 
osmańskiego. Na oktadce książki wydawca napisat:

”٥ Ibid., 142.
'”ibid., 143.
.Ibid "’ا

ćurg SS,im. Fi al-manfa, Dar 'Uwaydat. Bejrut 1962, s. 124.
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Jest to obszerna powieś، o historii ludzkich i nacjonalistycznych doświadczeń, ukazująca na 
przestrzeni polowy wieku losy ówczesnych pokoleń Syrii. Obrazuje ona codzienne życie W róż- 
nychjego wymiarach, przedstawiając jego kontrasty i ludzkie marzenia'8٥.

Utwór opowiada o losach rodziny Muhammada z Aleppo W pierwszym pidzie- 
sięcioleciu dwudziestego wieku. W powieści występuje wiele postaci, które łączy 
znajomość z Muhammadem i jego potomkami: 'Adnanem, 'Umnem i Madihą. Akcja 
powieści zaczyna się W czasach osmańskich, za panowania sultana 'Abd alHamida, 
którego Muhammad jest zagorzałym zwolennikiem. Ukazana jest również tocząca się 
wówczas pierwsza wojna światowa i późniejsza rewolucja arabska W 1918 roku, do- 
wodzona przez śarifa Husayna, króla Hidzazu, a skierowana przeciw Turkom. Kolej- 
nym ważnym wydarzeniem jest wybuch W 1925 roku wielkiej syryjskiej rewolucji 
przeciw okupującym Syrię Francuzom. Ten okres reprezentuje wuj 'Adnina, Ramzi, 
który już wcześniej uczestniczy! W rewolucji przeciwko Turkom. Następny istotny 
moment to wydarzenia związane z odebraniem Syrii przez Turcję W 1937 roku regionu 
Iskandarun (obecny Hatai), co spowodowało masowe uchodźstwo żyjących tam Syryj- 
czyków oraz powstanie ruchu oporu, do którego przyłączają się Su'ad i YUnis. Kolejny 
ukazany W powieści okres to lata niepodległości Syrii i palestyńska wojna W 1948 
roku. Te czasy reprezentuje wnuk, 'Adnan, który staje się członkiem Ligi Rewolucyj- 
nej. Powieść kończy się zdeterminowanym dążeniem 'Adnana i 'Umrana do kontynu- 
owania walk rewolucyjnych.

Dzielo jest sagą ukazującą dzieje cztonków rodziny na przestrzeni półwiecza 
i wplyw ważnych historycznych wydarzeń na koleje ich losu. Pomimo że powieść 
obfituje w różne zjawiska historyczne i prezentuje ówczesne życie społeczeństwa sy- 
ryjskiego, niektórzy krytycy literaccy negatywnie ją oceniali, wytykając brak powiązań 
politycznych z zachodzącymi W tle powieści autentycznymi wydarzeniami. Wedhig 
nich pisarz wybiórczo potraktował fakty historyczne i brakuje im spójności, a wyrwane 
z kontekstu zachowują jedynie chronologiczną kolejność. Krytyk liteacki, Husam 
al-Hatlb, zarzuca autorowi przemilczanie i nieukazanie W utworze ogromnego wptywu 
Francuzów na ówczesne życie społeczne kraju. Na przykład, rodzina 'Umrana W ogóle 
nie zauważa francuskiej okupacji i opanowania wszystkich dziedzin życia kraju przez 
zaborcę'8'.

'Adnan Ibn Durayl podkreśla, że powieść ta obfituje W realia życia codziennego 
aleppijskiej rodziny, zdecydowanie sprzeciwiając się opinii Husama al-Hatlba, okre- 
slającego utwór jako „powieść polityczną, odzwierciedlającą rozwój nacjonalistycznej 
syryjskiej myśli politycznej pierwszej polowy XX wieku”'".

Wydaje się, że opinia Ibn Durayla jest zdecydowanie bardziej trafna. Postacie bo- 
hateow reprezentują bowiem indywidualne jednostki, żyjące wlasnym życiem. Polity- 
ka nie jest dla nich najważniejsza. Dla przykładu, protoplasta Muhammad jest przed- 
stawicielem powszechnie szanowanej, społecznej elity Aleppo. Jego syn, Ibrahim, jest 
z kolei urzędnikiem państwowym W Damaszku, a 'Abbas ukończy! studia religioznaw- 
cze w Kairze. Natomiast córka, Mad ha, to wyemancypowana dziewczyna, która 
decyduje się na rozwód z zazdrosnym mężem. 'Adnan, syn Ibrahima, jest niespokoj- 
nym, ambitnym człowiekiem, entuzjastą i działaczem rewolucyjnym, uczestniczącym

٠٠٥ Sidql IsmS'il. Al-'Usar, Dar A؛-Taqafa. Bejrut 1964, okladka.
.Husam al-Hatlb, Subul al-mu'altirat..., s. 155 'ا'
182 'Adnan Ibn Durayl, Ar-Riwaya al-‘arabiyya..., s. 124. 
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w palestyńskiej wojnie, zaś 'UmrSn to wraz iwy poeta 0 konserwatywnych poglądach. 
Jak widać, każdy z zaprezentowanych czoków rodziny ma inne dążenia, zaintereso- 
wania, poglądy i praktycznie oprócz więzi rodzinnych nic ich nie łączy.

Jednalt łjus٥m al-Hatib dostrzegł - francuskich egzystencjalistow - zwłaszcza 
Sartre’a - na twórczość Sidqi IsmS'Ila i stwierdzi!, że egzystencjalny aspekt przejawia 
się w:

(...) łączeniu działań politycznych z psychologiczną analizą W celu dania postaciom szansy odna- 
lezienia siebie W drodze praktykowania polityki, a nie tylko poprzez przeżywanie miłości'".

Ibn Durayl podkreśla, że jest to utwór W nowym typie powieściopisarskim, gdzie 
historia jest przemieszana z indywidualnymi doświadczeniami jednostek, i określa go 
jako: „powieść postaw pokoleń wobec ludzkiego bytu i indywidualizmu W naszym 
codziennym życiu. Dlatego można ją określić jako egzystencjalną”'". Można przyto- 
czyC również slowa Milana Kundery, który tak widzi wzajemne powiązania historycz- 
nego charakteru powieści z jej egzystencjalną naturą:

Chodzi nie tylko o to, że okoliczność historyczna ma wytworzyć nową sytuację egzystencja!- 
ną dla powieściowego bohatera, lecz również o to, by historia sama W sobie zostala zrozumiana 
i przemyślana jako sytuacja egzystencjalna'’؛.

Dalej pisze:
Kiedy autor rozważa daną sytuację historyczną jako dotąd nieopisaną, a ujawniającą ludzki 

świat możliwości, będzie ją chcia, opisać taką, jaka jest. Niemniej wierność wobec realiów histo- 
rii to, z punktu widzenia wartości powieści, rzecz wtórna. Powieściopisarz nie jest historykiem 
ani prorokiem, jest badaczem egzystencji'٥٥.

Mocną stroną powieści jest umiejętna, wnikliwa analiza psychologiczna postaci, 
wynikająca z tego, że sam pisarz jest z wykształcenia psychologiem. Czasem W moty- 
wowaniu zachowań bohaterów o podłożu seksualnym przypomina Freuda, na przykład, 
gdy opisuje zachowanie Hudy wobec męża następnego dnia po nocy poślubnej'”.

Ta drobiazgowa, bezpośrednia analiza psychiki postaci sprawia, że utwór bardziej 
przypomina „esej psychologiczny niż powieść historyczną'"”. Według opinii Husama 
al-Hat ba zbyt głęboką analiza psychologiczna sprawia, że postacie stają się „przykta- 
darni przypadków z podręczników psychologicznych”‘”.

Większość powieściowych bohaterów rozwija się dynamicznie wraz z ewolucją 
wydarzeń. Prezentują się oni żywomie i shrżą celom, które pisarz sobie wyznaczy!. 
‘Adnn na przykład, stopniowo zmienia się z pasywnego obywatela W aktywnego 
działacza rewolucyjnego. Także *Umran,  będący konserwatywnym tradycjonalistą, 
otwiera się powoli na idee rewolucji. Kobiety przedstawione W utworze podlegają 
dynamicznym przemianom i poruszają się swobodnie W środowisku, a nawet podej- 
mują decyzje W ważnych życiowych sprawach. Na przykład, Madlha - spokojna, po-

.Husam al-Hatib, Subul al-mu'attirat..., s. 172 ذا
IM 'Adnan Ibn Durayl, Ar-Riwaya al- ‘arabiyya..., s. 124-125.
 -Milan Kundera, Sztuka powieści, przel. Marek Bienczyk. Państwowy Instytut Wydawniczy. War ذا

szawa 2004 (wyd. 2 zmienione), s. 39.
Ibid., s. 44.
Sidoi Ism٥'il. Al-'Usat..., s. 72.

.Husam al-Hatib, Subul al-mu'attiriit..., s. 161 أ'
Ibid., s. 162.
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słuszna zona - zmienia się radykalnie po poznaniu R lego i doświadczeniu innego 
życia niż to, które do tej poty stanowiło jej kobiecy świat. Rozwodzi si؟ z mężem 
i zamienia W apodyktyczną, nieprzystępną matron؟.

Powieść AI-‘Usćit zapisała si؟ jako ważne dzielo W rozwoju współczesnego po- 
wieściopisarstwa syryjskiego i można ją nazwać - jak pisze Husam al-Hat b - syryj- 
ską kopią wybitnej trylogii egipskiego pisarza, laureata Nagrody Nobla, Nagiba 
MahfUza'’®. Pomimo że utwór ma wyraźny egzystencjalny charakter, niektórzy bada- 
cze literaccy dostrzegli W nim elementy realistyczne. Polska orientalistka, Jolanta 
Jasińska, we wzmiance dotyczącej tejże powieści napisata, że należy ją zaliczyć do 
nurtu realistycznego jako ١,powieść-rzek؟, relacjonującą dzieje kilku pokoleń syryjskiej 
rodziny urzędniczej. Autor daje szeroki przekrój społeczeństwa syryjskiego W rożnych 
okresach"'”.

Hani ar-Rahib: Sarh fi tarih tawil (Rysa W długiej historii; 1970)

Sarh fi tarih tawil (,Rysa W długiej historii) jest kontynuacją wcześniejszej powieści 
pisarza, Al-Mahzumun (Pokonany, 1961). W utworze opisane są realia lat pięcdziesią- 
tych i początku sześćdziesiątych, gdy społeczeństwo syryjskie przeżywało burzliwe 
wydarzenia historyczne. Bohaterowie powieści to reprezentujący inteligencję syryjską 
owych czasów studenci, którzy mieli wlasne przemyślenia oraz wynikające z nich 
polityczne i egzystencjalne poglądy. Są zagubieni i ogarnięci niepokojem. Każdy 
z nich ma sprecyzowane dążenia, które chce samodzielnie realizować. Indywidualizm 
uwidacznia si؟ W ich poglądach i determinuje działania. To wlasnie nadaje utworowi 
egzystencjalny charakter.

Gowny bohater, Asyan, jest studentem ostatniego roku studiów filologicznych. 
Często si؟ zakochuje i W rezultacie dziewiętnastokrotnie zaręcza, lecz nie udaje mu się 
z żadną z dziewcząt związać na stale. Jedna z narzeczonych, Mar٥m, po nocy spędzo- 
nej ze swym sąsiadem, trawiona wstydem i strachem przed konsekwencjami, popełnia 
samobójstwo. Zagubiony bohater szuka dobrej żony, odpowiedniej dla niego i jego 
pozycji społecznej. Jednakże ideal wartościowej kandydatki na żon؟ okazuje si؟ zhrd- 
nym i niemożliwym do zrealizowania marzeniem. Jedna z bohaterek, Lubna, krytyku- 
jąc charakter arabskich mężczyzn, ocenia go wprost: „Jesteś typem teraźniejszej arab- 
skiej osobowości, której brakuje fimdamentow wytrzymałej psychiki. Nie masz pojęcia 
o wartościach'"’؛.

Powieść jest pelna analiz skomplikowanej psychiki bohaterów, bogatej W sprzecz- 
ności i duchowe rozterki oraz ptzesyconej pesymizmem. Hani ar-Rahib szkicuje obraz 
mlodego pokolenia przezywającego kryzys moralny i egzystencjalny W obliczu szybko 
si؟ rozwijającej zmaterializowanej cywilizacji, swobody osobistej i społecznej, seksu, 
nacjonalizmu, kłopotów codziennego życia. Abu Halid, przyjaciel Asyana, pomimo że 
jest wieny arabskości i nakazom religii, zadaje si؟ z cudzoziemką Wlaśnie to jest 
przejawem narastających sprzeczności i nielojalności wobec przekonań. Potwierdze- 
niem są również zachowania innych bohaterów powieści. Bardzo wrażliwy palestyński

”U Ibid., s. 173.
.Józef Bielawski, Krystyna Skartyńska-Bochenska, Jolanta Jasińska, Nowa i współczesna..., s. 556 اوا
192 Han ar-Rahib. Sarh م tarih tawil, Dar Al-Agyal, Damaszek 1970, s. 249. 
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poeta, Magd, przekonany, że człowiek sam może tworzyć własne wartości, choć glory- 
fikuje miłość, to popełnia samobójstwo wkrótce po poślubieniu ukochanej kobiety. Zaś 
surowo oceniająca męską arabską osobowość Lubna ma liczne kontakty z wieloma 
mężczyznami i regularnie zdradza męża.

W powieści Sarh fi tarih tawil przedstawione są postawy i poglądy rożnych przed- 
stawicieli inteligencji syryjskiej wobec kwestii nacji arabskiej i muzułmańskiego dzie- 
dzictwa islamu. Na przyk ad, Abu Halid, reprezentujący nurt religijny i wspierający idee 
islamu, mówi:

Ten, którego pragnę, jest człowiekiem, mahometaninem, który pośród płomieni staje się Bo- 
giem lub Noem tworzącym nowe międzyludzkie stosunki po wielkim potopie'”.

A Asyan, którego imię W przekładzie z języka arabskiego znaczy zasmucony, odzwier- 
ciedla niespójność i rozczarowanie społeczeństwa arabskiego po rozpadzie zjednocze- 
nia Egiptu z Syrią W 1961 roku. Zniweczyło ono bowiem marzenia 0 silnym państwie 
arabskim. Uważa, że:

(...) po kilku dniach wszystko rozsypało się, niczym góra z soli, i zostaliśmy W zawieszeniu. Nie- 
których z nas zabrała śmierć, innych więzienie lub emigracja. Nie wiem, jak dziś mnie wspomi- 
nają Lubna i Magd, który spoczywa W ziemi. Kolejne rozczarowanie? (...) Wiem, że wszystko 
jest możliwe, ale marzenie o zjednoczeniu już eksplodowało)".

Refleksje na temat najważniejszych problemów kraju rządzonego już przez socjali- 
styczną partię Al-Bas zawarte są W slowach bohatera:

Nasza wiara W socjalizm nie powinna wywodzić się tylko z grupowych, klasowych przesla- 
nek. Przecież te problemy są kompilacją indywidualnych problemów jednostek”؛.

Inne jego wypowiedzi wyrażają poglądy samego autora doszukującego się źródeł zja- 
wisk społecznych W jednostce: „Nie jest szlachetnie i prawdziwie zrzucać odpowie- 
dzialność na zmęczoną ojczyznę. Jakże ojczyzna może nie być rozdarta, skoro my sami 
jesteśmy rozdarci'"”.

Hani ar-Rahib, przedstawiając powyższe typy bohaterów, stworzy! powieść o cha- 
rakterze egzystencjalnym, reprezentatywnie odzwierciedlającą realia społeczeństwa 
syryjskiego W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.

Hastb Kayyall: Agras al-banafsag as-sagira 
(Małe dzwonki fiołków, 1970)

Haslb Kayyall urodzil się W 1921 roku W mieście Idlib (północ Syrii). Ukończy! prawo 
na Uniwersytecie W Damaszku. Zajmował się dziennikarstwem i thimaczeniami. Wy- 
dal dziewięć zbiorów opowiadań, trzy powieści i trzy dramaty. Zmarl W 1993 roku.

v٠eść Agras al-banafsag a ؟-؟ ag ra (Male dzwonki fiołków١ o١٥razu١e 7جةال 
urzędniczej klasy średniej. I chociaż akcja jest dosyć banalna - perypetie związane

'"Ibid., s. 141. 
I’M Ibid., s. 319. 
”5 Ibid., s. 222. 
”٥ Ibid., s. 263.
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Z ożenkiem pewnego urzędnika bankowego - to jednak wnikliwe obserwacje środowi- 
ska drobnych urzędników i inteligencji syryjskiej zashigująna uwagę'”.

Pierwszą powieścią tego autora byla Makafib al-garam (Listy miłosne) opubliko- 
wana W 1956 roku. Opisywał W niej ludzi należących do klasy średniej i biednej, 
w tym inteligencję, szukającą wlasnej drogi życiowej i dążącą do realizacji własnych 
pragnień i zamierzeń. Ale W powieści Agras al-banafsag as-sagira pisarz poruszy! 
tematy bliskie ludzkiej duszy, jak relacje między płciami czy małżeństwo. Urzędnik 
centralnego banku, Husayn, który uważa, że przeznaczeniem kobiety jest bycie matką, 
zakochuje się i planuje ślub. Ale dowiaduje się, że jego wybranka przed związkiem 
z nim miata intymne kontakty z pewnym bogatym człowiekiem, i przeżywa szok. 
Zrywa z nią i od tej pory nie chce się więcej związać z żadną kobietą Jednak gdy po- 
znaje SihSm - wykształconą, pracowitą dziewczynę, która po śmierci ojca przejęła 
ciężar utrzymywania rodziny - zamierza poprosić ją o rękę. Dhrgo waha się, gdyż jego 
nieufność i kompleksy wobec kobiet powodują wątpliwości. Autor nie daje jasnej od- 
powiedzi, czy doszlo do oświadczyn i ślubu, czy nie. Można doszukać się aluzyjnej 
odpowiedzi W monologu wewnętrznym bohatera, z którego pośrednio wynika, że do 
ślubu dojdzie. Taki obrót sprawy oznacza zwycięstwo nad melancholią i kompleksami 
oraz zlymi myślami, które zawładnęły Husaynem między innymi م tym, gdy zobaczy! 
rozwiązłe życie rozpustnycli studentek uniwersytetu. Mówi: „Swiat jeszcze się nie 
stoczyl, pomimo tych cierni, które ranią nasze stopy na zapomnianych, bezludnych 
drogach”'”. Tę pozytywną zmianę spowodowała inteligentna, dobra, samodzielna 
i silna Siham. Toteż mężczyzną czuje uptyw czasu i uświadamia sobie, że gdy pociąg 
mazenstwa odjedzie, może pozostać bezpotomny. Bohaterka jest wymarzoną przyszłą 
matką dla jego dzieci, jedyną godną zaufania W tym zepsutym społeczeństwie:

Siham, najdroższa, gdzie byłaś ukryta, moja dziewczyno, W tym samochwalnym i płytkim 
tłumie fryzur i szykownych sukien, który zapcha، mój umysł negatywnym wzorem kobiety W na- 
szym kraju i już nie bylem W stanie wyobrazić sobie innego obrazu kobiety'".

Wlaśnie tu widać wahanie bohatera. To wskazuje, że postacie Hasiba Kayyali wciąż 
zdobywają nowe życiowe doświadczenia, ponieważ są częścią zmieniającego się bym:

By، może życie jest cyklem oznaczonym drogami, ale jesteśmy żywymi istotami i trzeba, 
abyśmy mieli swoją rolę W procesie stworzenia, ponieważ czujemy tkwiącą W nas boskoś،2٥٥.

Siham też twierdzi, że życie jest szkolą „Wlaśnie ono nas uczy”“'.
O egzystencjalnym wydźwięku powieści Nabll SulaymSn pisat:

Kayyall zdemaskował swoich bohaterów, krytykując grapę urzędniczo-biurokratyczną, do 
której należą. Natomiast egzystencjalizm wciąż pozostał drobnoburżuazyjnym rozwiązaniem kry- 
zysu drobnoburżuazyjnych bohaterów tej powieści“؛.

197 Patrz: Józef Bielawski, Krystyna Skartyńska-Bocheńska, Jolanta Jasińska, Nowa i współczesna..., 
s. 555.

Hasib KayySli, Agras al-banafsag as-sagira, Al-ManSUrSt Alllmiyya, Bejrat 1970, s. 32.
Ibid., s. 76.-

2“ Ibid., s. 99.
2٠1 Ibid., s. 76.
2٠2 Nabll SulaymSn. Ar-Riwaya..., s. 276277.
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Wydaje si؟ jednak, że kryzys, który pisarz chciai ukazać, jest głębszy, niż wynika- 
loby ze slow cytowanego powyżej krytyka. Autor bowiem zagłębia si؟ W psychik؟ 
bohaterów należących do średniej klasy, która zagubiona i pehia rozteek, nieustannie 
poszukuje dla siebie godnego miejsca W społeczeństwie. Husayn jest urzędnikiem oraz 
przedstawicielem syryjskiej inteligencji. Pisze o intelektualnych kwestiach, nawohrjąc 
do rezygnacji z przesądów i zabobonów, które obwinia o blokowanie rozwoju spole- 
czenstwa arabskiego. Zachęca do zajmowania si؟ nauką, mówiąc: „Duch naukowy jest 
naszą jedyną drogą do wybawienia, a duch przesądów i zabobonów byl powodem za- 
gubienia si؟ naszej tożsamości”"’. Pomimo postępowych poglądów, bohater, jak 
i dyrektor jego banku są wyobcowani i pehii rozterek. W ich rozmowie Husayn mówi:

Obydwaj Zyjemy W poczuciu osamotnienia, W którym nie ma ćwierkania ptaków ani, jak ty 
mówisz, bałaganu. Nasza wewnętrzna samotność jest przyczyną wybujałych marzeń* 204.

Haslb Kayyall, Arras..., s. 42.
204 Ibid., s. 12.
2٥5 Ibid., s. 150.

W sercach bohateów przeważają jednak nadzieja i wiara W przyszłość i piękno: 
„dobro pewnego dnia zwycięży zlo i będziemy pamiętali wszystko, co piękne i ocza- 
rowujące W egzystencji”20؛. Takim optymistycznym, idealistycznym akcentem wywo- 
hrjącym poczucie piękna stworzenia i egzystencji kończy si؟ powieść.



8. Nowa powieść - eksperyment twórczy

Walld Ih s śitći’ al-bahr al-yabis (Zima suchego morza; 1965), 
Ahdan as-sayyida al-gamila (Objęcia pięknej pani', ل%و١١  

Ahian ar-ramad (Smutki popiou,١9٦S)

Walld 1 أل1آ؟ة  urodzil się W 1935 roku W Iskandarunie (obecnie Turcja). W 1958 roku 
ukończy! Akademię Rolniczą W Kairze. Pracował W Ministerstwie Gospodarki, później 
wykladal na Uniwersytecie W Aleppo; W 1999 roku przeszedł na emeryturę. W tym też 
roku zosta! wybrany na posla do syryjskiego parlamentu. By! szefem Związku Pisarzy 
Arabskich W Aleppo oraz jednym z założycieli tamtejszego Narodowego Teatru. Wy- 
da! ponad czterdzieści książek obejmujących dramaty, powieści, opowiadania i opra- 
cowania krytycznoliterackie. Niektóre jego dzida zosaly przetłumaczone na różne 
języki obce, o-a! wiele znaczących nagród za osiągnięcia W dziedzinie literatury, 
tak w Syrii, jak i W całym świecie arabslcim.

Śitći' al-bahr al-yabis (Zima suchego morza)206 to pierwszy utwór reprezentujący 
w syryjskim powieściopisarstwie nowatorski typ tak zwanej nowej powieści. Jest to 
gatunek, który przenikną! do syryjskiej literatury z Francji. Charakteryzuje się brakiem 
głównego wątku wydarzeń, oddalając się W wielu aspektach od klasycznej formy po- 
wieści. Wybitny syryjski pisarz, 'Abd as-Salamal-'Ugayl we wstępie do Sita' 
al-bahr al-yabis wskazal na skomplikowaną formę i treść utworu oraz głęboko naru- 
szone klasyczne zasady konstrukcyjno-kompozycyjne. Napisat:

Kiedy prosi się pisarza, który hołduje klasycznej formie pisarstwa, o to, by przedstawi! swoją 
opinię na temat powieści nowego typu. Sita' al-bahr al-yabis, to ten musi być obdarzony odwagą 
i sprytem, by wypowiedzieć się na ten temat2٥2.

I dalej:

(...) wlanie taka powieść nie ma określonej definicji i opiera się na potoku myśli oraz nonsensach 
i surrealizmie, a ponadto brak W niej logicznego toku wydarzeń 2٥٥.

Utwór sklada się z pięciu rozdziałów, które można potraktować jako oddzielne 
opowiadania. Jedynym łącznikiem są hr główny bohater 'Aziz i lalka, którą wyprodu- 
kowal on W swoim zakładzie. Pierwsze z opowiadań nosi tytu! źródło smutku. Pokaza- 
nyjest w nim smutny obraz osamotnionego 'Aziza, z którymi z powodu jego brzydoty 
nie chce się związać żadna dziewczyna. Kiedy poznaje Laylę, klientkę zamawiającą

206 Walld Ihlasi, Sita’ al-bahr al-yabis, Dat 'Uwaydat, Bejmt 1965.
؛٥ ’ 'Abd as-SalSm aPUgayli, Muaaddama, W: Walld Ihlasi, Hikayat al-hudliud wa riwat uljrii 

(Muhtardt Walld Ihlasi- tom i), Dar 'Atiyya, Liban (bez daty), s. 9.
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w jego zakładzie laik؟ dla swej córki, sةzةn, zakochuje si? W kobiecie i zaprzyjaźnia 
z jej córką. Wkrótce wyznaje jej miłość i oświadcza się. Jednak doznaje szoku, gdy 
uważana przez niego za ideal piękna i czystości kobieta wyznaje mu, że nigdy nie 
miala męża, a córka jest owocem chwili słabości. Wstrząśnięty, krzyczy na Laylę, że 
go oszukała, mówiąc, że jej mąż zginął na wojnie. Ta, zawiedziona jego typową dla 
większości mężczyzn postawą, ucieka. Gdy opadają jego emocje i dociera do niego, 
jak bardzo kocha Laylę, próbuje ją odnaleźć, mimo że nie zna adresu.

W drugim rozdziale, Lucia i wspomnienia, tytułową bohaterką jest mloda Wloszka 
opiekująca się niepełnosprawnym ojcem. Jej matka uciekla z młodszym mężczyzną 
i dziewczyna musiała przejąć wszystkie obowiązki. Lucia pracuje jako ekspedientka 
u starego kolegi ojca. W czasie imprezy organizowanej przez pracodawcę ten próbuje 
ją wykorzystać wbrew jej woli, z opresji ratuje ją jeden z gości - Ahmad, student 
z Aleppo. Młodzi zakochują się i planują ślub. Jednak chlopak, idąc do apteki po lekar- 
stwa dla przyszłego teścia, ginie trafiony odłamkiem pocisku. Lucia zostaje sama, 
oczekując dziecka Ahmada.

Na początku trzeciego rozdziału, zatytułowanego Mala sztuka teatralna, ponownie 
pojawia się 'Azlz, opowiadający historię swojego dzieciństwa związaną z tragiczną 
śmiercią ojca oraz glodem i nędzą których doświadczył. Nadal szuka on ukochanej 
Layli. Jednak akcja ulega nagiemu zwrotowi i pojawia się rodzina, W której matka 
kłóci się z synem i synową o to, że nie mogą mieć dzieci. Mtodzi W końcu decydują się 
na adopcję dziecka z domu sierot.

W czwartym rozdziale (Pociągjadący daleko) ukazane jest życie mlodej dziewczy- 
ny, studentki, która jest gotowa na wszystko, aby tylko zdobyć popularność. W tym 
celu zostaje tancerką

W ostatnim rozdziale, zatytułowanym Uroczystość koronacji, pojawia się ciągle 
samotny 'Aziz, który nadal ma jeden cel - odnaleźć ukochaną Chęć ujrzenia jej powo- 
duje, że każde skrzypnięcie drzwi czy inny odgtos odbiea jako sygnal, iż to ona wlaś- 
nie nadchodzi. Nie może spad. Gdy kolega wysyla go do łóżka, tłumacząc, że jutro 
czeka ich dużo pracy, 'Azlz stwierdza, że sen nie jest mu potrzebny.

Pomimo pozornej tematycznej niespójności utworu, gdzie każdy rozdział opowiada 
historię życia innych bohaterów, można stwierdzić, że wszechobecny smutek, towarzy- 
szący losom wszystkich bohaterów, i nostalgiczne poszukiwania 'Azlza są łącznikiem 
sprawiającym, że utwór stanowi jedność. 'Abd asSlam alUgayli nie ukrywa podzi- 
wu dla odwagi autora, decydującego się na stworzenie tak skomplikowanego utworu 
oraz zastosowanie pięknego, poetyckiego języka przesyconego metaforami i aluzyjno- 
ścią oraz nieograniczoną wyobraźnią Jednak utrzymuje, że powieść ta nie jest W pelni 
spójna i brak jej dostatecznej harmonii pomiędzy rozdziałami pomimo obecności 
w każdym rozdziale lalki Suzan niczym lejtmotywu W symfonii^“’. AlUayli uspra- 
wiedliwia stabe punkty powieści tym, że jest ona pionierską lub jedną z niewielu po- 
wieści nowego typu W języku arabskim, i dlatego Wad Ihlasi nie osiągnął W niej do- 
skonalośc'٥.

Ahdan as-sayyida al-gamila (Objęcia pięknej pani)211 to W porównaniu z poprzed- 
nim mniej skomplikowany utwór. Cechuje się bardziej spójną kompozycją, pomimo iż

Ibid., s. 13.
Ibid., s. 14-15.
Walld Ihlasi, Ahdan as-sayyida al-gamila, Dar Al-Agyal, Damaszek 1969.
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nie jest reprezentantem klasycznej powieści. Tematem przewodnim jest wartość myśli 
ludzkiej i pisarskiej twórczości.

Gowny bohater to Isma'11 - biedny nauczyciel filozofii, który zajmuje się owniez 
pisaniem książek. Jest on czterdziestoletnim kawalerem pelnym seksualnych komplek- 
sów. W młodości mial lewicowe poglądy i uczestniczy! W ruchu oporu walczącym 
z Francuzami. Odszedl od towarzyszy W obawie przed schwytaniem przez okupanta 
i późniejszymi torturami. Chcial zapomnieć o przeszłości, a drogą ku temu mialo być 
pisarstwo. Docenia roi؟ umyslu, który jest jedynym narzędziem umożliwiającym po- 
stęp ludzkości. Owładnęło nim poczucie rozczarowania, zaniepokojenia, zagubienia 
i alienacji. IsmS'11 to indywidualista żyjący podlug określonych przez samego siebie 
zasad, żeni się z ładną, bogatą trzydziestoletnią wdową, Dakiyyą, którą poznał W pra- 
cowni malarskiej swego kolegi. Po trzech dniach od ślubu kobieta zmienia się i zaczy- 
na być zazdrosna o jego twórczość, którą uważa za bezwartościowe grafomanstwo. 
Dlatego prosi męża, by ją zarzuci!. Ostatecznie Ismd'11 postanowi! pozostawić swoj 
rękopis W miejscu publicznym. Zawar! z żoną zaklad, który wygra, jeśli ktokolwiek się 
jego tekstem zainteresuje i weźmie do domu - będzie to znaczyło, że jego dziela są coś 
warte.

Powieść ta przypomina opowiadanie Antoniego Czechowa Zakład. Sam autor daje 
to do zrozumienia W rozmowie między bohaterami utworu planującymi swój zaklad؛'؛. 
W rezultacie rękopis wpada W ręce złodzieja, którego kusi ladne opakowanie, przeko- 
nawszy się o jego zawartości, wyrzuca je. Następnie książkę podnosi dziecko i zanosi 
ją do bogatego, wścibskiego mężczyzny, który odnosi rękopis autorowi. Isma'11, 
otrzymawszy z powrotem rękopis, odzyskuje wiarę W ludzi i W siebie. Jednak nie na 
dhrgo, ponieważ okazuje się. że mężczyzną nie byl zainteresowany twórczością, 
a tylko żoną autora - W myśl porzekadła, że „za każdym wielkim [talentem] ukrywa się 
piękna kobieta”؛'’. Bogacz zaprzyjaźnia się z Dakiyyą i ta porzuca dla niego męża. 
Isma‘11 wygrywa zaklad, ale ceną jest utrata żony. W rezultacie załamuje się i popełnia 
samobójstwo.

Należy wspomnieć o symbolicznych elementach powieści, gownie o symbolizują 
cej doskonałość ludzkiego umyshr i trwałość istnienia twierdzy W Aleppo. Jej odpo- 
wiednikiemjest wiecznie poszukiwana przez Isma'tla piękna pani. Twierdza przewija 
się w tle powieści oraz podczas samotnych chwil smutnego bohatera, przywohrjąc 
w pamięci matczyne cieplo i opiekę. Zabiegi te dziwią gdyż autor wychowa! się 
u podnóża pojawiającej się W utworze cytadeli. Jest ona personifikowana - rozmawia 
z głównym bohaterem jak z synem, a on dla odmiany nazywa ją babcią:

Twierdza spoglądała ze swojej góry, widziała syna przygnębionego i rozdrażnionego, przecie- 
rającego oczy za okularami.

„Mały synku, co z tobą się dzieje, znowu jesteś zaniepokojony?”
„Moja szlaclietna babciu, czy ja kiedykolwiek W moim życiu nie bytem niepokojony, mam 

rozterki”؛'؛

Pomimo tragizmu i elementów nonsensu powieść przedstawia autentyczne ludzkie 
typy syryjskiego społeczeństwa lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, których repre-

212 Idem, Ziihrat as-sandal wa riwdydt uljrii (Muljtdrdt Walid Iljldsi - tom 3), D٥r 'Atiyya, Liban 
(bez daty), s. 47.

2'2 Ibid., s. 72.
214 Ibid., s. 47.
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zentantami są lsma'11 oraz pelen sprzeczności i niepokoju kochanek jego zony. Isma'11 
to skomplikowana osobowość, przedstawiciel syryjskiej inteligencji dążącej bezsku- 
tecznie do zmian W społecznej mentalności. W monologu wewnętrznym prezentuje 
swoje marzenia o świecie:

Nie podobał mi si؛ świat, a pewnej nocy ؛nilem, że musz؛ go zmienić i tworzy، piękno dla 
innych. (...) Dlaczego sąsiedzi jedli skorki będące resztkami ze stołów mieszkańców? Dlaczego 
ulice byly pelne obcych żołnierzy, biedaków i brudów? Musz؛ zmieni، świat^'؛.

Powieść Ahzan ar-ramdd (Smutki popiołu)216 sklada si? ze wstępu i trzech roz- 
dziaow. Wstęp rozpoczyna się zaskakującym pytaniem - „o, pięć kontynentów Boga, 
czy nie macie dla mnie miejsca!", a jego treść przedstawia zarys gownych powieścio- 
wych postaci oraz sygnalizuje najważniejsze wydarzenia na świecie. Na końcu tej czę- 
ści utworu postawione są egzystencjalne, filozoficzne pytania na temat życia i nie- 
uchronności śmierci:

Nieuchronny jest koniec wszystkiego, a koncern życia jest śmie،. A końcem śmierci? Koń- 
cem powieści jest czytelnik, końcem czytelnika jest myślenie, a końcem pisarza?2'7

Te pytania wskazują na egzystencjalne rozterki bohaterów powieści, doświadczających 
niepokojów, alienacji i zagubienia. Rozdziały powieści noszą kolejno tytuly: On, Ona, 
Oni. Pierwszy opowiada o Ahmadzie, drugi o Zaynab, a ostatni o poprzedniej dwójce 
i malej dziewczynce, Kul tum.

Ahmad jest biedakiem ze wsi, kory po zakończeniu nauki W mieście nie wraca na 
wieś, lecz rozpoczyna pracę W prywatnej firmie, żyje W osamotnieniu i wyobcowaniu, 
a jego poglądy są wyrazem pasywnego egzystencjalizmu, W którym widoczna jest niena- 
wiść do wszystkiego: bytu, otoczenia, ludzi. Świadczy to o jego bezradności W zetknięciu 
z życiem. Bohater opowiada o swoich uczuciach, mówiąc:

Nienawidzę wsi. nienawidź؛ legendy o czystości i poezji o przyrodzie. Nienawiś،. Czuj؛ 
wrogość do wszechświata, który jest bezkresny i biedoty. Nienawidź؛ nudy, która żyje od tysięcy 
lat pomiędzy snopami zboża a lajnem na glinianych ścianach. Nie chc؛ wraca، do przeszłości 
pomimo szczęścia, którego doświadczyłem W chudych latach wiejskich. Nie chc؛ wraca، do 
przeszłości. (...) Kiedy dostałem pracę W firmie, czułem ekscytację... Uzależniłem si؛ od życia 
w mieście. Nauczyłem si؛ nienawiści, sypiałem z prostytutkami, a pomiędzy kolejnymi spotka- 
niami z nimi zajmowałem si؛ onanizmem. Patrzyłem W twarz mojego szefa i uważnie shrchalem 
jego rozkazów... Nienawidziłem pracy i miasta, a dzisiaj oto jestem stęskniony medytacji począt- 
kującego filozofa nad kwestią mojej egzystencji i przeznaczenia. Mam już dwadzieścia pi؛، lat, 
nie nadszedł jeszcze czas kontemplować?؛'’

Ahmad po trzech latach od ukończenia studiów przypadkowo spotyka swoją kole- 
żankę, Zaynab, W której podkochiwal się W latach szkolnych. Mówi:

Bytem zakochany aZ do tego stopnia, że życzyłem sobie by، romantycznym poetą lub pisa- 
rzem, ale wszystko si؛ rozsypało. A kiedy uniwersytet wypuści! nas ze swych przytulnych 
wnętrz, powiedziałem wtedy: Zegnaj, dziewczyno, bo już jesteś W posiadaniu innego, lepszego 
mężczyzny؛'’.

.Idem, Ahzan ar-ramad, Dar Abgad, Bejrut 1975 ؛'6
21’ Idem.(fiiłyn...,s. 132.
2'" Ibid., s. 135-136.
2” Ibid., s. 138.
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Zaynab byla zakochana i wyszła za mąż za oficera marynarki wojennej. Jednak wkrot- 
ce po ślubie się rozwiodła. Osoba Zaynab dopełnia postać Ahmada, a wręcz można 
powiedzieć, że są oni posiadaczami takiej samej osobowości. Nawet fizyczne różnicę 
pomiędzy nimi nie wydają się tak duże, gdy okazuje się, że kobieta żyje W homoseksu- 
alnym związku z nastoletnią Kultum. Domyślamy się. że ten związek ma być zemstą 
na mężczyznach. Rozczarowana nieszczęśliwym życiem z przystojnym, ale zarozu- 
mialym i ciągle chwalącym się mężem, Zaynab odczuwa wrogość do calej pici mę- 
skiej. Plastycznie uzdolniona, pracuje W reklamie i nie może się spelnić W sztukach 
pięknych, choć podczas studiów byla obiecującą malarką. Podobnie jak Ahmad jest 
zagubiona, wyobcowana i nieszczęśliwa. Mówi:

Obóz kapitalistyczny, obóz socjalistyczny, niezaangaZowane kraje... Jaki ten ؛wiat jest dziw- 
ny,jak gdyby jestem tym światem. Jestem tu i tam, pod ziemią i na niebie, jestem ulicą bez diod- 
nika, chodnikiem bez ulicy22“.

Autor porusza temat cierpienia kobiety i postrzegania jej W społeczeństwie arabskim 
jako słabej. Koncentruje się na psychice bohaterki, która jest świadoma, że W spole- 
czenstwie, W którym przyszło jej żyć, dominują mężczyźni. W swoim monologu we- 
wnętrznym mówi ona:

Wiesz. Zaynab, że ten mężczyzną, który stoi przed swoim sklepem, mówi do pracownika: 
„Samotna rozwódka”. Co znaczy by، kobietą samotną? Nie jestem samotna, maluj? plakaty dla 
firm handlowych, kocham Kultum i nie myślę o mężczyznach. Straciłam pragnienie, by mężczy- 
zna obdarzy! mnie swoją litością i siłą* 221.

“٥ Ibid., s. 109.
221 Ibid., s. 156.
222 Ibid., S.155.
222 Ibid., s. 173-174.

Wrogość gownej bohaterki do mężczyzn widoczna jest także wówczas, kiedy ukocha- 
na Kultum mówi do niej, że pokochała ją bardziej niż jakiegokolwiek mężczyznę na 
świecie. Wówczas kobieta myśli: „Sthimilam W sobie gniew, ponieważ nienawidzę być 
porównywana z mężczyznami, pomimo iż oni mogą wszystko robić”222. Dramat 
w powieści zaczyna się, kiedy Zaynab zakochuje się W Ahmadzie i po dlugich we- 
wnętnznych zmaganiach, przełamując swoje uprzedzenia, ulega mu. Dostrzega W nim 
kogoś odmiennego niż pozostali mężczyźni - człowieka milego, dobrego, opiekuńcze- 
go, mogącego obdarzyć ją szczęściem. Decydują się na ślub W czasie, gdy Kultum jest 
w trakcie siedmiodniowej podróży. Kobieta W myślach stara się usprawiedliwić przed 
kochanką. Thimacząc powody rozstania, myśli:

Ona nie będzie się na mnie gniewa،. Jest mata i gtupia, ale doceni i zrozumie mitoś، starego 
kolegi do mnie. On jest przyjacielem, który przypomina mi czystoś، życia Kultum. Jest wiemy 
i prawdomówny, wygląda jakby nigdy wcześniej nie kochat innej kobiety. Jest delikatny i przy- 
pomina dziecko, które przed chwilą przestało ptaka،. Ty, Kultum, jesteś mtodziutka i tadna, a kto 
wie, czy nie odejdziesz ode mnie przy pierwszej nadarzającej się okazji do wiernego mężczyzny, 
jakim jest Ahamd. Ja nie mam nikogo oprócz niego, a on nie ma nikogo z wyjątkiem mnie. Wy- 
jaśni? ci to wszystko W liście i ty zrozumiesz, że mam rację222.

Wkrótce dochodzi do konfrontacji Zaynab i Ahmada z Kultum, która, pojąwszy 
wszystko, mówi: „Zrozumiałam wszystko. Do zdrady wystarczy! tydzień mojej nie
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obecności. Kiedy ja myślatam o tobie, ty sprzedałaś wszystko za nic!”224. Wzburzona 
dziewczyna wpada W histerię i podpala mieszkanie kochanki. W wyniku pożaru cala 
trojka ulega dotkliwemu poparzeniu i trafia do szpitala.

Powieść kończy si؟, kiedy lekarz dyżurny sporządza raport na temat tej trojki popa- 
rzonych, umierających ludzi, opisując ich stan:

W obecnej chwili nie mona określi، poziomu bezpieczeństwa i stopnia poparzenia. Plasuje 
si? pomiędzy drugim a trzecim, a trzeci zazwyczaj jest śmiertelny"؛.

Ostatnie slowa powieści brzmią: „A potem...”"٥, co oznacza, że utwór ma otwarty 
charakter i możemy domyślać si؟ dalszych losów bohaterów oraz poszukiwać ich od- 
powiednikow wśród syryjskiego społeczeństwa. Ponadto losy bohaterów mogą mieć 
związek z ówczesną sytuacją polityczną W Syrii. Taki wydźwięk ma ostatnia scena 
powieści, kiedy to dyżurny lekarz pyta swojego zwierzchnika, czy wypadek trojki 
poparzonych ma charakter polityczny czy kryminalny. Ordynator nie odpowiada jed- 
noznacznie, ale potwierdza, że:

(...) śledztwo w tej sprawie będzie się ciągnęło, bo kraj jest pogrążony W nowo zaistniałej sytu- 
acji. Ponadto koma będzie trwała, ta długo,, dopóki jedno z nich się nie obudzi i nie okowie, co 
się wydarzyło. To jest W każdym bądź razie bardzo interesująca i godna uwagi kwestia^".

Nabll Sulayman, krytykując egzystencjalny charakter tej powieści, stwierdza, że hi- 
storia ta przelcroczyla etap egzystencjalny i Walld IhlasT jest ostatnim, który pisze takie 
książki: „On wygląda jak człowiek idący na pielgrzymkę wówczas, kiedy inni już wra- 
cają”228. Jednak tej opinii nie można przyjmować bezkrytycznie, bo przecież egzysten- 
cjalne eksperymenty syryjskiego powieściopisarstwa nie osiągnęły wysokiego poziomu 
i niewielu bylo pisarzy interesujących si؟ tą twórczością. Można wymienić zaledwie 
kilka nazwisk: Muta' Safadl, ću٢g Salim i Sidql Isma'11. Jednak żaden z nich ani 
w formie, opartej na nowych zasadach konstrukcyjno-kompozycyjnych, ani W wymo- 
wie ideowej czy wyobraźni twórczej nie przypomina Wallda Ih las lego.

Nabll Sulayman analizując utwory powieściowe Ihalego W duchu marksistów- 
skiej metodologii krytycznoliterackiej, pisze: „Powieści Ahddn assayyida al-gamila 
i Ahzdn ar-ramad prawdziwie odzwierciedliły postępujący upadek burżuazji”22’. Jed- 
nak krytyk dostrzega również, że wierność odzwierciedlenia tego procesu jest niewy- 
starczająca. Opierając si؟ na slowach Ernesta Fischera, dodaje:

Sztuka, jeśli ma by، prawdziwa, powinna odzwierciedli، ten upadek, a jeśli sztuka stara się 
wypełni، swoją społeczną funkcję, 0 musi pokaza،, że świat może się zmieni،, i powinna mu 
pomaga، W przeprowadzaniu zmian 3٥.

Twórczość Wal da Ihlasiego fimkcjonuje ponad podziałami społecznymi i klaso- 
wymi. Traktuje człowieka jako jednostkę - potencjalnego twórcę sztuki. T؟ tez؟ po- 
twierdza powieść Ahzdn ar-ramad, która dotyczy wielu aspektów ludzkiego życia.

2" Ibid., s. 204.
.Ibid., s. 206 ؛22
لذطل 226
2" Ibid.

Nabll SulaymSn, Ar-Riwaya..., s. 281.
Ibid., s. 291.
Ibid. 
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bytu oraz poglądów na najistotniejsze sprawy ludzlciego istnienia, powiązane z zagad- 
nieniami nacjonalistycznymi oraz indywidualnymi sprawami jednostki. Ponadto autor 
wnika do wnętrza postaci, zgłębiając ich psychik؟. Stara si؟ dociec istoty skompliko- 
wanych uwarunkowań W społeczności arabskiej, m.in. roli kobiety, również W rela- 
cjach z mężczyznami. Pisarz wzorowa! si؟ na nowoczesnej zachodniej powieści, uży- 
wając polifonii i monologów wewnętrznych. Wszystko W pięknym poetyckim stylu, 
przy wykorzystaniu pelnej gamy metafor.

Gada as-Samman: Bayrut 75 (Bejrut 75', 1975), 
Kawabis Bayrut ٢Kos٦mary Bejrutu, ٦6 ٧ؤ١

Gada as-Samman urodziła si؟ W 1942 roku W Damaszku. Tam też ukończyła filologię 
angielską, a następnie na Uniwersytecie Amerykańskim W Bejrucie zrobila magiste- 
rium, po czym pracowała jako wykładowca na Uniwersytecie W Damaszku. Zajmo- 
wata si؟ tez dziennikarstwem oraz przygotowywaniem programów dla Syryjskiego 
Radia. Później wyjechała do Europy, gdzie mieszka do chwili obecnej, prowadząc 
wlasne wydawnictwo. Jest autorką licznych tomików poezji, zbiorów opowiadań 
i powieści. Jej książki są stale wznawiane i cieszą si؟ popularnością.

Bayrut 75 (.Bejrut 75)23' jest reprezentatywny dla nowego typu syryjskiego powie- 
ściopisarstwa tak W formie, jak i W treści. Widoczne są tu wplywy zachodniej, glownie 
angloamerykańskiej techniki pisarskiej, wynikające zapewne z tego, że pisarka jest 
zagorzałą wielbicielką anglojęzycznej literatury, a ponadto absolwentką filologii an- 
gielskiej. W jednym z wywiadów powiedziała:

Ja ucz? się, jak uszlachetni، mój warsztat pisarski W świetle doświadczeń innych narodów 
w dziedzinie literatury. Piękne dzieła są dziedzictwem wszystkich narodów32؛.

Utwór sklada si؟ z tematycznie rożnych opowiadań, które łączą czas i miejsce akcji, 
czyli Bejrut W okresie tuż przed wybuchem wojny domowej. Powieść rozpoczyna si؟ 
przypadkowym spotkaniem bohaterów wspólnie podróżujących na trasie z Damaszku 
do Bejrutu. Są to: Yasamlna - uciekająca, jak sama to określiła, ze „społecznego wi؟- 
zienia W Damaszku”2’3, Farah ad-DumSni - początkujący piosenkarz marzący o zdo- 
byciu popularności W Bejrucie. Abu Mails - wracający z palacu AlHzimiyya, gdzie 
zawiozl swoją cork؟ do pracy jako shząca, Abu Mustafa as-Sammak - handlowiec, 
oraz Ta''Sn - farmaceuta, którego prześladuje strach przed śmiercią z rąk czonkow 
pewnego plemienia, pragnącego zemsty na jego rodzie.

Akcja utworu rozgrywa si؟ przy akompaniamencie strzałów i wybuchów bomb 
zrzucanych z izraelskich samolotów. Bohaterowie W tej napiętej, niebezpiecznej at- 
mosferze żyją własnymi sprawami. Kiedy Yasamlna W objęciach bogatego i wplywo- 
Wego w kraju Nimra as-Sikk in lego zapyta o przyczyn؟ bombardowań, ten odpowiada:

Oni nas nie skrzywdzą. Chcą jedynie sterroryzować bojowników [fedainów palestyńskich]. 
Przybliż do mnie swoją pierś؛".

23' (jada as-Samman, Bayrut 75. Dar Al-Adab. Bejrut 1975.
.Paula De Kapua, At-Tamarrud ،V،، al-iltizam, Dir AtTalia, Bejrut 1992, s. 108 ؛32
.Gida as-Saniman, Bayrut 75, Mansurat Gada as-Samman, Bejnrt 1993 (wyd. 6), s. 9 ؛33
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W tym czaie Farah ad-Dumani spaceruje po znanej ulicy AlHmra', ignorując 
wybuchy pocisków. Natomiast Mustafa - zagubiony, pelen marzeń student pierwszy 
raz decyduje się towarzyszyć ojcu (Abu Mustafa) W wyprawie na połów ryb, aby po- 
móc utrzymać rodzin? po tym, jak jego brat 'Ali zginął podczas pracy na morzu. Nimr, 
posłuszny swojemu doświadczonemu ojcu, znanemu i wpływowemu politykowi, zga- 
dza się na ślub z córką również bogatego i wpływowego Fadila as-Salamunlego. W ten 
sposób umocni swoją i ojca pozycję W kraju. Dlatego też chce oddać Yasamln? swo- 
jemu przyjacielowi, N anowi. Przy akompaniamencie piorunów Nimr zrywa stosunki 
z Yasamlną, która waha się, czy wrócić do rodziców i nieszczęśliwego życia W Da- 
maszku, czy wytrwać W Bejrucie, który zaczyna przypominać pieklo. żyjący W wiecz- 
nym strachu przed zemstą ٢a"an zabija niewinnego człowieka, który wydaje mu się 
jego prześladowcą. Po tym czynie zostaje skazany przez sąd na śmierć. To jest obraz 
Bejrutu stojącego nad przepaścią. Miasto zaczyna przypominać szpital dla umysłowo 
chorych - taki wydźwięk ma zakończenie utworu. Egzemplifikacją tego jest finalna 
scena ucieczki Faraha ze szpitala dla psychicznie chorych - zrywa on z budynku klini- 
ki szyld i umieszcza go na tablicy przy wjezdzie do miasta.

Gdy na początku powieści wyjeżdżający bohaterowie opisywali Damaszek jako 
pieklo, Bejrut W ich wyobrażeniach byl pięknym miastem mającym spelnić wszystkie 
marzenia. Ale ta wizja szybko ulegla degradacji, a Bejrut również stal się piekłem. Na 
pierwszych stronach utworu ulice Damaszku

(...) splywaly potem, ciężko dyszały, budynki i chodniki trzęsły się od wysokiej gorączki i drżały 
wśród oparów upahr unoszących się zewsząd. Nawet głosy byty bardzo ponure i przytłumione 
i przez chwilę Farahowi wydawało się. że cala ulica zaraz zemdleje؛”.

W końcowej części opis Bejrutu W niczym nie ustępuje wizerunkowi Damaszku 
z początku utworu. Czytamy: „o ty, który tu przychodzisz, wyzbądZ się wszelkiej 
nadziei”"؛. Jest to zdanie zaczerpnięte z Boskiej komedii Dantego, gdzie umieszczone 
bylo przy bramie do piekla. To nawiązanie do Dantego jest intertekstualną aluzją, że 
Bejrut stal się pozbawionym nadziei pieklem. Bejrut jest zatem strasznym miastem 
żyjącym swoimi sprzecznościami, pełnym niezdrowych ukladów międzyludzkich, 
z olbrzymim rozwarstwieniem społecznym. Niemalże przepaść dzieli niezmierzone 
bogactwo ludzi reprezentowanych przez rodzin? Nimra as-Sikklniego, F d la 
as-Salamunlego i NlSana od nędzy, W której żyją stróż Abu Maila i rybak Abu 
MustafU. To miasto doświadcza tragicznych losów jego mieszkańców. Dowodzi to, że 
zlo się umacnia i widmo katastrofy jest coraz bliższe. Można rzec, że napisana W 1974 
roku powieść byla prorocza i zwiastowała mające wkrótce nastąpić wydarzenia, czyli 
rozpoczętą W 1975 roku wojnę domową, która spustoszyła caly kraj. Utwór porusza 
wiele ważnych spraw dotyczących arabskiego społeczeństwa, wciąż żyjącego wedhtg 
praw plemiennych, które ulegają przemieszaniu z koszmarami współczesnego arab- 
skiego miasta, pelnego niesprawiedliwości i nierówności pomiędzy poszczególnymi 
jego warstwami. Dostrzegając to, pisarka kończy powieść pesymistyczną wizją prze- 
widującą katastrofalną przyszłość Bejrutu: „I za szyldem pojawi! się Bejrut, W przed- 
świcie podobny do trzewi piekielnego potwora gotowego do ataku”؛”. Takie zakoń-

235 Ibid., s. 5.
.Ibid., s. 12 ؛23
237 Ibid., s. 108. 



11. Powiesc okresu poszukiwania i otwarcia się (1962-1980) 105

czenie mialo zwiastować czekające Bejrut koszmary, które staly się tematem kolejnej 
powieści Gady as-Samman - Kawabis Bayrut (.Koszmary Bejrutu)238.

Książką ta, jak wcześniej wspomniano, W pewnym sensie jest kontynuacją poprzed- 
niej powieści. Jej akcja rozgrywa się W Bejrucie objętym wojną domową. Magida 
Hammud, autorka monograficznego opracowania twórczości G٥dy as-Samman, pisze: 
„Slowo Bejrut znajduje się W tytułach dwóch powieści i wydaje się, że obie stanowią 
jedną, dwuczęściową powieść”23’. Jednalc 'Abd alAzlz śubayl, tunezyjski krytyk lite- 
racki, uważa, że druga powieść stanowi powtórzenie pierwszej؛“. Jednak tego spostrze- 
żenią nie można uznać W żaden sposób za trafiie lub też przenikliwe. W drugiej powieści 
pieklo wojny domowej staje się koszmarem dla pewnej kobiety, piszącej dzienniki. Każ- 
demu po kolei odnotowywanemu koszmarowi nadaje ona numer. Utwór sklada się ze 
197 koszmarów, stanowiących zarazem poszczególne rozdziały, noszące kolejno tymty 
Koszmar - 7 aż do Koszmar - 197. Powieść kończy się wyjątkowym rozdziałem Sen - 1, 
który ma stanowić optymistyczne zakończenie, a zarazem specyficzną zapowiedź nadej- 
ścia kresu koszmarów. Jednak sama pisarka wątpi chyba W ten optymistyczny final, 
umieszczając przy standardowo znajdującym się pod tekstem stowem Koniec znak „?". 
Ponadto na osatnich siedemnastu stronach książki zamieściła szesnaście uwag prezen- 
tujących okoliczności towarzyszące napisaniu koszmarów, które jednocześnie zasygnali- 

waty inne koszmary, niewykorzystane jednak przy pisaniu powieści. Ten manewr 
pisarki umocnil realistyczny charakter utworu, potwierdzając jego autentyczność.

Narratorka wypowiada się W pierwszej osobie, opowiadając o swoich przeżyciach 
w sposób uwiarygodniający autentyczność jej doświadczeń. Czytamy zatem:

Położyłam rękopisy moich opowiadań i zeszyty z moimi pamiętnikami z okresu ostatnich 
siedmiu lat oraz rękopis Kawabis Bayrut, ktore pisałam dzień za dniem, chwila za chwilą koty- 
sząc się nad cienką nicią oddzielającą życie od śmierć*'.

Z cytatu wynika, że narratorka mówi glosem pisarki albo - co niektórzy zarzucali 
Gadzie as-Samman, jest to powieść pamiętnikarska bądź zwykty pamiętnik. Jednak 
różne techniki pisarskie oraz struktura kompozycyjna powieści przypominająca prze- 
suwające się kadry filmowe, ukazujące kolejne sceny W utworze, uchronity utwór 
przed monotonią pamiętnika stanowiącego zwykłą rejestrację wydarzeń2*2.

Koszmary mają niekiedy reminiscencyjny charakter. Przykładowo, Koszmar - 48 
autorka zaczyna od slowa „pamiętam”. To sprawia wrażenie, że mamy do czynienia 
z autobiograficznymi wspomnieniami. Jednak takie początkowe odczucie znika, kiedy 
potraktujemy utwór jako spójną całość. Nabil Sulayman, definiując jego charakter, 
określa go jako „powieść o wojnie libańskiej, którą autorka dobrze poznata, przeby- 
Wąjąc w centrum wojennych wydarzeń’’2*3.

Powieść porusza wiele ważnych tematów związanych ze specyfiką życia Libańczy- 
ków podczas wojny domowej. Autorka kreśli przejmujące olazy, świadczące o tym.

.jada as-Samman, Kawabis Bayrut, Dar Al-Adab, Bejrut 1976) اال
2" Magida Hammud, ćamdliyydt al-mugamara ar-riwd’iyya lada Gada as-Samman, Dar A؛-Tall'a. 

Bejrut 200?, s. 30.
2،،n Abd A!-‘Aziz Subayl, Al-Fann ar-riwa'1 ‘inda Gada as-Samman (Kitdb Al-Ma‘arif), Dar Al- 

-Maarif, Sfisa 1987, s. 43.
.Gada as-Samman, Kawabis Bayrut, Mansurat Gada as-Samman. Bejrut 2000 (wyd. 8). s. 159 ا24
242 Patrz: Magida Hammud, ćamdliyydt al-mugamara..., s. 32.
.ةNabil Sulayman, Ar-Riwaya..., s.8 د24
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iż najbardziej dotkniętymi przez wojnę istotami są dzieci, dojrzale ponad wiek, zde- 
formowane fizycznie i okaleczone psychicznie. Są one malymi żołnierzami z twarzami 
dorosłych przytwierdzonymi do dziecięcych cial. Ich buzie są pomarszczone i przypo- 
minają karłowatych rozbójników^.

Natomiast W większości przypadków dotyczących męsko-damskich relacji kobieta 
jest stawiana na równi z mężczyzną, a czasem nawet przewyższa go W zrozumieniu 
najważniejszych spraw społecznych. One są gotowe zwalczać anachroniczne prawa 
dzielące ludzi jednej ojczyzny na zwalczające się wzajemnie odtamy religijne. Yusuf. 
który z powodu swojego wyznania zostal zabity przez fanatyków innej religii, powie- 
dzial kiedyś swojej ukochanej: „By zadowolić wszystkich, wyprawimy jeden ślub 
w meczecie, a drugi W kościele”. Dziewczyna odpowiada mu:

Zadowolenie wszystkich jest rzeczą niemożliwą i niemoralną Naszym obowiązkiem jest za-
trzymać szaleństwo podziahj tkwiące W ich umysłach, a nie podejmować starania, by ich usatys- 
fakcjonować^؛.

Jednak nie zawsze kobieta ukazana jest W takim świetle. Czasem przedstawiana jest 
jako ulegla mężczyźnie, akceptująca jego warunki i zaspokajająca wszystkie zachcian- 
ki, by go tylko zadowolić:

Wciąż jeszcze była zakochana W jej żonatym przyjacielu, który nie rozwiódł si؛ z matką 
swoicli dzieci i nie ożeni si؛ z nią On wydawał na nią duże pieniądze, by jej zrekompensować 
utrat؛ młodości dla niego. Wydaje si؛, że byla zadowolona z tej transakcji zawartej z zamożnym
kochankiem i zdecydowała uhonorować t؛ miłosną historię adopcją kota, ponieważ z kochankiem 
nie mogła mieć dzieci"؛.

Tym satyrycznym akcentem Gada as-Samman skutecznie ośmiesza zepsute uklady 
międzyludzkie i chore stosunki pomiędzy bogatymi i biednymi W tej arabskiej metro- 
polii, która plywa W morzu niesprawiedliwości i społecznego despotyzmu. Upragnio- 
nym miastem, o którym marzy pisarka, jest inny Bejrut. Taki, który nie jest „kabaretem 
dla arabskiej ojczyzny” ani domem publicznym dla klientów, którzy przyjeżdżają 
z krajów od Zatoki Perskiej po Ocean Atlantycki, czyli z calego arabskiego świata^’.

244
245

Patrz: Gada as-Samman. Kawabis..., s. 68-72.
Ibid., s. 14.
Ibid.

2" Ibid., s. 353.



III. POWIESC OKRESU POSTĘPU I DOJRZAŁOŚCI
(1981-2000)

z początkiem lat osiemdziesiątych Syria weszla W okres stabilizacji politycznej. Po 
stłumieniu zbrojnego buntu Braci Muzułmanów W 1982 roku, wzmocniła się wladza 
partii rządzącej Al-Bas na czele z Hafizem al-Asadem. Kraj zmierzał W jednym poli- 
tycznym i ideologicznym kierunku, co mialo wpływ na literaturę, a W szczególności 
powieściopisarstwo. Umocniła się cenzura, a literaci W większości tworzyli zgodnie 
z linią wtadzy. Powieściopisarze oddalili się od teraźniejszości, unikając krytyki panu- 
jącego reżimu politycznego i nie podejmując tematów ustanowionego przez władzę 
tabu, czyli zagadnień politycznych i ideologii sprzecznej z założeniami rządzącej patii 
٨1-Bas. Dlatego akcja wielu powieści rozgrywa się na początku dwudziestego wieku, 
nie odnosząc się do współczesnych realiów.

Z wolna i na bardzo ograniczoną skalę byly jednak przełamywane opory prozaików 
co do wnikania W bieżącą sytuację kraju. Do tego okresu powieściopisarstwa wybitny 
krytyk syryjski, Samar Ruhi al-Faysal, odniósl się następująco:

W latach 1980-1990 powieściopisarze zaczęli uwalnia، się od politycznych ograniczeń 
i opublikowano kilka powieści, które przelamaly polityczne tabu: byty to np.: Al-Waba' [Epide- 
mia; 1981] oraz Balad wahid huwa a!-‘alam [Jednym krajem jest świat; 1985] pióra Han ego 
ar-Rahiba. Ponadto pojawito się kilka powieści wyjaśniających międzywojenną historię syryjską 
inaczej niz ogólnie przyjęto. Byty to: Hasiba [Hasiba; 1987] i Fayyad [Fajjad; 1990] Hayriego 
ad-Dahabiego, Al-Aśri‘a [żagle; 1990] i Bandt Mr'.؛ [Konstelacja Niedźwiedzicy; 1990] Nabila 
Sulaymana oraz powieś، przedstawiająca spoteczne problemy o charakterze ogólnoludzkim, pod 
tytutem: Hamasat al-'ukkdza al-misklna [Szepty biednej laski; 1987] Badi'a Haqqlego. Jednak
nie oznacza to, że więzy ograniczające swobodę przedstawiania bądź wyrażania poglądów i wy- 
obrażeń zniknęły2٩

Dlatego - podobnie jak W poprzednim okresie, obejmującym lata sześćdziesiąte 
 -siedemdziesiąte - tematyka dotyczyła spraw narodowych, takich jak: idea panarabi ا
zntu i zjednoczenie Syrii z Egiptem, wojna z Izraelem z 1967 i 1973 roku, walka chlo- 
pów z wyzyskującymi ich feudalami, a ponadto stale aktualna i poczytna historyczna 
problematyka walki z Francuzami oraz najważniejsze zagadnienia społeczne okresu 
sprzed 1982 roku. Jednak pojawiły się wówczas również utwory przełamujące stereo- 
typy i ograniczenia, o nowym charakterze, ukazujące przemiany W społeczeństwie 
syryjskim i poruszające aktualne zagadnienia. Byty to powieści: Al-Muta’alliq (Slaw- 
ny1 ٠ ا١ , Al-Mut،i'،idd؛d ٢Mnogi' ١ ل9؛؟٦١ أ  Sawt ،1 أ1-1الأ،  dhab ba'd tn ٢Nocą glos

Samar Ruh al-Fay؟al, Bind' ar-riwaya al-‘arabiyya assuriyya 1980/1990, Ittihad al-Kuttab 
a٠-'Arab, Damaszek 1995, s. 66.
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rozchodzi się daleko', 1990) 'Abd an-Nabl Higaziego, Hutuwat fi ad-dabab (Kroki we 
mgle; 1984) i Banat haratina (Dziewczyny z naszego osiedla; 1998) Mai h al-Hani, 
Firdaws al-gunun (Raj szaleństwa; 1996) Ahmada Yusufa Dawuda, Harwala faqa 

 ؟«ا،-ا‘ Mart Kasśu, Futót (Eufrat Tulidir (Bieganie nad mrozem Toledo’, \99٦١’, ل99ة١
Mayyi Rahbl, At-Tawq (żądza; 1997) Umaymy al-HuSS, al-barri (Dzika 

ulicy Al- 'Abbasijjin; ٥„ mięta; 1997) Anisy 'Abbud i Qabw AI-‘Abbawiyyin (Piwnica 
Male radości... Ostatnie radości; 1996) oraz) ،،’،،1995 ,آه,) Afrah sagira... Afrah 

/m،’،،'،،m،'« tabiqayn (Kobieta z dwóch pięter; 1999) Hayfa' al-Baytar. 
W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych tematyka wojny libańskiej i spra- 

wy palestyńskiej byla motywem stale aktualnym i kontynuowanym przez doswiadczo- 
([,1986 ;Noc miliarda) nych pisarzy, takich jak: Gada as-Samman [Laylat ،،/-m،7y،i٢ 
١١\99\ ,’VAhir man Subbiha lahum !,Ten. który wydawal się ostatnim Aó١Wa\\a١N٦ 

Bayrut (Ras Bejrut; 1992), /"!،’،،'،، gamida (Tajemnicza ko- .؟’]/?،، i Yasin Rifa'iyyia 
bieta; 1993)]. Ponadto podejmowało ją wschodzące pokolenie powiesciopisarzy, np:. 

m،،w, (Most śmierci; 1997)] i Marwan Taha al-Mudawwar/-،،’،٥."،٢] Basim'Abdu
.٦99٦١١ ,’r(Szaleństwokrow»\Gunun al-ba٩ 

ku postmodernizmowi, korzystając ؟W omawianym okresie powiesc skierowała si 
z najnowszych osiągnięć powieściopisarstwa zachodniego, tracąc tym samy wyrazistą, 

do opowieści. Przykładem mogą być kolejne utwo- ؟i upodabniając si ؟określoną form 
Oswojona kolokwinta; 1980), Zahrat) ،،/-،،/،ز" ry Wal da Ihlasiego, jak: Al-Hanzal 

 a؟-؟٦9% ,’Kwiat drzewa sandałowego and،i١\١, Bayt al-huld (Kopiec kreta’, \9؟>٦١,
(,1985 ;Brama al-Dzamr) ’،،/-ة،،",, Hikayat al-hudhud (Opowieści dudka; 1984), Biib 

D،!،’ ،،/-wa,'،، (Dom przyjemności; 1991) czy Malhamat al-qatl as-sugra (Mala epo- 
(.1993 ;peja o zabijaniu 

Wielu powiesciopisarzy sięgało do syryjskiej historii z pierwszej polowy dwudzie- 
stego wieku, przedstawiając i oceniając ją jednak z innej perspektywy i W nowy spo- 
sób. Przykładem mogą być powieści Fawwaza Haddada: Muzayik DimaSq 39 (Mozai- 
ki Damaszku 39; 1991), Tiyćitru 49 (Teatr 49; 1993) i Surat ar-riwa’1 (Obraz powie- 

też nowy typ powieści historycznej: powieSC-rzeka, ؟ściopisarza; 1999). Pojawil si 
która ukazuje losy kolejnych pokoleń na tle określonych wydarzeń. Reprezentacyjne 
mogą być utwory Nabila Sulaymana, a W szczególności jego czterotomowa powieść: 

napisana W latach 1990-1993, oraz trylogie: 'Abd ها ,)السرع Madarat asSarq (Orbity 
-1992 aś-śams (Droga ku słońcu), napisana W latach ،/،، ،،،-،-،/٢.,-al-Karima Nasifa A 

2000, i Hayriego ad-Dahabiego At-Tahawwulat (Metamorfozy), której poszczególne- 
im ،،W//،".؟، części noszą tytuły: Hasiba (Hasiba; 1987), Fayyad (Fajjad; 1990) i 

.99٦١\ ,’ad-dawaran ft al-makdn fHiszam lub obracanie się W jednym miejscu 
W pierwszej ؟Innymi przykładami powieści historycznych, których akcja toczy si 

potowie dwudziestego wieku, a które dotyczą najważniejszych wydarzeń W Wielkiej 
W nich głównie na sprawie ؟Syrii, są utwory Nadiyi Hust. Pisarlca skoncentrowała si 

palestyńskiej oraz powstaniu państwa Izrael. Są to bardzo obszerne dzida (każde liczy 
slowa Wielka 500700؟ stron dużego formatu) o tytułach, W których powtarzają si 

Syria, np. Hubb fi Bilad Aś-Śam (Miłość W Wielkiej Syr،'،'; 1995), A'astr fi Bilad 
fi Bilad Aś-Śam (Mę- /؟.،،،؟».‘ ،،Aś-Śam (Huragany W Wielkiej Syrii; 1998), Suhada' W 

czennicy i zakochani z Wielkiej Syrii; 2000) i Wada' W،، liqa’fi Bilad Aś-Śam (Poze- 
.11١,’gnanie i spotkanie W Wielkiej Syrii 

Gownym reprezentantem powiesciopisarzy piszących utwory o charakterze sym- 
wysublimowanym poetyckim językiem jest Haydar ؟bolicznym i posługujących si
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Haydar, którego najważniejsze powieści to: Walima li-a‘sćib al-bahr (Uczta dla traw 
morskich; 1985), Maraya an-nar (.Lustra ognia', 1992) i Sumus al-Gagar (Słońca Ro- 
mów: 1999). W tym olcresie wielu syryjskich literatów zawierało W swoich utworach 
wyraźne autobiograficzne elementy, chętnie wykorzystując pamiętnikarską formę pi- 
sarstwa. Wybitny syryjski prozaik, Hanna Mina, już W 1975 roku napisal tego typu 
powieść, a W kolejnych latach powraca! do tego sposobu kompozycji, wydając kolejne 
utwory. Byl to między innymi Al-Qitaf (Zbiór owoców) z 1985 roku, o którym krytyk 
'Abd Allah Abu Hayf pisze: „To jest trzecia część autobiograficznej trylogii; pierwszą 
byl utwór Baqaya suwar [Resztki obrazów, 1975], a drugą Al-Mustanga' [.Bagno; 
1977]”"’. Jednak tenże krytyk nadmienia, że W tej trylogii „pisarz odszedł od typowej 
autobiografii, wplatając W nią elementy będące wytworami jego bogatej wyobraźni”"’. 
Inne powieści Hanna Miny, jak Ar-Rabi‘ wa al-harif (Wiosna ijesień', 1984), również 
zawierają wiele elementów z życia pisarza oraz z jego osobistych doświadczeń, 
zwłaszcza z okresu pobytu W Chinach i na Węgrzech.

W omawianym okresie pojawia się również W powieściopisarstwie wieloplaszczy- 
znowa forma narracyjna, składająca się z wielu tematycznych odłamków wzajemnie 
się zazębiających. Ten sposób pisarstwa uprawia! Halli ar-Rizz W powieściach: 
Sulawisi (Sulawisi', 1994), Yawm ahar (Inny dzień', 1995), Waswas al-hawa‘ (Kusiciel 
powietrza \996 ١ 'ا  Gayma bayda’ f1 subbrik al-gdda ٢Biały oblok na oknie babci; 
1998). Halli ar-Rizz opiera się na skomplikowanym sposobie narracji i na dialogach 
bohatera z samym sobą, przybliżając formę utworu do sztuki teatralnej i często wpla- 
tając elementy fantazji. Jego powieści są kontemplacją nad ludzkimi losami, dotknię- 
tymi cierpieniem i tragedią؛؛'.

Inny nowatorski typ powieści tamtego okresu wykorzystywał sarkazm, ironię i saty- 
٢؟ > bazujące na kontrastach, przez co wyrażal ostrą krytykę społeczeństwa i gorzkich 

realiów. W takim stylu pisal Faysal Hurtu؛, autor Mugaz al-Basa as-sagir (Skrót hi- 
storii małego Baszy■, 1991), W którym ponrsza temat porażki z 1967 roku, oraz powie- 

ةآل٦  Hem az-Zaytun (Khan az-Zaytun \995١, Maqha al-magcmln ^Kawiarnia szalen- 
ców; 1995) i Hammam an-niswan (Łaźnia damska', 1999), W których ponadto rozpa- 
trywał tematy polityczne oraz ich wptyw na psychikę arabskich pokoleń. W podobnym 
stylu tworzyl Muhammad Abu Ma'tuq, autor Sagar al-kalam (Drzewo mowy■, 1991), 
óabal al-hutafat al-hazin (Smutna góra okrzyków', 1992) i Al-MćiI wa al-asma' (Wo- 
da i imiona', 1998).

249 ‘Abd Allah Abu Hayf, Tagdid assard ar-riwd’1: Tagdrib min riwayat at-tamaniniyydt wa 
at-tis'iniyyat, „DirSsSt IstirSkiyya”. nr 182/183 (wydanie specjalne pt.: Ar-Riwaya assuriyya al- 
'mu'asira), 05-06.2000, s. 52.2000 06 05 (لهإبق

.Ibid., s. 54 اال



1. Powieść wojenna

Syryjscy prozaicy, mimo لدال lat, wciąż kontynuowali tematyk؟ wojenną, wracając 
w utworach do 1967 roku, by ponownie przeanalizować i wytłumaczyć przyczyny 
porażki wojsk arabskicli oraz ukazać arabskiego żołnierza - jego odwag? i poświęcenie 
w rewanżowej wojnie październikowej z 1973 roku, określanej wojną „ramadan” lub - 
jak nazywają ją Izraelczycy - wojną „Jom Kipur”.

Pośród najważniejszych powieści poruszających tę tematyk? należy wymienić 
'Alego 'Uqla 'Ursana Sahrat Al-Óawlón (Skala Golanu; 1982), Adlba Nahawiego 
Salam '،،/،، al-ga'ibin (Pozdrowienia dla nieobecnych', 1981), Muhammada Wada 
Hafiza Al-Handaq (Rów; 1985) oraz Wahiba Saray ad-Dlna Ar-Ragul wa az-zinzana 
(Mężczyzną i cela; 1988).

'All 'Uqla ‘Ursan: Sahrat Al-ćawldn (Skala Golanu; 1982)

'All 'Uqla 'Ursan urodzil się W 1940 roku na południu Syrii, W pobliżu miasta Dar‘a. 
Ukonczyl Instytut Teatralny W Kairze, a W 1966 roku studia wyższe na kierunku reZy- 
seria teatralna W Paryżu. Pracował jalco reżyser W Narodowym Teatrze Syrii, a później 
zostal generalnym dyrektorem W departamencie do spraw teatru przy Ministerstwie 
Kultury Syrii. Przez wiele lat, aż do 2005 roku, byt szefem Związku Pisarzy Arabskich 
(Ittihsd al-Kuttab al-'Arab) W Damaszku. Jeden z najwybitniejszych dramatopisarzy 
syryjskich, autor wielu sztuk teatralnych oraz dramatów, wydal ponadto tomik poezji 
oraz powieść.

Sahrat Al-ćawlón (Skala Golanu) to utwór o bardzo ważnym wydarzeniu W histo- 
rii Syrii - październikowej wojnie z 1973 roku. Głównym bohaterem jest Muhammad 
Mas'ud, reprezentant biedaków, którzy wyjeżdżają do Kuwejtu, by zarobić na U trzy- 
manie rodziny. Co roku, po uzbieraniu niewielkiej sumy pieniędzy zarobionych za 
granicą, wraca do kraju. Po ostatnim powrocie zostaje powołany do wojska i uczestni- 
czy w walce, W której jest ranny. Schwytany przez Izraelczyków, dostaje się do nie- 
woli, gdzie jest wielokromie przeshichiwany i bity. Dotrzymuje jednak tajemnicy woj- 
skowej, nie zdradzając żadnych informacji dotyczących jego oddziahl, a W wyniku 
coraz okrutniejszych tortur - umiea. Muhammad Mas'ud ginie, ponieważ nie zdradzi! 
własnego kraju. Pomimo ciężkich warunków życia W ubóstwie W malym, zniszczonym 
domu, ciągłego braku środków nawet na chleb, mężczyzną nie przestaje kochać ojczy- 
zny. Widzimy go przytulającego skal؟, za którą ukrywa się podczas walki, i mówiące- 
go, że będzie jej bronil do końca, gdyż kocha każdy skrawek ziemi rodzinnej. Mimo 
wieści o zaginięciu męża Zaynab ma nadziej؟, że ten powróci. Ciężko jej żyć bez jego 
wsparcia. W utworze występuje negatywna postać sklepikarza Ahmada aHasana, 
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który nie chce dać kobiecie jedzenia na kredyt. Jednak gdy rozchodzą się wieści o za- 
ginięciu jej męża, zaczyna wręczać jej prezenty, gdyż chce ją pojąć za żonę. Kiedy 
kolejne nowiny informują, że Muhammad Masud żyje, ale jest uwięziony W Izraelu, 
sklepikarz ponownie przestaje być hojny, tracąc nadzieję na ożenek.

Powieść sklada się z wielu - tylko ponumerowanych - rozdziałów, W których narrator 
naprzemiennie wypowiada się raz W pierwszej, raz W trzeciej osobie. To pozytywnie 
wpłynęło na odbiór utworu, gdyż pozwoliło przedstawić postaci z różnych punktów wi- 
dzenia. Jednak ostatni rozdział ma inny charakter: umierający Muhammad Mas'ud opo- 
wiada o swojej śmierci, aż do opisu stanu po zgonie. Czytamy: „I moja dusza starala się 
dążyć do dusz pozostałych męczenników, zadowolona i ukojona”"؛. Jest to sprzeczne 
z realistycznym charakterem dzida, gdzie nie ma miejsca na fantazję. W prosty sposób 
pisarz mógł rozwiązać ten problem, wracając do trzeciej osoby narratora.

Przedstawiony W utworze bohater jest reprezentantem i wyrazicielem przekonań auto- 
ra i wydaje się sztucznie skonstruowany. Będąc niewykształconym szeregowym pracow- 
nikiem, nie mógł wypowiadać się W różnych kwestiach niczym jeden z przedstawicieli 
inteligencji lub elity intelektualnej. Opisując swój nadwyrężony dom, wykorzystuje alu- 
zję do równie kruchej ojczyzny, mówi: „Nie wiem, jak te kamienie trzymają się i nie 
rozpadają To jest ta sama sila, która powoduje, że społeczeństwo -a się i nie upa- 
da”؛". Innym razem mówi tonem filozoficznym o losach arabskiego społeczeństwa:

Dane wskazują że jeśli nie będziemy si? trzymać naszej ziemi zębami i nie zagłębimy na- 
szych stop aż po jej jądro, to nasza podróż stanie się haniebnym zwyczajem typowym dla ko- 
czowników, którzy są przeszłością"“'.

Bohater jest świadomy swojej pozycji społecznej, ale za nędzę nie obwinia wyłącz- 
nie społeczeństwa. Widzi winę W sobie, a zarazem czuje się pokrzywdzony. Obwinia 
siebie za to, że nie potrafi! zapewnić rodzinie minimum środków do godnego życia, 
 ma poczucie krzywdy, gdyż mimo że bardzo ciężko pracuje. W zamian nie otrzymuje ؛
godziwej zapłaty.

Zaynab - żona głównego bohatera - przedstawiona jest W powieści realistycznie. 
To stuprocentowa kobieta, ulegająca napadom chwilowego smutku i słabości, które 
szybko mijają i ponownie jest silna i wytrwała oraz cierpliwa i malo wymagająca. Jej 
 osty język zdradza wiejskie pochodzenie i brak wykształcenia. Jest wierna mężowi؟
 -gotowa ciężko pracowac, by samodzielnie wykarmic rodzinę podczas jego nieobec ؛
ności. Muhammad Mas'ud tak wspomina pożegnanie z żoną:

Kiedy Zaynab żegnała się ze mną tamtego kwietniowego dnia, powiedziała mi: Pisz do nas, 
uważaj na siebie, nie martw się, będziemy żyć jak wszystkie inne Boskie stworzenia W tej wsi. 
Dzieciom będzie dobrze, ja zapracuję przy żniwach U wujka ٥abira na bochenek Chleba"؛.

Jednak jej sila i męstwo ustępują czasem chwilom słabości i pojawia się zwątpienie. 
Wówczas ukazana jest jako zalarnana, czująca nadchodzącą starość kobieta:

Obudziło się W niej poczucie, że starzeje się, a jej cialo więdnie i nie może już być atrakcyjna 
dla żadnego mężczyzny, a nawet nie ma nikogo na świecie, komu bylaby potrzebna. Kto ją ze- 

 .Ali ‘Dla ‘Ursan, Sahrat Al-Gawliin, Ittihad al-Kuttab alArab. Damaszek 1982, s. 157‘ ؛ال
^Ibid..s.7
.Ibid.; s. 31 ؛54
"5 Ibid.; s. 8.
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chce jako wdowę ze sporą gromadką dzieci... Zaynab skurczyła się i otarla Izy o poduszkę, a jej 
oddech stawa! się coraz gorętszy"؛.

Postać drobnego handlarza, Ahmada al-Hasana, reprezentuje grup? społeczeństwa, 
dla której liczą si? tylko wlasne korzyści, natomiast sprawa ojczyzny czy ludzkie uczu- 
cia stanowią drugorzędny problem. Ukazanie tej postaci mialo służyć wszechstronne- 
mu przedstawieniu społeczeństwa syryjskiego, W którym obok bohaterskich jednostek 
żyją egoiści. Takie wieloaspektowe zaprezentowanie rożnych typów ludzkich czyni 
z Sahrat Al-Gawliin utwór o charakterze realistycznym. Dlatego Ahmad al Hasan 
milo traktuje dzieci i żonę bohatera, dając towary na kredyt, gdy mąż zarabia W Ku- 
wejcie pieniądze i reguluje zadłużenie. Jednak gdy Muhammad Mas'ud trafia do nie- 
woli, sklepikaiz przestaje być mity i życzliwy, obawiając się straty finansowej. Prze- 
ciwienstwem tej postaci jest ćabir - wujek Zaynab, który pomimo podeszłego wieku 
i slabego zdrowia pomaga krewnej, ile tylko może, a nawet załatwia jej pracę. Pociesza 
ją i nie pozostawia samej sobie podczas nieobecności męża.

Ważnym aspektem utworu jest sposób przedstawienia wroga. 'All 'Uqla 'Ursan 
przedstawia zlego i okrutnego żyda pozbawionego jakichkolwiek ludzkich uczuć, 
bezwzględnego i zadufanego. Autor zaczerpną! taki opis z autentycznych opowieści 
syryjskich żolnieizy, którzy przebywali W niewoli izraelskiej. Ukazana jest żydowska 
pielęgniarka, która z wrogością traktuje chorego Muhammada Masuda po amputacji 
nogi oraz ignoruje jego zapytania. Ponadto uwidocznione jest okrucieństwo i nienawiść 
izraelskich żołnierzy i strażników więziennych. Autor przedstawia spryme sposoby 
śledczych na wyciąganie infoimacji od jeńców: pozornie mili i życzliwi przeshichiwa- 
nym, równocześnie są gotowi z zimną krwią skazywać ich na tortury i śmierć.

Bardzo ciekawie są W utworze ukazane zwierzęta. Pies, Hamran, staje się jedną 
z powieściowych postaci. Nie shiży wyłącznie do ochrony domu czy rozrywki wtaści- 
ciela, ale jest rozumnym stworzeniem i członkiem rodziny. Hamran rozumie sytuację 
rodziny oraz jej zmartwienia i troski. Gdy Zaynab wTaca z pracy przy żniwach, on 
zaczyna łasić się do jej nóg i „proszącym spojrzeniem chce przekazać jej jakąś infor- 
mację”2". Przypomina to dialog gestów, W wyniku którego pies prowadzi ją do domu 
wójta, gdzie dowiaduje się o zaginięciu męża.

'All 'Uqla 'Ursan, jak przystało na słynnego dramaturga, sprawnie poshiguje się 
dialogami, które uzupełniają i wzbogacają narrację, ukazując przemyślenia i refleksje 
bohaterów. Często monologi wewnętrzne zawierają wymyślone dialogi - taki dialog 
prowadzi W myślach główny bohater:

Widzi siebie idącego na rozmowę, jak gdyby byli ciągle razem i wspólnie przezywali co- 
dzienne wydarzenia.
- Zaynab, idź do sklepu naszego sąsiada, Ahmada al-Hasana, i poproś go, o co chcesz. Nie pozo- 

stawiaj dzieci, nie zaspokoiwszy ich potrzeb.
- On nam nic nie da. Nie mamy pieniędzy, aby zapłacić za to, co wcześniej zostało kupione.
- Powiedz mu: kiedy Muhammad Mas'ud wróci, zapłacimy ci.
- Nie zgodzi się... Myślisz, że on nie wie. Ze jesteś powołany do wojska i nie masz regularnych 

zarobków!"’

”٥ Ibid., s. 83.
.Ibid., s. 39 ’؛2
25S Ibid., s. 14
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Rozmowa toczy się dalej, a czytelnik coraz więcej dowiaduje się o problemach 
Zaynab, trosce męża o nią i dzieci oraz poznaje charakter sklepikarza. Na temat spraw- 
nie wykorzystywanych W utworze dialogów krytyk, Hilml Muhammad al-Qa'ud> pi- 
sze: „Częsta obecność dialogów W powieści zlamala monotonię narracji i razem z in- 
nymi elementami sprawiła, że akcja i postacie nabrały żywiołowości i dynamiki”؛؛’.

Sahrat Al-Gawldn pokazuje życie zwykłych Syryjczyków podczas wojny paź- 
dziemikowej z 1973 roku, ich cierpienie, a zarazem bohaterstwo i determinację 
w obronie ojczyzny. Wydarzenia nie są W utworze przedstawione W sposób wyideali- 
zowany, lecz realistycznie pokazują pozytywnych, jak i negatywnych bohaterów za- 
czerpniętych prosto z ówczesnego syryjskiego społeczeństwa.

Wahlb Sary ad-Din: Ar-Ragul wa az-zinzana (Mężczyzną i cela; 1988)

Wahlb Sardy ad-Din urodzi się W 1934 roku W mieście As-Suwayda' (pohl dniowa Sy- 
ria). Ukończy! historię na Uniwersytecie W Damaszku. Pracowat na stanowisku dyrekto- 
ra centrum kultury W różnych miastach Syrii. Byl naczelnikiem Związku Pisarzy Arab- 
skich w As-SuwaydS'. Jest autorem ośmiu powieści i sześciu zbiorów opowiadań.

W 1965 roku Wahlb Saray ad-Din wydał pierwszą powieść: Qaryat Kafr 
ar-Rummdn (Wieś Kafr ar-Rumman), a W 1978 roku Hafnat turab ‘aid nahr Gaggag 
(Garść ziemi nad rzeką Dżagdzag). W obu opisywał przemiany społeczne zachodzące 
na wsi syryjskiej'. Następnie wydal powieść Ar-Ragul wa az-zinzana (Mężczyzną 
i cela), w której slawi bohaterstwo Syryjczyków na okupowanych od 1967 roku wzgo- 
rzach Golan (które są do dziś pod okupacją).

Autor dedykuje Ar-Ragul wa az-zinzdna Nazihowi Abu Show i, który jest auten- 
tyczną postacią, a zarazem głównym bohaterem tej powieści, występującym jednak 
pod zmienionym nazwiskiem jako Hammud Salman. Walczyl on z żydami na wzgo- 
rzach Golan i należat do podziemnej politycznej organizacji zbrojnej. Zostal jednak 
aresztowany i wywieziony do izraelskiego więzienia wojskowego, gdzie poddany byl 
torturom zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Mimo wielu aktów znęcania się nad 
nim nie poddal się, a jego duch walki nie zosal zlamany. Gdy zamknięto go W poje- 
dynczej celi, za pomocą otwieracza do konserw, drutu i ukradzionego lekarzowi wię- 
Ziennemu nożyka zaczął ryć W szczelinie między podłogowymi płytkami dziurę. Wy- 
kopywaną ziemię sphikiwal W umywalce oraz chwal pod’ łóżko. Po dlugim czasie 
przekopał tunel sięgający poza mury więzienia, jednak nie uciekl, tylko nocami robil 
Wypady poza więzienie, by dokonywać zamachów na izraelskich żołnierzy, po czym 
zawsze przed świtem wracal do celi.

Bohater Hammud Salman jest również narratorem wypowiadającym się W pierw- 
szej osobie. Opowiada o swoich bohaterskich czynach, W formie pamiętnika. Mówi na 
przykład:

Chodziłem W deszczu, który bez przerwy padal na moją głowę, pomimo to mogtem dokona، 
dwoch zamadtow W dwoch roZnych miejscach. Umieściłem ładunek, wybuchowy na drodze wio- 
dącej do osady ‘Ayn Ziwan, a inny na drodze do obozu Al-Mansura260.

.Hilml Muhammad al-Qa‘ud, Hiwar ma'،،..., s. 277 اح
260 Wahlb Saray ad-Din. Ar-Ragul wa az-zinzana, Ittihad al-Kuttab alArab, Damaszek 1988, s. 284. 
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Hammud decyduje si? na ucieczkę dopiero po tym, jak komisja więzienna postanowiła 
umieścić go ponownie W celi zbiorowej wraz z kolegami: Ibrahimem ar-Ramlim 
i Farisem al-Fahdem. Wówczas ostatecznie opuszcza mury więzienne i nielegalnie prze- 
kracza granicę Syrii drogą wiodącą pod ogrodzeniem z drutu kolczastego, po czym do- 
ciera do domu. Powieść obejmuje krotki olcres od pobytu Hammuda W celi do udanej 
ucieczki z więzienia, pozostałe fakty z życia bohatera poznajemy z jego wspomnień 
i monologów wewnętrznych. Wspomina on swój dom i radosne wydarzenia, na przykład 
wesela, W których uczestniczył, oraz wieś Al-Magdal jeszcze sprzed okupacji. Autor 
chcial pokazać, że mężczyzną jest nieugięty i silny jak skala, ponieważ wywodzi się 
z górzystych okolic, które wpoily mu opór i wytrwałość W walce. On sam mówi:

Jestem W moim domu zakorzeniony aż po skalne fundamenty. Nie jestem jak stoma, którą 
wiatr może porw Fundamentem mojego domu są skaty. On sktada si? z dwóch małych pokoi 
nurkujących W głąb wapiennego podłożą ٥٠.

Taki opis ukazuje trwale podstawy, które ukształtowały tego twardego, niezłomne- 
go i odważnego człowieka, przywodzącego na myśl legendarnego herosa obdarzonego 
niezwykłą silą i męstwem. Bohater nęka wojska izraelskie, które nie potrafią dojść, kto 
jest sprawcą ataków na ich żołnierzy. Po wszystkich udanych akcjach wraca do wię- 
zienia jak do bazy. Nawet jego towarzyszom, oddzielonym od niego jedynie ścianką 
pomiędzy celami, na wieść o odważnych zamachach nie przychodzi na myśl, że to on 
może być ich sprawcą. Są pewni, że to cala grupa partyzancka dokonuje dzialan prze- 
ciwko okupantowi. Hammud Salman W monologu wewnętrznym tak mówi o swoich 
współtowarzyszach, Ibrahimie i Farisie, zamkniętych W celi obok:

Oni teraz krzyczą: Niech żyje ta odważna grupa Fedainów, która zaatakowała Izrael, doszla 
tak daleko i zdetonowała ładunek wybuchowy. Niech ich Bóg chroni. Ach, ci dwaj biedacy. Jeśli- 
by oni wiedzieli, że tamta grapa ludzi sklada się z jednej osoby - mnie, ich towarzysza, koty sie- 
dzi obok oddzielony od nich zaledwie jedną ścianą, to by poczuli wielką radość, silniejszą od ich 
zmęczenia i cierpienia“’.

Przychodzi tu na myśl pytanie, W jakim stopniu te wydarzenia mogly być prawdzi- 
we. W jednym z wywiadów Wahlb Saray ad-Din potwierdza autentyczność opisywa- 
nych w powieści zdarzeń, pisząc:

Pomysł napisania tego utworu powstal W 1972 roku, kiedy poznałem Naziha Abu Saliha 
w AlHasakie, mieście na wschodzie Syrii, podczas mojej pracy W tamtejszym cen tram kultury. 
Wówczas Abu Salih opowiedział mi, jak wydostał się ze swojej celi W izraelskim więzieniu, drą- 
żąć puszką po sardynkach dziurę W posadzce, przez którą następnie uciekl do Syrii“’.

Jednakże nie jest problemem to, że bohaterowi udato się uciec z więzienia, nato- 
miast wątpliwości wzbudza fakt, że wielokrotnie wracal do więzienia spokojnie i bez 
obawy, zapominając, iż głównym celem podkopu byla ucieczka, a nie powracanie do 
celi. To zagadnienie wydaje się niewythrmaczalne. Hammud mówi: „Muszę wrócić do 
celi najpóźniej za dwie godziny, aby rano potwierdzić moją obecność”’". Wydaje się,

2“ Ibid., s. 113.
Ibid., s. 251.

 -Wahlb Saray ad-Dln, Sahada hawla tagrubati ar-riwa’iyya, „Dirasat Iśtirakiyya", nr 182/183 (wy ’؛2
danie specjalne pt.: Ar-Riwaya assuriyya ul-mu’asira), 05-06.2000, s. 496,
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Że autor chcial ukazać niezwykłą odwag؟ i nieprawdopodobne bohaterstwo oraz po- 
święcenie dla ojczyzny, zdeterminowane do takiego stopnia, że nie ma dla niego rze- 
czy niemożliwych.

Pozostaje jeszcze jeden problem, który spostrzegł syryjski literat, Basim 'Abdu, 
a podważa on autentyczność przedstawionych w utworze wydarzeń. Mianowicie:

Wykopywaną z tunelu ziemi? główny bohater spłukiwał W kranie bądź chowal pod koc. 
Z pewnością umywalka umieszczona W celi (z reguły W takich celach nie ma umywalek) 
wkrótce z powodu dużej ilości sphtkiwanej ziemi uległaby zatkaniu, zaś codzienna dokładna 
kontrola W celacti z pewnością wykryłaby ziemi? schowaną W łóżku. Wydaje si? ponadto - na 
podstawie łatwego sposobu wychodzenia Hammuda z więzienia - że nie istnieją żadne straże

Mimo dość dużej popularności utworu W latach osiemdziesiątych i dziewidzie- 
siątych jego pouczający charakter i zbyt polityczna wymowa oraz slabe walory literac- 
kie sprawiają, że powieść nie prezentuje wysokiego poziomu artystycznego i nie wnio- 
sla nic szczególnego W rozwój prozy syryjskiej. Nie można też zaliczyć jej W poczet 
najlepszych utworów o wydźwięku patriotyczno-wojennym.

Wahlb Saray ad-Dtn: Istiqaqat al-fasl al-ahir (Etymologie ostatniego 
rozdziału; 1996)

Utwór Istiqaqat al-fasl al-ahir (Etymologie ostatniego rozdziału) jest bardziej prze- 
konujący W wymowie i doskonalszy W formie od poprzednio omawianej powieści, 
poruszając podobną tematyk؟ patriotyczno-spoleczną, dotyczącą jednak okresu man- 
datu francuskiego.

Główny bohater utworu to As'ad Sahin - uczeń klasy maturalnej. Bierze on udzial 
w antyfrancuskiej demonstacji, która z jedynej szkoły średniej W mieście przeszła pod 
ratusz miejski z okrzykami nawołującymi do wolności i niepodległości Syrii. W trakcie 
przemarszu dochodzi do spalenia flagi francuskiej pośród thrmu demonstrantów. Jed- 
nak później w strachu przed policją bohater ucieka z miasta do beduinskiej wsi Umm 
Huzam, przebrany przez siostrę za kobiet؟. Rządzący we wsi szejk Ibn ad-Da'ka 
przyjmuje go W gościn؟ do swojego domu. Natomiast francuski gubernator wydaje 
nakaz wykreślenia As'ada dożywotnio z listy zdających matur؟, a profrancuski sąd 
skazuje go na kar؟ dwudziestu lat ciężkich robot. Ch opak rozpoczyna na wsi pionier- 
ską działalność i podczas piętnastoletniego pobytu pośród Beduinow organizuje na- 
Uczanie dla dzieci z plemienia Ibn ad-Da'ki oraz pracujących tam jako najemnicy fol- 
łachów, uświadamia biednym rolnikom ich prawa w zakresie wynagrodzenia za prac؟. 
Działający na rzecz biedaków, wspierający ich i uświadamiający, As'ad po pewnym 
czasie wyprowadza si؟ od szejka i zamieszkuje w oddzielnym domku, tocząc skrytą 
Walk؟ z bogatym wodzem plemienia, któremu jego działalność jest nie na r؟k؟. Kon- 
flikt pomiędzy nimi nabiera rozmachu, gdy przestano przychodzić do szejka, a dom 
As'ada staje si؟ miejscem spotkań biednych wieśniaków. Fellachowie dzięki As'adowi 
uświadomili sobie niesprawiedliwość swojego po ożenią i zrozumieli, że win؟ ponosi

265 Basim 'Abdu , Qird'afi tagrubat ar-ńwa'i Wahlb Saray ad-Din, „Dirasat Istirakiyya”, nr 182/183 
(Wydanie specjalne pt.:A ٠-/?،'٢ vóy" assuriyya al-mu'dsira), 05-06. 2000, s. 130.
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Ibn ad-Da‘ka> który jest posiadaczem calej wsi i wykorzystuje ich trud, nie dając 
w zamian godziwej zaplaty. Nawet dzieci uczone przez głównego bohatera są swiado- 
me niesprawiedliwości społecznej. Dzięki niemu nauczyły si? czytać i liczyć, poznały 
hymn narodowy oraz pieśni patriotyczne. Czując wielkie zagrożenie i niemożność 
zastraszenia As'ada, szejk postanawia zjednać go, dając za żonę swoją córkę, NUrę.

Autor stworzy! pelnego rozterek i wyobcowanego bohatera, który tęskni za rodziną 
i domem W mieście oraz za ukochaną, którą musial tam pozostawić. A teraz W jego 
życiu pojawiła się piękna beduinka. Nura, która zajęła ważne miejsce W jego sercu. 
Ibn ad-Da'ka przez przyjęcie do rodziny liczyl na zjednanie przyszłego zięcia przeciw- 
ko chtopom. Jednak fellachowie, stworzywszy komisję, postanawiają na mocy jej de- 
cyzji, iż: „każdy fellach pracujący na ziemi Ibn ad-Da'ki winien mieć jedną piątą uro- 
dzaju dla siebie, a pasterz jedną piąta miotów ze stad, które wypasa”^“.

As'ad nadal wspiera fellachów i mimo planowanego małżeństwa z Nurą nie prze- 
chodzi na stronę jej ojca. Kiedy 17 kwietnia 1946 roku ostatni francuski żołnierz 
opuszcza ziemię syryjską, główny bohater postanawia wrócić do rodzinnego miasta 
As-Suwayda'. Jednak po przybyciu do domu znajduje tylko siostrę, Salm؟, i jej męża, 
który przywłaszczył sobie cale mienie ich rodziny. Siostra opowiada mu, że najpierw 
zmarl ojciec, a niewiele później matka, nie dożywszy dnia niepodległości. As'ad roz- 
poczyna pracę W mieście jako nauczyciel W szkole, W której sam się uczyl, a której 
nadano imię Niepodległości.

W ostatniej scenie utworu na uroczystym porannym apelu bohater wciąga flagę na 
maszt i śpiewa wraz z całą społecznością szkolną hymn narodowy. Poprzez ten epizod 
Wahlb Saray ad-Dln akcentuje patriotyczny wydźwięk utworu. Szczęśliwe zakoncze- 
nie to zwycięskie zwieńczenie wieloletniej walki As'ada, przedstawiciela narodu syryj- 
skiego, o niepodległość i wygnanie okupanta z kraju, co jednak kosztowało wiele wy- 
rzeczeń i trudnej, mozolnej pracy.

Autor ponadto pokazuje W powieści walkę zachodzącą wewnątrz społeczeństwa, 
przejawiającą się W domaganiu się równych praw dla wszystkich i sprawiedliwości 
społecznej, sygnalizując, iż wyzwolenie się spod okupacji powinno iść W parze ze 
zlikwidowaniem wyzysku biednych przez bogate warstwy społeczne i zmniejszeniem 
nierówności klasowych. Wydaje się jednak, że Istiqdqiit ،،/-؟..نر/ al-ahir pośród mnó- 
stwa powieści o tematyce związanej z okresem mandatu francuskiego stala się swojego 
rodzaju powtórzeniem doskonale znanego już i opisanego motywu. Niemniej jej 
znaczna popularność jest świadectwem, że ten okres W historii kraju nadal jest tematem 
aktualnym, społeczeństwo chętnie się W nim rozczytuje i stanowi on doskonalą lekcję 
patriotyzmu i poświęcenia ojczyźnie, dając przykład kolejnym pokoleniom.

Wojna libańska

o libańskiej wojnie domowej W latach 1975-1990 rozpisywało się wielu powieściopi- 
sarzy syryjskich. Najważniejszymi utworami o tej tematyce są powieści: Gady 
asSmmSn Kawdbis Bayrut (Koszmary Bejrutu', 1976), Qamar Kllanl Bustdn 
،،/-/:،،raz (Wiśniowy sad', 1977) i Yńslna Rifa'iyyi Al-Mamarr (Korytarz', 1978).

Wahlb Saray a Din. Istiqaqat al-fasl al-ahir, Ittihad al-KuttSb a!-'Arab, Damaszek 1996, s. 264.
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W Bustdn al-karaz Qamar Kilani przedstawia kronik? wydarzeń wojennych po- 
przez losy jednej rodziny uosabiającej caly Liban. Wadi*  jest muzułmaninem, zaś jego 
zona, Kamila - chrześcijanką. Różnicą wiary staje się przeszkodą dla ich szczęśliwej 
przyszłości. Trwająca W kraju wojna domowa pomiędzy rożnymi religijnymi odlama- 
mi uniemożliwia im wspólne życie.

Podobną tematyk? porusza Al-Mamarr {Korytarz) Yasina Rifaiyyi, jednak jego 
wymowa jest inna. Powieść ukazuje wojenne losy Libańczyków na podstawie dwóch 
postaci: chrześcijanki Rany i muzułmanina Mahmuda. którzy podczas strzelaniny 
chronią si? W jednym z korytarzy W bloku. W tym ciasnym miejscu dwoje nieznanych 
sobie ludzi zbliża się duchowo i cieleśnie, co jest oznaką możliwej koegzystencji mimo 
ich religijnych różnic i trwającej wojny. Jednak jest wiele przeszkód do pokonania, 
a najważniejszą jest wojna, która ostatecznie ich rozdziela, gdyż Mahmud, wychodząc
na zewnątrz, ginie od kuli, a Ranii znów zostaje sama.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych tematyka wojny libańskiej byla 
motywem stale aktualnym i kontynuowanym przez doświadczonych pisarzy, takich jak 
Gada as-Samman [Laylat al-milyar (Noc miliarda; 1986)] i Yasin Rifa'iyyia [/?«’.؟
Bayrut (Ras Bejrut; 1992), Imra'a gamida (Tajemnicza kobieta', 1993)]. Ponadto po- 
dejmowalo ją nowe pokolenie powiesciopisarzy, np.: Basim 'Abdu W ٥/٠١■/• al-mawt 
(Most śmierci; 1997) i Marwan Taha al-Mudawwar W Gunun al-baqar (Szaleństwo
krów; 1992).

Do analizy W tej publikacji wybrano trzy powieści, które wydają się najbardziej re-
prezentatywne, ukazując trzy różne sposoby patrzenia na tę tematyk?.

Gada as-Samman: Laylat al-milyar (Noc miliarda; 1986)

Gada as-Samman poruszyła tematyk? wojny libańskiej W utworze Kawabis Bayrut 
(Koszmary Bejrutu; 1976), a kontynuowała ją W kolejnej powieści, Laylat al-milyar 
(Noc miliarda). W pierwszym utworze akcja toczyla się W samym Libanie, W drugim 
przeniosła się poza granice kraju, do Europy, gdzie uciekają bohaterowie po inwazji 
i wkroczeniu wojsk izraelskich do Bejrutu W 1982 roku. W powieści Laylat al-milyar 
ukazany jest wplyw wojny na obywateli -jedni z jej powodu dużo wycierpieli, drudzy 
zaś zdobyli fortun? na handlu bronią i nielegalnych kontraktach. Ragid - jeden z głów- 
nych bohaterów - wzbogaci! się na wojnie, a gdy jego oszczędności przekroczyły 
Wartość miliarda, świętował, wydając przyjęcie (stąd pisarka zaczerpnęła zresztą po- 
mysi na tytul książki). Miala to być noc szczególna, pełna przyjemności i luksusów, 
niczym bajkowe noce z Księgi tysiąca ijednej nocy. Jednak wbrew planom gospodarza 
miala ona tragiczne zakończenie. Gospodarz zmarl tej nocy na zawal serca W swoim 
luksusowym basenie W kształcie ośmiornicy, zaś tytułowa „noc miliarda” stala się 
przyjęciem pogrzebowym.

Ragdjest postacią negatywną. Uciekając z Libanu do Szwajcarii, miat tylko jeden 
cel - bez żadnych skrupuow zarabiać ogromne pieniądze. Nie interesowało go, skąd 
one będą pochodzić, np. z handlu bronią, która shiży do zabijania jego rodaków, czy 
też z innych nielegalnych źródeł. Pisarka przedstawia go W bardzo zlym świetle, jako 
Zarozumiałego, wywyższającego się ponad wszystkich i wszystko człowieka, nega- 
tywnie nastawionego nawet do przyrody: „nie lubi widoku przyTody z wyjątkiem mo- 
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mentow, kiedy słońce nadaje jej zloty blask. (...) On nienawidzi drzew, gdyż nie może 
ich zdeptać, ale lubi trawy...”“?.

W powieści przedstawione SĄ też inne negatywne postacie, których nie interesuje 
los ojczyzny, a ponad wszystko przedkładają wlasne interesy - są to emigranci: Nadlm 
i Sahr. Za granicą zarabiają pieniądze, zajmując się działalnością handlową niekorzyst- 
ną dla ich ojczyzny oraz bogacąc si? na nieszczęściu innych.

Jako przeciwwaga ukazane są postacie po-e: główny bohate Halli, 
Amlr an-Nlll i Nasim, których wojna zmusila do opuszczenia kraju, jednak cały czas 
pragną powrocie i pracować W shrżbie ojczyźnie. Wydaje się, że Halli przemawia glo- 
sem samej autorki, a wychował się na ideach Amlra an-Nlllego, który jest niczym alter 
ego Gady as-Samrnn. W jego opisie dostrzegamy charakterystykę samej pisarki:

On jest pisarzem. Nikomu nie udalo si? go przekupić... Zawsze stoi po stronie biedaków, 
wszystkich potrzebujących, niezależnie od ich przynależności religijnej czy politycznej... On jest 
po stronie zachowania arabskosci W jej prawdziwym pojęciu, ale nie W formie prześladowań poli- 
cyjnych, terroru i pozbawiania ludzi wszelkich praw do godnego życia“’.

On, podobnie jak autorka, jest arabskim pisarzem, który opuścil kraj, aby chronić 
swoje życie, zasady, wolności i demokrację.

Halli byl pod silnym wpływem an-Nlllego jeszcze podczas pobytu W Bejrucie, 
gdzie czytal jego książki i zachęca! znajomych do ich czytania. Nie bal się publicznie 
wygłaszać jego odważnych poglądów i idei, narażając się nawet na represje. Podczas 
pobytu w Szwajcarii spotyka się z Amlrem an-NUim - profesorem W miejscowym 
uniwersytecie - i rozmawiają o Libanie, wyższych ideałach i patriotyzmie, zastana- 
wiając się, jak najlepiej mogą shrżyć ojczyźnie.

Pomimo że Halli jest zwolennikiem takich samych poglądów jak szanowany profe- 
sor, to jednak nie może W petni być im wiemy. Nie pozwala mu na to jego sytuacja 
biedaka wykorzystywanego przez pracodawców. Mężczyzną pracuje jako towarzysz 
i tlumacz Saqra, jednego z mtodych bogaczy, którzy przybyli z krajów Zatoki Arab- 
skiej. Zmanierowany Saqr nauczony jest manipulować życiem zależnych od niego 
ludzi. Jako bogaty pracodawca pizejmuje władzę nad Halllem, zmuszając go do swo- 
jego towarzystwa W nocnycli klubach, pośród rozpusty, pijaństwa i narkotyków. Pisar- 
ka dobrze opisuje uczucia mężczyzny pozbawionego woli wobec chlebodawcy. Mimo 
że chce przeciwstawić się Saqrowi, to z powodu strachu przed utratą pracy nie śmie 
tego zrobić. Jego sprzeciw jest zaprezentowany W monologach wewnętrznych. Jest to 
jedyny sposób osądu pracodawcy i wyrażenia swojego oburzenia:

Wstanę z krzesła i spoliczkuję tego dwudziestoletniego młodzieńca [Saqr] i powiem mu: Ja 
żyję bólem mojego narodu, a powiedz, gdzie ty żyjesz?... Saqr roześmiał się tym razem z niewia- 
domego powodu i powiedział: Jesteś małomówny, to mnie cieszy. Nie lubię słuchać innego glosu 
niż mój wlasny... Jestem zakochany W samym sobie, W moich słowach i moim uśmiechu. Czy nie 
widzisz, jaki jestem przystojny? Uderzyłem go pięścią i powiedziałem mu, że jest nikim, zaro- 
zumialcem, którego natychmiast powinni odeslać na szkoleniowy obóz, a tam zmusić, aby na- 
uczy! się na pamięć mapy arabskiej ojczyzny i dowiedział się, jak wysoki jest procent tych, 
którzy doświadczają g du, biedy, choob, represji i analfabetyzmu“’.

26’ Gada as-Samman, Laylat al-milyar, MansfrrSt Cada as-SammSn. Bejrut 1986, s. 27.
268 Ibid., s. 54.
26’lbid., s. 163.
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W tym wymyślonym przez bohatera dialogu pisarka porusza ważny problem, bę- 
dący tematem wielu dyskusji W arabskim społeczeństwie. Chodzi o mieszkańców 
krajów arabskich, którzy czerpią ogromne zyski ze sprzedaży ropy. Ich bogactwo 
stalo si? powodem zepsucia dużej części miejscowej ludności. Ich postawa nie służy 
rozwojowi kraju, likwidacji nędzy, glodu i analfabetyzmu. Autorka ukazuje bogaczy 
żyjących W rozpuście, będących pozbawionymi kultury ignorantami, którzy na pól- 
kach umieszczają atrapy książek, by ozdobie swe luksusowe domostwa. Oto Saqr, 
kiedy spostrzegł Hala patrzącego z tęsknotą na książki, które pragnąłby przeczytać, 
przyciska ukrytą dźwignię i wówczas regal przesuwa się, ukazując dziesiątki butelek 
z „ognistą wodą”:

A książki, które staly na regale, okazały się dekoracją przyklejoną do drzwi barku, a nie 
książkami. (...) To byly jedynie puste obwoluty z nadrukowanymi tytularni؛?”.

Gada as-Samman prezentuje również po-y wizenmek Araba z Zatoki. Na 
przyktad, Hilal al-Ganamali to postać diametralnie różna od Saqra i jego ojca Sahra. 
Jest on człowiekiem religijnym o patriotycznych poglądach. Potępia rozrzutność swo- 
ich rodaków oraz rozpustę, której się oddają Krytykuje Sahra, który przywiózł wiel- 
błądzicę do Genewy i wydaje masę pieniędzy, byjąutrzymaC, mówiąc:

Dlaczego tyle pieniędzy kosztują starania, aby upodobni، ziemię Genewy do naszej ojczyzny. 
To, co wyprawiamy, jest powodem ؛miechu Zacliodu. Dlaczego nie wydajemy ich, by zmieni، 
nasze kraje W ogrody podobne do genewskich. (...) Opowiedz im o panu dyrektorze słynnego ho- 
telu (w którym mieszkaj^, który z naszych pieniędzy daje datki na Izrael... Oni zabijają Arabów 
w Bejrucie za pieniądze, które rozrzucamy" .

Pisarka traktuje kobiety na równi z mężczyznami, ukazując negatywne i pozytywne 
bohaterki. Layla -jedna z postaci utworu - zakochała się ze wzajemnością W Amirze 
an-Nili. Ale trudne i skomplikowane życie U jego boku sprawiło, że zerwala kontakty 
z ukochanym i zmienita swoją hierarchię wartości oraz zasady, którym wspólnie hol- 
dowali. Kobieta zamierza przyłączyć się do świata bogatych i W tym celu nawiązuje 
znajomość z Ragidem. Tumaczy to W ten sposób: „Zmęczyłam się od tego wszystkie- 
go, a dzisiaj będę stala obok Ragida - zwycięscy, a nie obok mojego ukochanego 
Amira, który zmarl za życia”؛?؛.

Autorlca przyznaję Layli rację, rozumiejącej potrzebę stabilizacji, której nie może 
dać żonaty i obarczony dziećmi mężczyzną. Jest świadoma, iż W każdej chwili może 
zostać zamordowany przez wrogów. Kobieta zastanawia się, co się z nią stanie po jego 
śmierci:

Kiedy zginie Amlr, jego żona W otoczeniu dzieci będzie pogrążoną W żałobie, a towarzysze 
pójdą do niej, ignorując mnie... towarzyszkę jego obcości, gorzkich dni i walk... Jego towarzysze 
będą pierwszymi, którzy pogardzą moim nielegalnym układem łączącym mnie z nim... Jaki jest 
okrutny świat mężczyzn! Jacy by nie byli różni W poglądach i innych sferach, to i tak wszyscy są

;™Ibid., s. 161-162.
”'ibid., s. 290-291. 
.Ibid. s. 293؛

2” Ibid.; s. 295.
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Krytyk literacki, fVgida Hammud stwierdziła, iż Gada as-Samman poprzez postać 
Layli ukazala nowy typ arabskiej kobiety, żyjącej co prawda na Zachodzie, ale niemo- 
gącej uwolnić si؟ od wpływów wschodniego wychowania. Jej zdaniem pisarka:

(...) poruszyła problematyk? władzy społeczeństwa, które trzyma kobiet? za gardto rownież W za- 
chodnim środowisku, mimo Ze ta żyje daleko od swojego kraju, starając si? adaptować wartości

Autorka przedstawia bohaterki, które swoje czyny kierują przeciwko społeczeństwu 
„samców", pogardzającym kobietą pomimo incydentalnie pojawiających si؟ klamli- 
wych hasel nawołujących do ich wyzwolenia. Kobiecie pozostaje jedynie upodabnianie 
si؟ do mężczyzny:

Rozwiązaniem jest to, że powinnam działać jak mężczyzną i kochać tak jak on kocha. M?ż- 
czyzpa kocha kobiet? tylko wówczas, kiedy ma wolny czas, i na marginesie swojej przyszło-

Layla uważa, że społeczeństwo ustanowiło zadanie kobiety, którym jest ciągle da- 
wanie, a nawet:

Ojczyzna gorąco wita powracającą bogatą i silną emigrantkę. Społeczeństwo samców na- 
uczyło mnie, że tylko pieniądze są prawdą, wi?c jak mog? być winna, skoro zrozumiałam dobrze 
jego lekcj?? Ono mnie nauczyło, że miłość jest słabością, a rozsądek jest ozdobą, wi?c jak mog? 
być winna, skoro ozdabiam si? wedhig ich zasad"؛.

Jednak ó٥da as-Samman ukazuje, że Laylh wybrała niewłaściwą drog؟, rezygnując 
z wcześniej obranych zasad, czyli rzucając si؟ W objęcia Ra da - symbolizującego 
pieniące i luksus. Autorka karze ją na końcu powieści śmiercią. Kiedy umiera jej wy- 
branek, nie zdążywszy dać jej pieniędzy na opłacenie czeków bez pokrycia, które pod- 
pisala, wybucha skandal i W rezultacie, nie widząc innego rozwiązania, kobieta popet- 
nia samobójstwo, wjeżdżając pod kola rozpędzonej ciężarówki.

Inny typ kobiety reprezentuje pusta i prymitywna Kata - żona Halila. Kocha życie 
w lulcsusie, odpychają kultura i przykładny mąż Amir an-Nill. Nie szanuje ważnych 
dla jej męża wartości, a gdy ten przezywa wiadomości dotyczące wojny W ojczyźnie, 
ona śledzi informacje dotyczące ostatnich nowinek W modzie i myśli o przystojnym 
Wlochu oraz fantazjuje na temat możliwości spotkania z nim:

Przyspieszy!, by włączyć telewizor i wyshhać wiadomości o ojczyźnie, która nadal płonie 
(...), a przed tym, jak zasnął, śpiewa! cichym głosem: Ojczyzno, ojczyzno, masz moje serce i mi- 
łośćl Kata udata. Ze nie słyszy go... Zamknęła oczy i przywołała obraz przystojnego wiocha i je- 
go firaz?: Amore, która towarzyszyła jej ku ziemi tajemniczych przyjemności... Nie ma innej 
prawdy na tym świecie tylko miłość cielesna"’.

Tu widać, że Gada as-Samman nie waha si؟ krytykować kobiety, kiedy widzi, że jej 
stanowisko jest nieshrszne, i przyznaję racj؟ mężczyźnie - Hallowi, co jest rzadkie 
w arabskim powieściopisarstwie kobiecym, przeważnie przesyconym feministycznymi 
poglądami. Ostatecznie małżeństwo Kafy z Hallem rozpada si؟ - rozwodzą si؟, gdyż 
ona postępowała egoistycznie i nie zwracała uwagi nawet na dzieci.

114 Magida Hammud, <jamaliyyat al-mugamara..., s. 62.
275 Gada as-Samman, Laylat..., s. 287.
27٥ Ibid., s. 341.
27’Ibid., s. 274.
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Ciekawą postacią jest Dury - wrażliwa malarka, która wyszla za bogatego 
Nadima - wiernego sługę R Ida. Uświadomiła sobie, że się sprzedała, sprzeniewie- 
rzając się wlasnym zasadom i wartościom. Kiedy poznata zepsuty świat męża, pden 
pieniędzy i krwi, rozwiodła się. Obrala inną, właściwą drogę, zwracając się przeciwko 
przestępczej działalności męża i jego szefa. W trakcie małżeństwa czuta narastającą 
w jej duszy pustkę, a W każdym aspekcie ich życia pojawia! się cień demona pieniędzy, 
fałszerstwa i rozpusty. Jej mąż kojarzy! się jej z kameleonem, który zmienia skórę, nie 
kierując się zasadami, ale finansowymi korzyściami. On:

cji. śpiewa operę z jego włoskim partnerem handlowym... ubiera turban i religijny stroj z niektó-

Odgrywa rolę lobuza ze zmierzwionymi włosami, paląc papierosy z artystami, a grając rolę 
zamożnego, pali luksusowe cygara W towarzystwie bogaczy, ubiera sandały przy lewicowcacli 
i nosi kałasznikowa z rewolucjonistami, intonuje narodowe pieśni z arabskimi gośćmi z prowin- 

rymi... kolęduje *Ojcu  W niebiosach’ z innymi, wybiera sobotę jako dzień wolny, kiedy zawiera 
transakcję z żydem..."’

Taki pozbawiony pryncypiów człowiek o wielu twarzach nie mógł być partnerem 
dla Dunyi i dlatego ona zadaje retoryczne pytania:

Jak mogę go kochać lub nie kochać, nie wiedząc, jaka jest jego prawdziwa twarz i co ukrywa 
pod tymi wszystkimi maskami? Czy te wszystkie maski są różnym؛ wizerunkami jednej jego 
prawdziwej twarzy, bo gdy przywdziewa maski, nie widać jego twarzy, a pod maskami też nie 
skrywa się jego prawdziwa twarz?"’

Nadlm, niczym Faust - bohate Goethego, zaprzeda! się diabhr. I umarty W nim 
Wszystkie ludzkie uczucia, gdyż oddal się bezkrytycznie swemu szefowi Ra gidowi - 
szatanowi, który niszczy! każdego, kto stanął na jego drodze.

Jedną z najważniejszych postaci utworu jest Bahriyya - piękna dziewczyna symbo- 
lizująca Liban. Gdy -poj'awia się na powieściowej scenie W palacu Rada, jest cala 
zakrwawiona od otrzymanych ran niczym jej krwawiąca ojczyzna. Na jej widok nikt 
nie spieszy z pomocą, a zebrany thrm przygląda się jej cierpieniu. W końcu z pomocą 
przychodzi Ragld, ale jego intencją bylo pokazanie się przed mediami jako osoba 
Wrażliwa na cierpienie człowieka. W tym obrazie można dopatrzyć się symbolu Bej- 
rutu - bombardowanego przez trzy miesiące z morza, lądu i powietrza przez izraelskie 
Wojska w 1982 roku, kiedy caty świat milczal, nie czyniąc żadnego kroku, by to miasto 
Uratować. Bahriyya uosabia Bejrut, a Ragld - handlarzy pozornie pomagających ofia- 
om, a w rzeczywistości czerpiącym korzyści z dramatu wojny. Ta kobieta ma duży 

Wpływ na inne powieściowe postacie, na przykład Halli odbiera ją jako bliską jego 
?Oglądom oraz wartościom i porównuje do swojej żony, będącej jej przeciwieństwem. 
Kobieta wstrząsnęła nim, pod jej wpływem odżyły W nim uczucia patriotyzmu, zapra- 
gnął skończyć z lelckim życiem i zakończyć interesy ze skorumpowanymi ludźmi oraz 
zaczął planować powrót do ojczyzny pomimo kuszącej propozycji Raglda.

Bahriyya wywohrje U innych postaci wspomnienie ojczyzny. Na przykład, ochro- 
marzowi Nasimowi jej zapach przypomina morze i Bejrut podczas oblężenia:

Zapach gorącego, letniego morza roznosi! się od jej łóżka, kiedy wierciła się W nim. On ^wsze 
czuł zapach morza dochodzący z jej pokoju i jej ognistej obecności niczym oblężonego miasta"’.

!Si؛؛؛
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Interesującą postacią jest czarownik Wa n. Kiedy Bahriyya przychodzi leczyć się 
do niego, ten zakochuje się W niej, zapominając o swej obecnej ukochanej. Od mo- 
mentu, kiedy ją zobaczy!, nie mial „apetytu” na żadną inną kobietę. Ona budzi W nim 
wspomnienia bolesnych dni W Bejrucie.

Watfan jest dla ludzi autorytetem religijnym, stąd zwą go szejkiem. Używając ma- 
gii popartej wersetami z Koranu i niezrozumiałymi zaklęciami, leczy ludzi. Wlaśnie 
takimi niezrozumiałymi slowami pisarka rozpoczyna powieść, by podkreślić egzotycz- 
ne klimaty i surrealistyczny okres, W którym znalazl się Liban W czasie wojny 
i wszechogarniającej wówczas kraj korupcji. Do Wa tana przychodzą nawet bogaci 
i wpływowi obywatele, by znalazl jakiś sposób na ich wrogów. Na przykład, Ragld 
chce pozbyć się rywala Hilala a Ganamaliego, który sprzeciwia się nieuczciwym 
i wręcz krzywdzącym gospodarkę krajów Zatoki Arabskiej interesom.

Postać czarownika jest bardzo atrakcyjna i pozytywnie postrzegana przez czytel- 
nika pomimo dziwnych zachowań i uprawiania szarlatanerii dla pieniędzy. Autorka 
zapoznaje nas z jego przeszłością, ukazując, że dawniej jako miody poeta byt prze- 
ciwny czarom, które uważał za oszustwo. Jednak po stracie rodziców i domu podczas 
wojny domowej, doświadczeniu glodu i poniewierki, nie pozostało mu nic innego, 
jak tylko kontynuowanie rodzinnego procederu. Jest wrażliwy i inteligentny oraz 
zdaje sobie sprawę, że jego zawód bazuje na ludzkiej naiwności i oszustwie, ale ro- 
zumie, że sami ludzie tego potrzebują W jednym z monologów wewnętrznych uka- 
zane są jego myśli:

Czy nie można po prostu powiedzieć klientowi, Ze jego syn jest chory z powodu zaniedbania
rodziny, i czy aby zrozumieli tę prostą prawdę, trzeba palić kadzidło, a nawet drzewa, by przego- 
nić zle duchy?"'

Z czasem sam Watfan przekonuje się, że dobre demony istnieją i pomagają mu 
w leczeniu ludzi od wpływu zlych duchów:

Początkowo sam nie byl przekonany, że istnieją dżinny, ale poprzez dhigie nawoływanie ictt 
w swoich modlitwach zdaje .mu się, że widzi je naprawdę... Rozmawia z nimi... Koegzystuje z nimi, ale czasami jest zagubiony jak wszyscy‘jego klienc i.

Powieść Laylat al-milyar cechuje dobrze skomponowana fabuta oraz wysoki po- 
ziom techniki narracji, która toczy się plynnie. Postacie są skonstruowane starannie 
i umiejętnie, wyrażają poglądy różnych warstw społecznych i rozmaite postawy wobec 
najważniejszych spraw nie tylko libańskiego narodu, ale i calej arabskiej społeczności. 
Syryjski krytyk, Riyad 'Ismat, wskazuje na ważne walory artystyczne tego utworu, 
utrzymując, że: „Pisarka W obrębie warstwy konstrukcyjno-kompozycyjnej stworzyła 
w czarowny sposób rzeczywistość, która jest niczym legenda, a nie suche odtworzenie 
wydarzeń"^".

Satyryczny ton Gady as-Samman, który czasami jest widoczny W opisywaniu para- 
doksow życia Arabów, i jej poważne, a zarazem odważne podejście do sprawy kobiet 
oraz poddawanie ich krytyce na równi z mężczyznami - wszystko to sprawiło, że świat 
przedstawiony W powieści jest bliski światu rzeczywistemu, ale niepozbawiony sym-

Ibid., s. 139.
Ibid., s. 140.
Riyad '!?mat. MilI layl al-guraba' ila laylat al-milyar, „Dirasat “Arabiyya”, nr 1, 11.1990. 
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bolizmu i aluzyjnosci. Syryjska badacz literacki, Butayna śa‘ban, wskazując na donio- 
sle znaczenie utworu, stwierdza:

Przedstawia on niestereotypowe ujęcie libańskiej wojny domowej i jest jedną z najważniej- 
szych powieści, bowiem nie tylko podejmuje tematykę katastrofalnej codzienności, ale penetiuje 
głęboko do jej źródeł, by obnaża، istotę prawdy2٥4.

Utwór prezentuje wysoki poziom syryjskiego powiesciopisarstwa i bez wątpienia 
autorka jest jednym z najwybitniejszych twórców tak W syryjskiej, jak i W ogóle 
w arabskiej prozie współczesnej.

Yasin Rifa'iyya: Ra ’s Bayrut (Ras Bejrut; 1992)

Yasin R؛f٥'iyya urodzil się W 1934 roku W Damaszku. Pracował jako piekarz oraz 
prosty robotnik W fabryce tekstylnej. Zajmował si؟ dziennikarstwem, a W latach 1961- 
-1965 objął stanowisko sekretarza redakcji czasopisma „Al-Ma'rifa” („Wiedza”). P6Ź- 
niej wyjechał do Libanu i tam byt kierownikiem dziahi kulturalnego tygodnika 
„Al-Ahad” („Niedziela”). Obecne mieszka W Londynie, gdzie pisze dla tamtejszych 
arabskich gazet i czasopism. Wydal wiele powieści, tomików wierszy i zbiorów opo- 
wiadan.

Powieści Yasina Rifa'iyyi podejmujące tematyk? konfliktu libańskiego odwohiją 
się do autentycznych doświadczeń pisarza. Mieszkając W Bejrucie, a dokładnie na 
osiedlu Ras Bejrut, bezpośrednio przezywa! wojnę, obserwował jej tragiczny przebieg 
 Wpływ na społeczeństwo. Wydaje się, ze byta to bardzo bliska pisarzowi tematyka ا
.dlatego porusza! ją w swoich utworach ؛

٧٥. n Rifa'iyya we wcześniejszej powieści Al-Mamarr {Korytarz■, 1987) przedsta- 
wił krotki fragment libańskiej wojny domowej, a mianowicie jej początkowe stadium. 
Ra's Bayrut {Ras Bejrut), kontynuując tę tematyk?, ukazuje trzy kolejne etapy tej woj- 
ny. Pierwszy dotyczy walk pomiędzy rożnymi religijnymi odłamami, kolejny to okres 
działań palestyńskich organizacji stacjonujących na terenie Libanu, natomiast ostatni 
obejmuje inwazję Izraela i blokad? Bejrutu W 1982 roku oraz dokonaną przez falangi- 
stów libańskich wspieranych przez izraelskie wojsko masakr? W palestyńskich obozachp 1 tyń ki h b

Powieść jest realistyczna, a czasami rejestruje autentyczne wydarzenia i zawiera 
^ele elementów autobiograficznych, np. detale z życiorysu narratora, jego dzieciń- 
stwo, młodość, wyjazd z rodzinnego Damaszku za pracą do Bejrutu. Jednak /? ،كا’؟.  
Rayrut nie jest pozbawiony symbolicznych elementów. Są one zauważalne już W tytu- 
١٠> który jest dwuznaczny: odpowiada nazwie osiedla, a W dosłownym tłumaczeniu 
znaczy „gtowa Bejrutu”. Poprzez częste powtarzanie W tekście tego zwrotu autor za- 
pewne chcial dać do zrozumienia, że wszyscy walczący pragną „głowy” Bejrutu.

Utwór sklada si? z trzech części podzielonych na wiele rozdziałów. Pierwsza, sta- 
"owiąca niemal polow? powieści, jest zatytułowana Co wojna z nami zrobiła. Ukazane 
jest w niej życie mieszkańców osiedla Ras Bejrut oraz wszechobecny strach, zdener- 
kowanie i zmartwienia towarzyszące ich wojennej egzystencji. Autor krytykuje grupy

4 Butayna śa‘ban. Mi’at 'am min ar-riwaya an-nisa’iyya al-'arahiyya, Dir Al-Adab, Bejrut 1999, 
5. 158-159.
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zbrojne, które przejawiają religijną nienawiść do innowierców, a W szczególności sepa- 
ratystyczne sily, które chcą stworzyć państwo o charakterze religijnym, dla wyznaw- 
cow jednego odlamu.

Druga część nosi tytul Podziemny korytarz Ahu al-Gamdgima. Narrator opisuje 
historię zatrzymania przez pewną palestyńską organizację Abu al-Gamagima. który 
następnie jest przeshrchiwany przez śledczego w tytułowym podziemnym korytarzu 
i osadzony W więzieniu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Po 
krótkim czasie zostal uwolniony dzięki pomocy kolegi z innej palestyńskiej organi- 
zacji. Autor krytykuje tu i ośmiesza niektóre urzędy Organizacji Wyzwolenia Pale- 
styny (OWP), która w latach 1976-1982 praktycznie rządziła Bejrutem, tworząc 
państwo w państwie. Pisarz ukazuje okrucieństwo niektórych urzędników i oficerów 
z rożnych organizacji palestyńskich, którzy torturowali więźniów libańskich i pale- 
styńskich, zatrzymywanych oraz więzionych bez żadnych podstaw. Oficerowie 
z urzędu bezpieczeństwa są niekompetentni i wręcz komiczni, na przykład Abu al- 
-óamagim podważa demokratyczny charakter OWP reklamowany przez jej propa- 
gandę. Dowodzi, że ta i podobne jej palestyńskie organizacje niczym nie różnią 
się od innych arabskich reżimów opierających się na rządzeniu żelazną ręką i niehu- 
manitamym traktowaniu obywateli. Autor pokazuje setki Libańczyków i Palestyn 
czyków więzionych bez powodu, torturowanych pod zarzutem szpiegostwa lub 
przynależności do innej, konkurencyjnej organizacji. Oto dialog narratora z Abu al- 
-ćamagimem, z którego widać śmieszność i nieoczytanie przeshrchującego, chwalą- 
cego się, że czytal Arsene'a Lupin, Sherlocka Holmesa, ale później przyznaję, że nie 
lubi czytać książek:

Nagle zapytałem Abu al-Camagima:
- Czy czytałeś powieś، Godzina 25? 
Odpowiedział ostrym tonem: - Ja nie czytam książek.
- Gdybyś czyta! tę powieś،, rzuciłbyś natychmiast tę swoją pracę...
- Milcz... Ja chronię rewolucję.
- Ale panie, książki są przyjemnością, życzę ci, byś jednak zaczął czyta،"؛.

Wydaje się, że aresztowanie bohatera z błahego powodu i oskarżenie go o szpiego- 
stwo, tylko dlatego że używa malego magnetofonu, przeprowadzając swoje dziennikar- 
skie wywiady, jest mato przekonujące i wręcz nierealne oraz niewystarczające, by 
krytykować czy nawet piętnować nieprawidłowe finkcjonowanie tychże urzędów i ich 
pracowników. Należy wspomnieć, że tematykę korupcji urzędów OWP poruszało 
wielu palestyńskich pisarzy, zwłaszcza Raś٥d Abu śawar W ulworze Tawra fi ‘asr 
al-qurud (.Rewolucja W epoce malp', 1981) i Hasan Hamld W powieści Ta'cdi nutayyir 
awraq al-harif (Chodźmy wypuścić jesienne liście', 1992), W których W sposób reali- 
styczny i przekonujący była ukazana skala korupcji, nadużyć i przemocy W szeregach 
palestyńskich organizacji. Sam Yasin Rifa'iyyia wskazywał przyczyny talriego bez- 
podstawnego W wielu przypadkach aresztowania i więzienia ludzi, tłumacząc, że 
w tamtym czasie Liban byt polem bardzo intensywnej działalności wywiadów różnych 
krajów. W obawie przed tym urzędnicy OWP W histeryczny wręcz sposób reagowali 
na wszelkie najmniejsze, często błędne oskarżenia czy podejrzenia. Powieść ostro 
krytykuje takie postępowanie, które jest nieobce każdej rewolucji. Oto jedna z postaci

285 Yasln Rifa‘iyya, /?،,'.؟ Bayrut, Dar Al-Mutanabbi, Bejrut-Paryi 1992, s. 196. 
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utworu - palestyński lider, mówiąc o Wędach rewolucji palestyńskiej wspomina, ze 
ponad pól miliona Algierczyków zginęło W wyniku algierskiej rewolucji na podstawie 
fałszywych podejrzeń o szpiegostwo. Mówi: „Oni zostali zlikwidowani na podstawie 
stwierdzenia, ze są agentami wladz okupacyjnych [Francji], a W rzeczywistości byli 
niewinni"28؛.

Oblężenie, czyli tTzecia część powieści, zawiera fakty dotyczące trwającego latem 
1982 roku przez 88 dni oblężenia Bejrutu przez wojska izraelskie. Autor przedstawia te 
ciężkie dla Libańczykow i Palestyńczyków dni W stolicy Libanu, kiedy to pozbawieni 
wody, jedzenia i prądu żyli W ciąglej trwodze z powodu nieustannego bombardowania 
przez izraelskie samoloty i okręty wojenne. Ukazane jest też opuszczenie przez pale- 
styńskich bojowników zrujnowanego miasta i wejście sil izraelskich, które następnie 
dokonały masakry na palestyńskich cywilach W Sabra i śatlla. Powieść kończy się, 
kiedy Izrael wycofuje się z Bejrutu, a wojna domowa wciąż trwa. Utwor przypomina 
dhrgi reportaż z wojny, gdzie są relacjonowane wydarzenia i walki, a nawet zawarte są 
cytaty z gazet czy wiadomości radiowych, przy czym autor podkreśla rolę mediów - 
głownie prasy tamtego okresu:

Faktycznie gazeta stala się wszystkim W życiu mieszkańców Bejrutu. Stacje radiowe, które 
rozmnożyły się W mieście jak epidemia ospy, wyrażały wyłącznie poglądy zbrojnych organizacji, 
które nadzorowały i chroniły poszczególne podlegle im media. Dlatego, słuchając różnych stacji 
radiowych, za każdym razem słyszało się tę samą wiadomość, ale przedstawioną W innym świe- 
tle. Gazety natomiast są neutralne i ocalały W tym zamieszaniu. To z nich poznawaliśmy praw- 
dziwe informacje na tenat tego, co się dzieje282.

Narracja W Oblężeniu jest niczym raport z codziennych wydarzeń. Oto opis wej- 
scia syryjskich wojsk do Libanu W 1976 roku z misją powstrzymania wojny i roz- 
dzielenia walczących stron: „nawet cale wojsko przyszło z Syrii do kraju, próbując 
zatrzymać wojnę, i faktycznie ta armia mogla zatrzymać lawinę krwi na kilka mie- 
sięcy”288.

Powieść opistrje wydarzenia W formie informacyjnej, i tak obserwujemy historycz- 
ny przebieg zdarzeń, począwszy od walki, poprzez porozumienie W sprawie wstrzyma- 
nia ognia. Pokazuje konflikty natury politycznej pomiędzy rożnymi organizacjami oraz 
przedstawia powiązania pomiędzy kwestią palestyńską a wojną W Libanie. Ukazuje 
[nadto wejście izraelskich wojsk do Libanu, oblężenie Bejrutu i opuszczenie przez 
Palestyńczyków miasta, pożegnanie się z nimi mieszkańców, przytycie do Libanu 
międzynarodowych sil, zabicie BaSlra al-٥umayyila - prezydenta elekta Libanu, oraz 
opis masakry W Sabra i Satlia. Panorama wojny ukazana jest za pośrednictwem narra- 
tora - alter ego samego autora, który przedstawia wydarzenia W taki sposób, by wzbu- 
dzie u czytelnika współczucie. Yasin Rifa'iyyia przekonuje o nierozerwalnych brater- 
kich więziach między Syrią a Libanem, państwami, które jeszcze do niedawna byly 

jednym krajem, podzielonym W niedalekiej przeszłości przez Francuzów i Anglików. 
Narrator narzeka, że niektórzy Libańczycy „uważają nas za obcych”28’, i krytykuje 
tych, którzy tak myślą Mówi:

:، Ibid., s. 264-265.
Bi؛
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Nie bylo żadnych granic pomiędzy tymi dwoma krajami. Każdy z nas mogl wsiąść do auto- 
busu z Damaszku o siódmej godzinie i przybyć do Bejrutu na wpół do dziewiątej bez żadnych 
przeszkód. Byliśmy jednym krajem, nasza waluta i ekonomia była jednym؛^.

Pomimo krytyki niektórych urzędników działających z ramienia OWP narTator 
przejawia dużo sympatii i współczucia dla Palestyńczyków oraz rozumie ich uczucia 
i cierpienie z powodu bycia daleko od ojczyzny. Jedna z postaci tak się wypowiada:

My, Palestyńczycy, śmierć krąży wokół naszych dusz, a to, co nazywamy strachem, jest przez 
nas zapomniane... My nie posiadamy nic, o co moglibyśmy się niepokoić... Ojczyzna jest daleko, 
a tu jesteśmy nudnym gościem"'.

Pisarz wskazuje na ogromną rolę Palestyńczyków we wspieraniu libańskiej ekonomii, 
np. przez dofinansowywanie banków libańskich z olb-ich fimduszy OWP, ktora 
wlaśnie im powierzała swój kapitał, i wplaty bogatych Palestyńczyków z calego świata, 
którzy, przelewając pieniądze na konta tej organizacji oraz wspierając jej urzędy, umac- 
niali libańską walutę. Widzimy też, jak wielu Libańczyków pomaga Palestyńczykom 
i wspiera ich oraz ich dobre wzajenne uklady, których przykładem mogą być przyjazne 
stostmki pomiędzy przywódcami palestyńskiego ruchu oporu Abu Muhammadem i Abu 
aTayyitem a mieszkańcami Ras Bejrut. Jednak pisarz zamieszcza W powieści także 
dyskusje pomiędzy Libańczykami mającymi wątpliwości, czy będący malym państwem 
Liban powinien wspierać Palestyńczyków i przez to narażać się na niekorzystne tego 
reperkusje W postaci bombardowań przez Izrael i inne trudne konsekwencje związane 
z obecnością i działaniami różnych palestyńskich organizacji W kraju. Autor porusza tu 
shiszną kwestę, nad którą zastanawiano się W każdym libańskim domu. Oto Muhammad, 
syn Abu Ibahima, zdecydowanie popierający Palestyńczyków, mówi:

Ci Palestyńczycy są naszymi braćmi, ojcze, i my powinniśmy być dla nich podporą i pomagać 
im. aby wrócili do swojego kraju. Abu Ibrahlm kwestionuje tę opinię, mówiąc, że nie możemy, 
będąc małym krajem, wspierać ich, bo oni giną i my giniemy z nimi, a żaden arabski kraj nie prć- 
buje ani nam, ani im pomóc. Kto zwyciężył Muhammadzie? Oto Izrael atakuje nas swoimi sa- 
molotami, napadają na nas przez kilka dni, potem wycofują się, potem ponownie atakują. Nasza 
gospodarka została zniszczona i zniszczono też przyszłość naszych dzieci, a co będzie, to wielka 
niewiadoma؛".

Ukazana W utworze wojna jest bezsensowna i absurdalna, a ci, którzy walczą, nie 
wiedzą, dlaczego i po co to robią:

Ci. którzy zabijają się wzajemnie, nie wiedzą, dlaczego walczą... Raz mówią, aby wyrzucić 
Palestyńczyków z kraju, a innym razem mówią. Ze chcą politycznych refomr, a jeszcze innym ra- 
zern, że chcą zażegna؛ wojnę religijną... Za każdym razem podnoszą sprzeczne hasta. Zmamo- 
wali nas i zmarnowali kraj 93.

Wojna wywiera negatywny wplyw na psychikę Libańczyków i pozostawia głębokie 
blizny W relacjach pomiędzy różnymi grupami religijnymi W kraju. Osiedle Ras Bejrut 
bylo miejscem pokojowej koegzystencji różnych religii i odtamów religijnych, ale 
teraz kraj zmierza do podziałów:

”٥ Ibid., S.21.
.I Ibid., s. 109’؛
2’2 Ibid., s. 70-71.
2” Ibid., s. 20.



III. Powiesc okresu postępu i dojrzałości (1981-2000) 127

Doktor As’ad powiedział: Tojest organizowana kampania, bracia... Rysa pogłębią się, wszyscy 
są tacy sami... Tamci wygonili Palestyńczyków i wszystkich muzułmanów, a my robimy to samo, co 
oni, i próbujemy wypędzić naszych rai z tego osiedla i z sąsiednich dzielnic. Cały kraj zmierza lot 
segregacji, a ta segregacja jest początkiem podziału... Katastrofa zbliża się, bracia" .

Powieść Ra's Bayrut poprzez przedstawienie tematyki wojny libańskiej, zniszczę- 
nia miast i tragicznej sytuacji mieszkańców opisuje arabską osobowość przezywającą 
wewnętrzne rozdarcie. Jej odzwierciedleniem jest Bejrut - stolica będąca niegdyś sym- 
bolem życia, wolności i mieszania się rożnych kultur. Dlatego pisarz wspomina, że to 
otwarte miasto nie służyło tym, którzy bali się wolności i otwarcia, i z tego wtaśnie 
powodu „glowa” Bejrutu znalazła się na celowniku:

Oni czują strach z jego powodu, bo Bejrut byt dla nich zawsze przyczyną lęku, bo on 
w swojej prasie, klubach, teatrach i kawiarniach demaskuje wszystkie nieludzkie postępki W tej 
lub innych stolicach. Jego wolność była dla nich powodem nieustannego strachu, jego demo-
kracja była przyczyną ich trwogi, a W końcu wszyscy byli zgodni, by go ujarzmić przez obcię- 
cie mu głowy2 5.

Yasin Rifa'iyya W swojej powieści opisat detale wojny domowej W Libanie, wyjaś- 
niając jej przyczyny. Zaprezentował poglądy różnych grup społeczeństwa i pokazal jej 
tragiczne implikacje dla środowiska i człowieka, ale jednak W sposób bardziej repor- 
terski niż powieściopisarski. Postacie są skonstruowane W sposób nieprzekonujący, 
ponieważ dominuje glos narratora, co daje odczucie, że pisat on swoje pamiętniki, 
rozmyślając o wojnie. Pomimo to Ra's Bayrut pozostaje ważną pozycją W prozie sy- 
ryjskiej podejmującą tematykę libańskiej wojny domowej.

Basim Ibrahim 'Abdu: Gisr al-mawt (Most śmierci', 1997)

Basim Ibrahlm 'Abdu urodzi! się W 1948 roku W As-Suwaydń'. Ukończy! geografię na 
Uniwersytecie W Damaszku. Do chwili obecnej stale pracuje jako nauczyciel W szko- 
lach państwowych. Wyda! kilka zbiorów opowiadań i trzy powieści.

Gisr al-mawt (Most śmierci) to dmga powieść BSsima Ibrahima 'Abdu, po Alwan 
quzahiyya (Tęczowe kolory-, 1994) i czterech zbiorach opowiadań. Dzieli się na trzy 
części. Opowiada o prawdziwych wydarzeniach z okresu libańskiej wojny domowej, 
jakich pisarz byl uczestnikiem'bądź świadkiem podczas shrżby wojskowej W oddzia- 
 -ach syryjskich które weszly do Libanu W 1976 roku, by zaprowadzić porządek i po؛
kój. Miejscem wydarzeń jest Bejrut, a zwłaszcza jego wschodnia część, gdzie syryjskie 
oddziały mialy swoje bazy. W powieści pojawia się ponad trzydzieści postaci, ale naj- 
Ważniejszą rolę odgrywają sierżant Mahmud, szeregowy Hayyan i *A'iśa.

Mahmud ukończy! Uniwersytet W Damaszku, a obecnie jest sierżantem syryjskiego 
Wojska. To intelektualista o poglądach politycznych sprzecznych ze stanowiskami jego 
przywódców i dlatego jest dla nich niewygodny. Jest szczery, odpowiedzialny i su- 
 lenny, z powodu swoich niepopularnych zapatrywań zostaje za karę przeniesiony do؟،
Wschodniego Bejrutu, żołnierze szanują go, a oficerowie czują W stosunku do niego 
respekt. Zwracają się do niego o pomoc, np: W rozszyfrowaniu wojskowego telegramu.

::ة:
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Hayy٥n pochodzi z Aleppo i przed wojną pracował W jednej z bejruckich piekarni; 
wówczas to zakocha! się W Palestynce, która zginęła podczas wojny. Mimo to wciąż 
nie może o niej zapomnieć i nadal jest jej wiemy. Jest mężczyzną o silnej osobowości, 
wiernym ojczyźnie i swoim zasadom. W drugiej części powieści staje się jej głównym 
bohaterem. W armii poznal 'A'iśę, która, uciekając przed gwałcicielami, zglosila się do 
wojsk syryjskich, by chronić siebie i swój honor. Uratował ją przed załamaniem ner- 
wowym, a ona stala się dla niego symbolem nadziei i przyszłości. 'A’iśa pochodzi 
z Syrii. Jej ojciec przywiózł ją do Bejrutu, by służyła U jednej z tamtejszych rodzin. 
Dziewczyna zostaje zgwałcona przez syna właściciela domu i wielu innych bogaczy. 
Uciekając od przemocy, stala się bezdomna i W końcu trafila do syryjskiego wojska. 
Żyła w obozie wraz z żołnierzami, a potem przyłączyła się do patriotycznej organizacji 
w Zachodnim Bejrucie walcząc i marząc o lepszej przyszłości.

Autor przedstawia żołnierskie życie, walkę, budowanie barykad, okopy oraz cha- 
otyczne potyczki na ulicach, którym towarzyszą świsty kul, wybuchy bomb. Widzimy 
zniszczone miasto spalone domy i setki trupów porozrzucanych na ulicach. Sierżant 
Mahmud jest ucieleśnieniem inteligencji syryjskiej, a Hayyan symbolizuje arabskiego 
żołnierza, który dzielnie walczy W obronie sprawiedliwości i zasad wpojonych mu już 
w dzieciństwie. Wciąż pamięta okrucieństwo falangistów, którzy zabili jego ukochaną 
Palestynkę. Uratował siedemnastoletnią 'A'iśę, W której się zakocha!, dal jej nadzieję 
i pomógł odzyskać wiarę W siebie. W powieści przedstawiony jest obraz 'A'i؛y, która 
przeżywała koszmary z powodu dokonanych na niej gwaltów oraz wojny. Dlatego 
chroni się W syryjskiej jednostce wojskowej. Jednak i tam początkowo jeden z żołnie- 
rzy syryjskich, Abu śahin, gwalci ją. Hayyan na wieść o tym staje W obronie dziew- 
czyny, krzyczy na winowajcę, plując mu W twarz i wyzywając. Wydaje się, że autor 
przedstawia tu syryjskie wojsko, ukazując nie tylko jego piękną, bohaterską twarz, ale 
również ułomności. W tym względzie pisarz okazuje się realistą, obiektywnie ukazując 
obraz wojska, gdzie trafiają zarówno dobrzy, jak i źli ludzie. Można więc wnioskować, 
że tak jak nie ma wyłącznie i nieskończenie zlego człowieka, tak też nie ma takiego, 
który nigdy by nie popelnil błędu, a to powoduje, że powieściowe postaci są auten- 
tyczne i niekonwencjonalne, a pisarz oddala się od szablonowych obrazów. W powie- 
ści można przeczytać o żołnierzach, którzy W niebezpiecznych momentach czują 
strach, jednak ten lęk nie przekształca się W tchórzostwo؟”.

'A'iśa w utworze symbolizuje Bejrut. Jej cierpienia i ból są podobne do cierpień tego 
miasa, a dokonane gwałty są niczym innym jak tylko wojną. Jednak interwencja pisarza 
nie byla sluszna, gdy W tekście napisal wprost o symbolice, na przykład o bohaterce 
czytamy: „'A'iśa jako człowiek jest symbolem Bejrutu”"؟. Ta ingerencja pisarza, jak 
pisze krytyk literacki, Muhmmad a Sawwaf, jest niechwalebnym czynem, który usuwa 
magię aluzyjności, którą czytelnik powinien samodzielnie odczuwać W tekście. Nie po- 
winna być wypowiadana wprost, gdyż odbiorca sam ma domyślić się relacji pomiędzy 
symbolem a jego ekwiwalentem؟”. A kiedy czytając, zapomnimy 0 pierwszej interwencji 
pisarza, to ten po dwudziestu stronach powtarza się, co ponownie pozbawia czytelnika 
przyjemności domyślania się aluzyjności tkwiącej W symbolach.

2% Patrz: Basim ‘Abdfi, óisr abmawt, Ittihd al-Kuttib a٠-'Arab, Damaszek 1997, s. 64-65.
2" Ibid., s. 52.
2” Muhmmad as-Sawwaf, Qirii'a fi riwdyat (óisr al-mawt) li-Basim 'Abdu, „Dirasat Iśtirakiyya”, 

nr 182/183 (wydanie specjalne pt.: Ar-Riwaya assuriyya al-mu‘dsira), 05-06.2000, s. 302.
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óisr al-mawt jest powieścią rejestracyjną i zawiera elementy autobiograficzne. 
Bfisim 'Abd napisal ją pod wplywem obowiązkowej służby wojskowej W Bejrucie 
podczas trwającej tam wojny domowej* ”. Tego nie da si? nie zauważyć, a świadczą 
o tym drobiazgowe opisy ulic Bejrutu, miejsc walk, co daje poczucie, że autor osobi- 
scie w tym uczestniczy!. Sympatia i cieple uczucia do głównego bohatera oraz poetycki 
język utworu podnoszą emocje i wywołują sentymentalne uczucia, nasuwając myśl, że 
MahmUdem jest sam autor. Zauważy! to krytyk, Muhmmad as-Sawwaf, pisząc:

Czytelnik odczuwa, że autor identyfikuje si؟ z bohateem powieści, Mahmudem, lub zapoży- 
cza glos tego bohatera, آل za jego pomocą oznajmi، czytelnikowi to. czego nie mógł ujawni، 
w bezpośredniej narracji’®.

Należy wspomnieć, że powieść ma kilka konstrukcyjnych niedociągnięć; przykla- 
dowo, akcja rozgrywa się powoli i jest malo dynamiczna, postaci nie są do końca do- 
pracowane, gdyż nie współgrają z wydarzeniami, a to stoi W opozycji do tematyki 
Wojennej, gdzie akcja powinna być szybka i dynamiczna. Zbyt obszerne opisy działań 
Wojennych, i to tworzone za pomocą poetyckiego języka, spowolniły tempo narracji. 
Zbędne fragmenty tekstu można latwo zauważyć i można bylo bez trudu dla dobra 
utworu usunąć, nie zakocając przy tym ogólnego przebiegu wydarzeń. Niezależnie od 
tego óisr al-mawt pozostaje oryginalnym, niemal jedynym utworem traktującym 
٥ wojnie libańskiej, ukazującym ją przez pryzmat odbioru żołnierza syryjskiego, 
a zarazem przedstawiającym wydarzenia W sposób obiektywny i prawdziwy.

Intifada palestyńska

Adlb Nahawi: Ahir man subbiha lahum
{Ten, który wydawał się ostatnim; 1991)

palestyńska intifada z lat 1987-1994 byla popularnym tematem W syryjskiej poezji 
 nowelistyce, natomiast niewiele bylo powieści, które ponrszalyby tę kwestię. Wydaje.؛
S1ę١ że Ahir man subbiha lahum (Ten, który wydawał się ostatnim) jest W tym zakresie 
jednostkową próbą W syryjskim powieściopisarstwie. Można odnieść wrażenie, że 
utwór ten bardziej jest sentymentalną podróżą pełną refleksji autora zastanawiającego 
 nad bohaterstwem bezbronnego palestyńskiego narodu walczącego z uzbrojonym ؟؛5
po zęby wojskiem izraelskim niż dopracowaną artystycznie powieścią Powieść sklada 
 ,z dwudziestu sześciu rozdziałów, a rozpoczyna się od znamiennego wydarzenia ؟اة
czyli autentycznego bohaterskiego czynu Halida Muhammada Akara - Palestyńczyka, 
który chcial się dostać do ojczyzny i walczyć W jej obronie. Ten odważny mężczyzną 
٣ 1987 roku poleciał szybowcem z Libanu do Izraela, tam wylądował W izraelskiej 
Jednostce wojskowej, wywohijąc panikę wśród żołnierzy. Podczas zorganizowanego za 
nim pościgu W trudnych górskich warunkach zostal W końcu trafiony pociskiem 
' Upadl. Izraelczycy myśleli, że zostal zabity, a ich duże straty W żołnierzach spowo-

” Tę informację pisarz przekazał autorowi książki podczas spotkania W Damaszku 15 kwietnia 2005 
roku.

Muhmmad as-Sawwaf, Qira'a م..., s. 297.
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daty, że zrezygnowali z poszukiwania jego ciala. Dowodzący pościgiem pułkownik 
Igal Braha, mający przydomek Niebieski Kiel, poinformował zwierzchnika - generała 
Amnona Shahaka (autentyczny znany wojskowy):

Panie generale, upolowaliśmy tego dywesanta, który dostal si? nielegalnie do Izraela, i wy- 
czyściliśmy region Górnej Galilei od sabotaZysow [tak są określani W Izraelu palestyńscy party- 
zanci]. jednak z powodu ۴ęstej mgty W dolinie ponieśliśmy pewne straty, ale zadanie zostalo wy- 
konane z powodzeniem^" .

Mimo zapewnień o likwidacji nieprzyjaciela, oficerowie wojskowego wywiadu nie 
są przekonani o jego śmierci i szukają po nim śladów.

Autor ukazuje wydarzenia, prezentując izraelski sposób rozumowania, i przedsta- 
wia wielu żydów, pośród których znalazto si? niemalo znanych autentycznych osobi- 
stości.

Bohateski atak Halida Akara przedstawiony jest jako zwiastun dobrej nowiny, kto- 
rąbył wybuch palestyńskiej intifady, będącej tematem kolejnych rozdziałów. Ukazana 
jest mężna walka Palestyńczyków, a wyróżniają się działania legendarnego tajemni- 
czego bohatera (o przydomku Nieznany Palestyńczyk), który przypomina Halida 
Akara. Tymczasem Izraelczycy wciąż szukają ciala lub śladów po nieznanym śmialku, 
który zabil wielu ich żolniezy, pojawiającym się nadal W różnych zakątkach Galilei 
i atakującym wojskowe patrole:

Oto jest drugi partyzant. Pojawil si؟ na wschodnim zakręcie ścieżki, siedząc W zasadzce, a je- 
go plecy opierają się o drzewo. Rozluźniając dłoń na spuście swojego rosyjskiego automatu, (...) 
myśli: na pewno powrócą do tej ziemi za dzień lub za sto lat... Wrócą dzięki kałasznikowowi 
i maga؟ k wi kul, bo broń jest jedyną drogą do zlikwidowania agresji hien na palestyńskiej 
ziemi...

Nieznany Palestyńczyk, którego wrogowie nie umieją zidentyfikować, pojawia się 
w niemal każdym miejscu walki, dlatego W końcu powieści widzimy sfrustrowanego 
i zdesperowanego generała Amnona Shahaka. Jest przekonany, iż zabicie tego tajemni- 
czego śmialka będzie równoznaczne ze zgładzeniem catego palestyńskiego narodu. 
General mówi do swojego pułkownika:

Wydaje mi się także, że nie zabiliście tamtego obcego pułkowniku, a za każdym razem zabi- 
jaliście innego człowieka,, który wydawał się wam tym Nieznanym Palestyńczykiem - wrogiem 
Izraela ukrytym we mgle’٥5.

Ten Nieznany Palestyńczyk uosabia caly swój naród i jest niczym legendarny, 
wszechmogący i obdarzony gigantycznymi silami bohater. Wszędzie go widać i cieszy 
się miłością i szacunkiem rodaków. Autor tak go opisuje:

Spośród modlących się ludzi wstał wysoki mężczyzną o szerokich ramionach, z głową owi- 
niętą wyszywaną na czerwono palestyńską chustką, i poszedł ku mównicy meczetu (...). Co za 
wysoki mężczyzną, jego glowa niemal dotyka tuku nad mównicą.. Mężczyzną spojrzał z mówni- 
cy na modlących się. Wygląda! imponująco i wzbudza! szacunek, jak gdyby by! tym samym ol- 
brzymem. Nieznanym Palestyńczykiem, a jedynie jego broda sprawiała wrażenie krótszej}“.

3٠| Adib Nahawl. Ahir man subbiha lahum, Ittihad al-Kuttab al-'Arab, Damaszek 1991. s. 6. 
3٥3 Ibid., s. 201.
3٥3 Ibid., s. 363.
3“ Ibid., S.312.
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Legend? związaną z tym nieziemskim bohaterem można odczytać jako symbol prze- 
trwania palestyńskiego narodu, bowiem bohater ten uosabia siły calej nacji. Na pod- 
stawie takiej interpretacji można odczytać slowa narratora o nim i podane W tekście 
niejednoznaczne liczby:

Oficerowie wojskowego wywiadu aresztowali go już trzysta trzydzieści tTzy razy i z powodu 
zaciętego narodowego oporu mógł uciec im dziewięćset dziewi dziesi؟ dziewię؛ razy. Naj- 
śmielsza spośród ucieczek byla podczas walki na cmentarzu W obozie dla uchodźców 6abaliya’٥٢.

Autor, ukazując panującego wśród Palestyńczyków ducha walki, przypomina o waż- 
nych osobowościach będących idealem i wzorem dla ruchu oporu, wymienia zastępcę 
Jasira Arafata, Hllla al-Wazlra, oraz wybitnego palestyńskiego pisarza, Gassana 
KanafSnlego:

Oto izraelskie sity pancerne wpadają W zasadzkę na cmentarzu, gdzie walczący wyłaniają się 
spoza tablic na grobach, realizując bardzo dobrze przemyślany plan zaczerpnięty ze sztuki obron- 
nej wojskach pozycji: twórcy i wykonawcy Gassina Kanatanlego i jego towarzysze - mę- czennicy..^

Adlb Nahawi wskazuje na proste, wręcz prymitywne narzędzia walki, którymi dys- 
ponują powstańcy, jak koktajle Molotowa, proce i kamienie, przypominając, że to jest 
tylko początek wielkiej walki, mającej być sprawą nie tylko Palestyńczyków, ale każ- 
dego Araba;

Koktajl Molotowa produkowany W składach starego miasta Nabulus jest wypełniony gnie- 
wem. rewolucją i płomieniem calej Palestyny. Dzisiaj rzucają go na wroga palestyńskie dzieci, 
a jutro kto wie, co się stanie, kiedy uzbroi się W nie każde arabskie dziecko i wyruszy na spotka- 
nie syjonistom - gwałcicielom ziemi٥٥7.

Autor pisze, że Palestyńczycy nauczyli si? trudnej sztuki przetrwania na wojnie 
2 okupantem od swojej długiej, niespokojnej historii i od dzielnych, bohatersko wal- 
czących przodków, podając za przykład suhana Salah ad-Dina i jego zwycięstwo nad 
krzyżowcami pod Hittin W palestyńskiej Galilei:

Palestyńskie dzieci z Nabulus nauczyły się najważniejszej lekcji intifady - sztuki niewzru- 
szonego wytrwania. Duch Salah ad-Dina jest W każdej grudce palestyńskiej ziemi, aż z nich 
zmartwychwstanie W dzień Hit na 0.

Powieść Ahir mcm subbiha lahum ma dużo niedociągnięć konstrukcyjno-kompo- 
zycyjnych, np. brakuje w niej wydarzenia - osi, wokół której toczyłaby się akcja. Nar- 
racja natomiast pelna jest politycznej propagandy, nacechowanej emocjami i senty- 
 -entalizmem, gdzie autor ujawnia swoją pełną solidarność z Palestyńczykami i glory؟
 kuje intifadę, krzewiąc nadziej? na zwycięstwo z okrutnymi syjonistami. Ponadto؟
daje si? zaobserwować slaba konstrukcja postaci, na przykiad oficerowie i żołnierze 
’Zraelscy są przerysowani, wręcz karykaturalnie komiczni, oraz zbyt powierzchownie 
potraktowani, gdyż autor nie przedstawia pelnego obrazu przyczyn i motywów ich 
takiego a nie innego zachowania.

: Ibid., s. 341.
: Ibid., s. 342.

Ibd’ 5 324■
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Powieść ta nie dorównuje innym znanym utworom arabskich pisarzy poruszającym 
tę tematyk؟, jak na przykład powieści Sahar Hality Bab assaha (Brama do placu; 

ل99٠١ ’ا['ألع٦؟خ>0 دآ'بآلاًة٦ة'ة  Ahmad wa Mahd wa al-dhariin !,Ahmad, Mahmud i inni, 
1988) oraz Ibrhma Na؟r Alliha Mugarrad 2 faqat (7^/^0 2, nie więcej; 1992). Nie- 
mniej powieść Adiba Nahawiego pozostanie pierwszą próbą poruszenia tematu pale- 
stynskiej intifady przedstawiającą to wielkie wydarzenie z punktu widzenia Araba 
nieb d cego Palestyńczykiem.



2. Problematyka biedy oraz zagubienia 
młodego pokolenia

Mai h al-Hani: Hutuwat fi ad-dabab 
{Kroki we mgle; 1984)

Malaha al-Hanl urodzita się W 1935 roku W Damaszku. Ukończyła historię na miej- 
owym uniwersytecie. Pracowała jako spikerka W programach radiowych i telewizyj- 

nych oraz byta redaktorem W czasopiśmie „Al-Mu'allim a!-'Arabl” („Nauczyciel 
Arabski”). Wydala kilka zbiorów opowiadań i powieści.

Hutuwat fi ad-dabab {Kroki we mgle) to utwór o tematyce społecznej, który po- 
 rzez ukazanie losów biednej rodziny prezentuje trudne życie współczesnej Syrii؟
problemy, z którymi boryka się mlode pokolenie. Taka problematyka byla często؛
poruszana W syryjskich powieściach z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, pośród 
których można wymienić: Yawmiyyat Hala {Pamiętniki Hali; 1950) Salmy al-HaffSr 
al-Kuzbarl, Basima bayna ad-dumu' {Basima wśród /ez; 1959) 'Abd as-Salama 

ج\٠،١الععل\٦ةة٢٠١  Mudakkirdt Manhus afandi ^Pamiętnikipana Pechowca", \% ه١ بجد a\٦óa 
Midfa'iego oraz Tumma azhara al-huzn {A potem rozkwitl smutek, 1963) F d la 
as-Sibaego.

Malaha al-Hani W powieści Hutuwat fi ad-dabab ukazuje losy grupy studentów - 
Haytama, Sa'lda, 'Imda, Muny i Hind - borykających się z roznai tyni problemami 
życiowymi. Ci młodzi ludzie mają jednak przeświadczenie, że różnicę pomiędzy kia- 
sami społecznymi można pokonać, a ich dążenia zdradzają wiarę W lepsze jutro. Ro- 
dzina Haytama znalazta się W trudnej sytuacji - ojciec W wyniku wypadku samocho- 
 ,owego został inwalidą. Chlopak jest wówczas zmuszony utrzymać siebie i rodzinę؟
dlatego po długich bezowocnych poszukiwaniach uczciwego, godnie płatnego zajęcia 
podejmuje nielegalną pracę jako pośrednik W handlu nieruchomościami.

W powieści nie ma podziału na rozdziały, książką stanowi jednolitą całość, a nar- 
rator opowiada o dramatycznych problemach młodego pokolenia związanych ze 
studiami, poszukiwaniem pracy i nieudanymi związkami, np. bohatera Haytama 
2 Muną, a następnie Hind. Utwór koncentruje się na osobie Haytama i jego życiu, 
powierzchownie charakteryzując pozostałe postacie, na przyktad biedny Sa'ld, ciągle 
bezowocnie szukający pracy i żyjący W trudnych warunkach, jest zbyt płytko nas ki- 
^owan^ i autorka niedostatecznie wykorzystała potencja؛ tkwiący W tej postaci. 
Haytam jest zrozpaczony sytuacją, czuje się odrzucony przez społeczeństwo i chce 
 -hienie swoje życie przez znalezienie rozwijania dla wy h problemów wszel؛:
kimi, nawet niezgodnymi z prawem, sposobami. Narrator, opisując jego stan psy- 
ehiczny, mówi:
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Jego nogi zmęczyły się od chodzenia, opiera! się o barierkę nad rzeką Bada i by! ogarnięty 
zabójczą rozpaczą. Spojrza! na glony falujące W płytkiej wodzie i strzępki traw rosnące na rzecz- 
nych nieczystościach". On też jest chwastem W społeczeństwie, który wyrost poza jego prawem’^.

Narracja powieści ma form? opowiadającą i dostarcza wielu informacji. Poza tym 
pisarka używa opisów oddających uczucia i emocje glownego bohatera, pokazując jego 
osobiste zmartwienia, powiązane ogólnie ze sprawą ojczyzny, i chwilami wydaje się, 
że sprawy polityczne są zbędnie, W sposób nieuzasadniony, wtrącane W trakcie narta- 
cji, jak np. problem palestyński:

Oto są schody leżące przed nim; wystarczy tylko, aby postawi! nogę na nich, a wespnie się 
i zawędruje wysoko, do poziomu bogatych. To będzie kosztowało tylko przymknięcie oka na ide- 
aly oraz na pewne postawy i niektóre myśli. Nie, nie, sprawa jest prosta, nie jest trudna. Czy on 
sam wyzwoli Palestynę?’'

Takimi zagmatwanymi i mglistymi skojarzeniami o niejasnym wydźwięku, które 
zwiastuje już tytul utworu, posługuje się pisarka, ukazując kryzys moralny spoleczen- 
stwa oraz panujące W nim powszechnie fałszywe uklady i dyskretną walkę klasową. 
Ponadto autorka próbuje wskazać drogę, która nauczyłaby ludzi szanować prawdziwe 
wartości i pokazałaby, jak odzyskać zdrowe międzyludzkie uklady.

Badt' Haqqt: Hamasat al-‘ukkaza al-misklna
^.Szepty biednej laski‘, ا9ا؟٦١

Powieść Hamasat al-‘ukkdza al-miskina (Szepty biednej laski?'[ prezentuje losy 
biednej rodziny ze wsi ćawbar, pod Damaszkiem. Opowieść rozpoczyna się od śmier- 
ci ojca rodziny. Wkrótce syn HammUd traci wzrok, a nieszczęśliwa matka, nie umiejąc 
pogodzie się z ogromem tragedii, umiera z rozpaczy. W wyniku tych tragicznych wy- 
darzeń córka, ' AiSa, jest zmuszona podjąć pracę i najmuje się jako służąca U bogatych 
mieszkańców miasta. Jednak dziewczyna jest wykorzystywana seksualnie przez kolej- 
nych pracodawców, aż W końcu zostaje prostytutką. Jej ślepy brat, Hammud, usty- 
szawszy wieści o siostrze, przyjeżdża do miasta, by ją odnaleźć. Po dhrgich poszuki- 
Waniach znajduje siostrę W jednym z domów publicznych. Postanawiają stamtąd za- 
brać, ale ma przeciwko sobie grapę przestępców. Jednak pojawiają się życzliwi ludzie, 
którzy chcą pomoc W odzyskaniu dziewczyny. Niestety, ta zostaje zamordowana, 
a ojej zabójstwo jest oskarżony niewidomy brat. Dzięki wysiłkowi życzliwych adwo- 
katów Hammuda uniewinniono - wychodzi z więzienia i wraca do swojej wsi, a poli- 
cja aresztuje prawdziwego mordercę.

W tej powieści, podobnie jak W dwóch poprzednich: óufun tashaq as-suwar (هلر- 
wieki miażdżące obrazy‘, \96 ؟>١ ■٦  Ahlam ar-rasif al-magruh ^Marzenia zranionego 
chodnika', 1973) - pisarz porasza te same tematy W równie mrocznym klimacie. To 
sprawiło, że krytyk, Samar Ruhl al-Fayal, odebral te trzy samodzielne powieści jako 
części jednego utwora. Ponadto przemawia za tym fakt, iż „każdy spośród tych utwo- 
rów ma podobnego bohatera, który żyje W zlym środowisku, nawet nie próbując się

■■م ■■ ٠s.l53.٥Ibid; .Ml h al-Hanl, Hutuwat fi ad-dahdh, Ittihad al-Kuttab alArab, Damaszek 1984, s. 172 الالل

Bad!' Haqqi, Hamasat al-'ukkdza al-miskina, Dar Al-'Hm !؛-!-MalSyln. Bejrut 1987. 
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przeciwstawiać”’'’. Bohaterowie tych powieści należą do najuboższych warstw spo- 
lecznych: Mustafa nie pracuje, Muhammad jest pucybutem, a Hammud czyta na róż- 
nych uroczystościach Koran. Samar Ruhi al-Fayal zastanawia się, dlaczego te wszyst- 
kie postacie są przedstawione W pozytywnym świetle, a jedynie ich środowisko jest 
pelne zla. żadna z tych trzech powieści „nie daje odpowiedzi na to pytanie i tylko 
ograniczają się do naszkicowania ogólnych cech bohaterów, nie zwracając uwagi na 
przyczyny ekonomiczne, społeczne i psychiczne"’”.

Typowe dla pisarza jest nawiązywanie do kwestii palestyńskiej, którą W Hamasat 
al-‘ukkaza al-miskina porusza za pośrednictwem kulawego 'Abd an-Nabiego, wspo- 
minającego Palestynę i dramatyczne losy jej obywateli po katastrofie W 1948 roku.

Bad!' Haqqi W Hamasat ał-‘ukkćiza al-miskina wzorowa! się na zachodnim po- 
wiesciopisarstwie, używając techniki strumienia świadomości, za pośrednictwem 
której ukazal różne punkty widzenia bohaterów oraz ich uczucia. Pisarz wyposaży! 
niektóre przedmioty W umiejętność mówienia, jednak ich „wypowiedzi” odróżnią od 
ludzkich grubsza czcionka, co przypomina Wściekłość r' wrzask Williama Faulknera 
oraz Mii tabaqqa lakum (Co wam pozostało', 1966) Gassana Kanafanlego. Pomimo 
to autor nie uwolni! się od tradycyjnego arabskiego stylu, cechującego się metafora- 
mi i rymami swoistymi dla prozy staroarabskiej. Daje się to na przykład zauważyć 
podczas spotkania Harsu z kupcem z Aleppo, kiedy to narracja jest podobna do ma- 
kam al-Hamadaniego.

W utworze występuje ciekawy element personifikacji laski, która jest jednym 
z głównych bohaterów utworu. Od jej stukotu o posadzkę rozpoczyna się powieść 
1 w tym samym rytmie stukotu kończy. Autor podobnie jak W calej swojej prozie, tak 

ب ١٧  tym utworze stosuje poetycki styl nacechowany wieloma metaforami, przenośniami 
.٠ aluzjami oraz bardzo starannym doborem s!ów, co odróżnią tego pisarza od pozosta- 
łych syryjskich prozaików. Jednak ten piękny i bardzo estetyzujący styl powoduje, że 
Wydarzenia i akcja stanowią drugorzędny element powieści, ustępując pola warstwie 
językowej. To sprawia, że postacie powieściowe przedstawione W romantycznej aure- 
 stają się wyidealizowane i malo realne, a co za tym idzie trudno jest je posądzać ؛01
0 zło i potępiać, nawet jeśli są W konflikcie z prawem. Na przykład, Har.śu - przestęp- 
ca, odczuwający jednak wyrzuty sumienia, jest pozytywnie postrzegany jako gentle- 
fański złodziej, grzeszna 'A’iśa jest ukazana jako ciepta, sympatyczna i życzliwa 
ludziom kobieta, a nawet Yasamin, która szefie calemu domowi schadzek, przedsta- 
wiona została jako mila osoba, bezinteresownie traktująca innych z miłością

Wydaje się, że autor przedstawi! różne typy ludzi, których łączy jednak bycie ofiarą 
okrutnego losu. W powieści pisarz potępia los. a nie osoby, którym przypadl on 
W udziale, dlatego wszyscy są dobrzy i pelni ludzkich uczuć. Bad!' Haqqi krytykuje 
okrutne realia społeczne, marząc o lepszej przyszłości dla żyjących W nędzy biedaków.

,z Samar Rh ally al. Ar-Riwaya al-'arabiyya: al-bina’ wa ai'-ru'ya - muqarabat naqdiyya . ,
القي؛(اع ؛؛Kuttab -؛;‘Arab, Damaszek 2003, :ة 201.



3. Historia współczesna i kwestia patriotyzmu

Hayrl aDahabi: At-Tahawwulat (.Metamorfozy; 1987-1997)

Trylogia At-Tahawwulat (Metamorfozy) sklada się z samodzielnych utworów: Hasiba 
(Hasiba', n١, Fayyad (Fajjad; ل1١ اا  Htsam UW ad-dawardn ji al-makdn (Hiszam 
lub obracanie się W jednym miejscu', 1997), które łączą spokrewnieni ze sobą główni 
bohaterowie kolejnych tomów. Bohaterką pierwszej części trylogii jest Hasiba, bohate- 
rem drugiej - Fayyad, który pojawia się na krotko W pierwszej części, biorąc ślub 
zZaynab, córką Haslby, zaś gownym bohaterem trzeciej części jest Hisdm - wnuk 
Haslby, a syn Zaynab i Fayyada.

Juz tytul wskazuje, że trylogia przedstawia przemiany zachodzące W syryjskim 
społeczeństwie po pierwszej wojnie światowej, czyli upadek imperium osmańskiego, 
którego Wielka Syria stanowiła ważną część, i olcres mandatu francuskiego do czasu 
tuż po odzyskaniu niepodległości. Ukazane są przemiany ekonomiczne i społeczne 
zachodzące W ówczesnej Syrii. Największą popularność i oddźwięk osiągnęła Hasiba, 
a krytycy literaccy bardzo poclilebnie wypowiadali się na jej temat. Dlatego zasadne 
jest szczegółowe przeanalizowanie wlaśnie tej część trylogii.

Powieść sklada się z piętnastu ponumerowanych rozdziałów. Główną bohaterką jest 
Hasiba, a jej postać ulega transformacji W toku kolejnych dramatycznych wydarzeń 
zachodzących W jej życiu oraz otoczeniu.

Po porażce rewolucjonistów W bitwie pod Maysalun uczestniczący W niej Sayyah 
al-Masdi i jego jedyna córka, Hasiba, są załamani i, nie widząc szans na kontynuację 
walki, zastanawiają się, co dalej począć. Ojciec postanawia wyjechać ze wsi Al-Qutayla, 
gdzie mieszkali, do krewnego, Hamdana al-٥awqadara, mieszkającego W Damaszku. 
Hasiba cale życie walczyła U boku ojca jako żołnierz, W trudnych górskich czy pustyn- 
nych wanmkach, a jej miejscem spoczynku bywaly namioty bądź górskie jaskinie. 
Dziewczyna pyta ojca, czy nie lepiej byloby zostać na wsi i zacząć uprawiać ziemię. 
Sayyah al-Masdi (nazwisko wskazuje, że wywodzi się z rzemieślniczej rodziny tkaczy) 
nie ma pojęcia o pracy na roli, poza tym ostatnie lata spędzi! najpierw na obowiązko- 
wej shrżbie W osmańskich wojskach, a następnie walcząc jako rewolucjonista, dlatego 
odpowiada: „Hasibo, jestem tkaczem, a nie fellachem. Co mogę robie tu W Al- 
-Qutayfie?"”*.

Kiedy Syydh al-Masdl i jego córka zatrzymują się W Damaszku U Hamdana 
al-ćawąadńra, ten jest dumny, że może im dać schronienie, i chwali się bohaterskimi 
czynami krewnego na rzecz rewolucji oraz przedstawia go swoim znajomym i kole- 
gom. Ci zapraszają go do swoich domów, a on opowiada im o rewolucji i swoich po-

’I*  Hayri ad-Dahabi, At-Tahawwulat: Hasiba, Ittihad al-KuttSb a!-‘Arab. Damaszek 1987, s. 19. 
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czynaniach W walce. Hamdan żeni się z Hasibą, a ojciec podejmuje prac? W jego skle- 
pie. Jednak Sayyah caly czas tęskni za czasem rewolucji i walki, a spokojna praca 
w sklepie nie zadowala go. Pewnego dnia odwiedza go weteran rewolucyjny, Mustafa 
al-'!rb inl, przywożąc wieści, że ruch odradza się, a jego lider, Sa'ld al-'A (autentycz- 
na znana rewolucyjna postać), pragnąłby ponownie go widzieć W szeregach walczą 
cych o wolność Palestyny. Sayyh postanawia wrócić do walki, a żarliwe prośby 
Haslby, ktora nawet próbuje go wyswatać, nie są W stanie go powstrzymać. Kiedy 
Zrozpaczona córka chowa bron ojca, by przeszkodzić mu W wyruszeniu do walki, ten 
krzyczy na nią: „Pojadę nawet bez broni, a bron i kule, jeśli będzie trzeba, postaram się 
Wyżebrać. Będę ptakal za moim kindżalem. Czy to cię zadowala, Haslbo?"’'؛. Wyrusza 
do walki, a po jakimś czasie przychodzą wieści o jego śmierci na terenie izraelskiej 
osady W Palestynie. Sayyah al-Masdl - pomimo możliwości szczęśliwego, spokojnego 
życia - nie utracil ducha walki i przy pierwszej nadarzającej się okazji bez zastanowię- 
nia powróci! W szeregi rewolucjonistów.

Pojawia się tylko pytanie, dlaczego Hasiba się zmieniła, choć od dziecka przesiąk- 
n؟؛ta byta rewolucją Być może powodem jest jej kobieca natura, przedkładająca stabi- 
lizację, spokój i macierzyństwo nad trudy i niepewność rewolucji. Jednak kobieta nie 
rezygnuje całkowicie z walki. Po śmierci męża jest zmuszona zająć się sklepem. Obda- 
rzona duchem walki i rywalizacji, doskonale sobie radzi W handlu, poszerzając sklep, 
 -w końcu tworzy imperium W dziedzinie produkcyjno-handlowej, wygrywając z kon ب
kurencją Swoje przedsiębiorstwo nazywa - od imienia męża - al-ćawqadar, co można 
odczytać jako triumf rozwoju ekonomiczno-społecznego nad walką i wojną

Badając tę kwestię, krytyk 'Abd ar-Razzaq 'Id zastanawia się, dlaczego bohaterka 
Uniosła handlowy sztandar męża, a nie rewolucyjny - ojca. Pisze:

Z punktu widzenia logiki rozwoju wydarzeń lepszym rozwiązaniem byloby wypełnienie re- 
Wolucyjnego postania ojca, ale jednak przebieg wypadków pchnął dziewczyn؛ ku innemu kierun- 
kowi - bliższemu pożytecznym wartościom. Dlatego nie wahata si؛ W sytuacji wyboru, a konflikt 
ojciec - mąż mogl stworzy، pełną dramatyzmu i problematyczną posta، rozdartej pomiędzy 
dwoma celami kobiety}'؛.

Pomimo sukcesów W interesach Hasiba ponosi bolesne porażki W życiu prywat- 
nym. Ma tylko jedno dziecko - córkę Zaynab, zaś pięciu jej synów, umarlo wkrótce po 
Urodzeniu. To powoduje, że kobieta ma kompleks, bo nie jest W stanie urodzić zdro- 
١٧ego męskiego potomka. Winą za to obarcza ducha domowej fontanny ogrodowej, 
dlatego wzywa kaplana, który ma przez czytanie Koranu i modlitwę unieszkodliwić zle 
 Oce. Jednak, gdy to nie pomaga, Hasiba W rozpaczy i bezsilności przeklina ducha؟

bije pięściami w fontannę. Ta scena miala zapewne oznaczać potępienie ghrpich prze- 
sądów, zagnieżdżonych W umysłach większości ludzi tamtego czasu.

Hasiba, pozostawiona po śmierci ojca i męża bez mężczyzn odczuwa porażkę 
ج ح ب آلعهبح  do niej krewny i prosi, by ukryła W swoim domu Fayyaęla 

 -riego, posądzanegoozabicie znanego dz a acza politycme^o.Kobietapocząt؛/؛،
^:٥są<hd,iż لخ yyd J^w aśc wyrn kandإيؤ n ej męż؛; czuje się jeszcze młodą 
kobietą. Ale doznaje kolejnej porażki, gdy ten zakochuje się ze wzajemnością W jej cór- 
Ce• Matka godzi się z tą sytuacją i organizuje mtodym ślub, wiedząc, że potrzebny jest

‘ ‘Abd’ ar-RazzSq ‘Id, At-Tahawwulat (Hasiba) wa al-haht 'an sirr at-tarih, „Dirasat Iśtirakiyya”. 
nr 182/183 (wydanie specjalne pt.:Ar-/?،'wdya assuriyya a/-/nu'asira), 05—06.2000, s. 178. 
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w domu mężczyzną. Jednak kolejny zawód i rozczarowanie bardzo ją zmieniają - autor 
opisuje jej twarz, szybko starzejącą si? z powodu przykrych przeżyć. Inteligentny, przy- 
stojny i zajmujący się polityką Fayyad po zmianie sytuacji politycznej W kraju pozosta- 
wia żonę z matym synem i jedzie na wojnę palestyńską Po porażce wojny przychodzą 
wieści o jego powrocie do Syrii, ale do domu i rodziny nie powraca i nic o nim więcej 
nie wiadomo. Dopiero W drugiej części trylogii poznajemy losy Fayy d , który jest 
gownym, tytułowym jej bohaterem. Po zniknięciu męża Zaynab traci równowagę psy- 
chiczną cale dnie spędza na szyciu skarpet i nie zwraca uwagi na nic oprócz dźwięków 
maszyny do szycia. Hasiba, która nie interesowała się rozwijającą się techniką W dzie- 
dzinie produkcji, jest bliska bankructwa, gdyż pojawiły się nowoczesne fabryki produ- 
kujące tańsze skarpety i przez to jej towary nie wytrzymują konkurencji. W tej sytuacji 
kobieta chce ponownie wydać córkę za jednego z bogatych właścicieli fabryki. Ta jednak 
kategorycznie odmawia. Hasiba, bojąc się utraty wnuka i ponownego pozostania bez 
mężczyzny W domu, doklada wiele starań W jego wychowanie. By odizolować go od 
zlego towarzystwa, wysyla chlopca do religijnej szkoly, korzystając z rady szejka 
Hasana, zachwalającego takie wychowanie. Jednak Hiśam po pięciu miesiącach ucieka 
ze szkoly, a Hasiba dociera do szczytu rozpaczy i ponownie obwinia duchy przodków 
i ich przeklęty urok pozbawiający ją męskich potomków. Na końcu powieści krzyczy 
z rozpaczy, ale nie rezygnuje ze sztandaru al-óawqadaow:

Bądźcie przeklęci wy, przodkowie, wy, zazdrośni i petni nienawiści. Ukradliście moich męż- 
czyzn jednego po drugim, ale jednak nie pokonacie mnie. Hisam... (po krótkim wahaniu) wy- 
trwa... wytrwa i będzie nosil sztandar”.

W ostatniej scenie bohaterka leży przy fontannie, a widoczna W tle Zaynab nie 
przestaje szyć na maszynie:

Kiedy strumień wytryskanej wody podniosl się, Hasiba poczula strach, ale nagle zdecydo- 
wala, Ze nie podda się, i ruszyla do ataku, jednak słabość stop i niemoc W mięśniach nóg oraz wa- 
lianie W sercu powstrzymały ją. Nie wiedziała, co dokładnie się z nią stało, kiedy nagle schyliła 
się i objęła marmurowe ogrodzenie fontanny. Wówczas pojawi! się pośród wody cienki jak nić 
czerwony strumień, który skierował się do odpływu, gdzie, jej zdaniem, siedział ducli fontanny.

Zaynab tym razem nie ustyszata z ust matki ani jednego przekleństwa i trwała W rozmowie ze swoją straszną maszyną ؛która wciąż tekotala du dudu...8 د

Hayri ad-Dahabl umiejętnie naszkicował postacie, które są wolne od ideologii 
i myśli autora oraz przedstawiają bogate i prawdziwe ludzkie typy. Bohaterowie ptyn- 
nie przewijają się na stronach powieści, ulegając przemianom, dynamicznie tworzą 
i modyfikują świat pizedstawiony przez autora. Sukcesem pisarza jest stworzenie typu 
kobiety, który reprezentuje Hasiba. Autor nadal jej swobodę i elastyczność W porusza- 
niu się, dlatego nie sprawia ona wrażenia podporządkowanej jego ideom i zamiarom. 
W powieści Hasiba, jak u-uje egipski krytyk, Hilml Muhammad al-Q٥'ud, za 
pośrednictwem realistycznego ukazania postaci Haslby

(...) przedstawione są ogólne sprawy społeczeństwa, a zarazem sprawy jednostki. Utwór bardzo 
starannie i dogłębnie bada osobowość bohaterki, ze szczególną UW gą koncentrując się na jej sta- 
nowisku !*sprawie  ukladów kobieta - mężczyzną oraz kobieta - kobieta o mężczyźnie 19.

Haytl ad-Dahabl. At-Tahawwulat: Hasiba..., s. 283. 
.Ibid., s. 285 "اد
.Hilmi Muhammad al-Qń‘Ud, Hiwar s. 207 ’اد
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Rozmaitość i dobre skonstruowanie powieściowych postaci krytyk Fadiya al-Malh 
Hlawani komentuje następująco:

Powieściowe postacie byly rozmaite i nie mialy jednego poziomu wiedzy, ؛wiadomości i po- 
litycznego rozeznania oraz społecznej pozycji. Pośród nich można spotka، zwykłego człowieka, 
półinteligenta czy polityka. Pisarz odniósł sukces, gdyż reprezentując wszystkie warstwy spote- 
czenstwa, stworzy! ha٢0 ijny układ pomiędzy nim؛ i pozwoli! irn ؟orusza، si? wrednej prze- 
strzeni oraz współdziałać ze sobą i nawiązywać kontakty na rożnych płaszczyznach"".

Hayri ad-Dahabl ukazal przemiany polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe 
zachodzące W ówczesnej Syrii. Wykorzystywał ciekawą technik? pisarską, W której 
przemiesza! tradycyjny styl staroarabski z najnowszymi technikami pisarstwa europej- 
skiego i Ameryki Łacińskiej, co uwidacznia si? W monologach wewnętrznych, polifo- 
nii i łączeniu narracji W rożnych osobach. Należy dodać, że W ciekawy sposób przed- 
stawial wydarzenia oraz rozwija! fabułę. Aby zaciekawić czytelnika, zaczyna! akcję od 
finahr lub od śmierci głównej postaci, by później ukazać całą drogę do takiego zakon- 
czenia. Na przykład, na końcu siódmego rozdziahr pisarz zapoznaje czytelnika z nową 
postacią, która W kolejnym rozdziale odegra znaczącą roi? W życiu glownej bohaterki, 
diametralnie je zmieniając:

Jednak Haslba nie miala takiego miodowego szczęścia, bo przyszedł do jej domu uciekinier 
Fayyad aS-Sayzarl i zamieszka! na poddaszu, ożenił się z Zaynab, dala mu swój sklep, straci، bo 
gactwo, które uzyskała ze sprzedaży cukru i sta! się jej trzecią porażką po Sayyahu i Hmdanie"'.

Ciekawa warstwa konstrukcyjno-kompozycyjna, bogata treść i patriotyczna wy- 
mowa oraz różnorodny świat przedstawiony W trylogii At-Tahawwulat bez wątpienia 
Zaliczają ją W poczet ważnych pozycji syryjskiej prozy i są dowodem wysokiego po- 
Ztomu artystycznego powieściopisarstwa tego kraju.

'Abd al-Karlm Nasif: At-Tariq ila as-sams (Droga ku słońcu; 1992-2000)

Abd al-Karlm N ٥؟ lf urodzi! si? W Salamiyyi W 1939 roku. Ukończy! filologię angiel- 
ską na Uniwersytecie W Damaszku. Pracował W zawodzie nauczyciela, pozniej by! 
 .ficerem W wojsku, a następnie objął stanowisko urzędnicze W Ministerstwie Kultury؟
Był gownym redaktorem czasopisma ٠,A1-Ma'rifa” („Wiedza”), a obecnie jest głów- 
nym redaktorem miesięcznika „Adab Agnabiyya” („Literatury Obce”). Wyda! wiele 
powieści oraz jest autorem licznych sztuk teatralnych i dramatów telewizyjnych. Po- 
nadto zajmuje się tłumaczeniem dziel anglojęzycznych na język arabski.

At-Tariq ila as-sams (Droga ku słońcu) to trylogia, W sktad której wchodzą: 
Tasriqat Al al-Murr (Podróż rodziny al-Murr na wschod', 1992), Sarq - Garb (Wschód 
"Zachód■, 1996) orazAl-Gawza’ (Bliźnięta', 2000).
k.. عءرر pi؟؛!:؛! części rozgrywa się W go k ej wsi Ar-Rihaniyya, nieopodal Jata؛ 
k؛؛> w czasie pierwszej wojny światowej, a dokładnie podczas walki Turkow z silami 
angielsko-francuskimi Wojna potrzebuje mężczyzn, dlatego Turcy chcą wybrać pięt- 
"astu młodzieńców, by wysłać ich na krwawe walki W rejonie Kanahr Sueskiego, zna-

.٠ra.... s. 100 idiya al-Malh Halawani, Ar-Riwaya^ دد
Hayri ad-Pahabl, At-Tahawwulat: Hasiba..., s. 128. 



140 Syryjska powiesc po roku 1961

ne pod nazwą Safar Barlik. Syryjczycy, będąc wówczas pod despotycznymi rządami 
osmańskiego kalifatu, muszą walczyć pod jego sztandarem, ale czują, ze ta wojna nie 
jest w ich interesie. Cierpiąc z powodu tureckiego despotyzmu i okrutnej polityki, nie 
chcą być żołnierzami sultana. Dlatego wytypowana piętnastka fellachow, podobnie jak 
większość Syryjczyków, dezerteruje, jednak nie na dhrgo, gdyż wkrótce jeden po dru- 
gim zostają schwytani i silą wysiani na front. Zaledwie jednemu, 'Azlzowi al-Murr, 
udalo się ukrywać dhzszy czas, jednak ze strachu przed represjami wobec jego rodziny 
oddaje się on W ręce żandarmów z prośbą, by byl godziwie traktowany. Kiedy Zandar- 
mi chcą go poniżać i upokarzać na oczach mieszkańców wsi, ten silny mężczyzną wy- 
rywa bat z rąk pyszalkowatego tureckiego dowódcy posterunku i powala go na ziemię. 
Wybucha awantura pomiędzy mieszkańcami a żandarmami i 'Aziz, korzystając z za- 
mieszania, ucieka do lasu. Jego rodzina wraz z innymi wyrusza na wschód, docierając 
do Al-ćiftlik na pograniczu pustyni. Dlatego też pierwsza część nosi nazwę Tasriqat 
Al al-Murr (Podróż rodziny al-Murr na wschód). Autor tytulem tym nawiązuje do 
slynnej narodowej epopei arabskiej (Sira Sa'biyya) pod tytułem Tagribat Bani Hilal 
(Podróż rodziny Hilal ku zachodowi), W której tytułowa rodzina również musiała ucie- 
kać, by uniknąć kolejnych krzywd i niesprawiedliwości. To samo robi rodzina al-Murr, 
idąc na wschód, W kierunku Al-ćiftlik, gdzie nie ma Turków i gdzie nie sięgają ich 
rządy. W powieści czytamy: „Na wschód od miasta Hama znajdują się góry Al-'l_Jla, 
tam zaczyna się wschodni Al-ćiftlik, gdzie pustynia i Beduini i gdzie nie ma żandar- 
mów ani żołnierzy”’“. Podobnie tytul calej trylogii At-Tariq ila aś-śams (Droga ku 
słońcu) przywodzi na myśl wolność, gdyż tam, gdzie kierują się uciekinierzy, leży 
Umm a٠-‘Uyun - miejsce wiecznie rozświetlone slońcem i nacechowane wolnością

Pierwsza część trylogii kończy się, gdy wojska arabskiej rewolucji pod przywodz- 
twem księcia Fayala, syna Sarifa Mekki Husayna, wyzwalają Damaszek, a W ich 
szeregach bohatersko walczy 'Aztz al-Murr. Na pięćset trzydziestu stronach powieści 
pisarz prezentuje sytuację syryjskiego społeczeństwa W znaczącym momencie wy- 
zwalania kraju spod tureckiego despotyzmu i po odzyskaniu - po wielu trudnych latach 
- niezależności jako suwerenne państwo. Ukazana jest radość obywateli, która jednak 
nie trwa dhrgo, gdyż Francuzi i Anglicy W wyniku fałszywych obietnic i deklaracji 
oszukują Arabów. Autor opisuje, jak kraje te obiecywały śarfowi Hsaynowi i jego 
synowi - księciu Faysalowi, że zaraz po przegnaniu Turków z arabskich terytoriów 
powstanie jedno królestwo pod dowództwem tego pierwszego. Jednak byly to puste 
obietnice, a świat arabski zostal podzielony na dwadzieścia dwa państwa, zgodnie 
z podstępnym porozumieniem Sayx - Piko z 1918 roku. Zmuszony do wyjazdu, roz- 
czarowany i załamany Faysal wrócił do Mekki, a Syria i Liban przeszły pod mandat 
francuski, natomiast Palestyna, Transjordania, Irak i Egipt - pod angielski.

'Aziz al-Murr - główna postać powieści - jest przykładem silnego, niezłomnego 
bohatera, którego W walce nikt nie jest W stanie pokonać (wyróżnią się też potężną 
posturą). Gdy uczesmiczy W wiejskim weselu, „zawsze jako pierwszy zaczyna tańczyć 
i jako ostatni kończy”’“. Jest niespokojny, marzycielski, a dzięki kolejnym doświad- 
czeniom rozwijają się jego świadomość i pojmowanie świata. Nie chce być tylko silny 
fizycznie, ale pragnie odnaleźć właściwe dla siebie miejsce W społeczeństwie poprzez

322 ‘Abd al-Kari m Nasif, At-Tariq ild aś-śams: Tasriqat dl al-Murr, Ittihad al-Kuttab al-‘Arab. Dama- 
szek 1992, s. 66.

32’ Ibid., s. 12.
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działanie na rzecz dobra ojczyzny. Autor przedstawia go nie jako egocentryka, ale 
człowieka, który jest szlachetnym altruistą. W dialogu z kuzynem Nimrem poznajemy 
poglądy 'Azlza:

- Wolno mi marzy، o wolności. Wybawi nie od krzywdy i niesprawiedliwości można uzy- 
ska، przez likwidację biedy... To wszystko są należne nam marzenia, Nimrze. One wynikają 
z sedna naszego życia, więc dlaczego się idt nam zabrania?

- Ponieważ jesteśmy stabi, biedni i mali, ‘Azlzie. a marzenia zostaw marzycielom.
- Nie... Ja się z tym nie zgadzam, Nimrze... Możemy by،, kim cltcemy. To człowiek tworzy 

siebie, on jest tym, który tworzy swoje marzenia... A zatem on tworzy swój los.
- Jesteś dumny ze swojej sily.
- Ja ufam sile mojej woli, bo człowiek jest tworem swojej woli"؛

Pisarz prezentuje bohatera, ukazując jego poglądy, marzenia, postrzeganie świata 
oraz uwagi na temat tego, co zacliodzi dookola niego. Ukazuje, jak 'Aziz zdobywa 
coraz większe doświadczenie, obcując z koczowniczym plemieniem Beduinow, które 
czasowo przebywało W jego rodzinnej miejscowości Umm al-'Uyun. Synem przy- 
Wodcy owego plemienia jest jeździec zasłaniający twarz. To z nim zaprzyjaźnił si? 
bohater i przez niego poznal jego ojca - szejka Nawwafa, który przyjął 'Azlza do 
plemienia i przyzna! mu prawa i obowiązki, które obowiązują wszystkich jego 
czlonkow. Zgodnie ze zwyczajem ‘Aziz dostal posrebrzany miecz, siwą klacz i nie- 
inieck strzelbę - stając się W ten sposób plemiennym wojownikiem. Zaskakujący 
est moment, gdy zamaskowany jeździec odkrywa twarz i okazuje się piękną córką 

przywódcy plemienia, imieniem Sams. Dziewczyna odmowila życia jako pokoma 
kobieta i za zgodą ojca prowadziła żywot jeźdźca. Pokochała 'Azlza i poczuła chęć 
spełnienia się jako kobieta, dlatego odslonila twarz. On również wkrótce wyznat jej 
miłość. Dziewczyna, ujawniwszy się, nie mogla już przebywać samotnie W towarzy- 
stwie mężczyzn, dlatego *Aziz  poprosi! o jej rękę. Ale warunki ślubu okazaly się 
trudne i skomplikowane, gdyż przyszły małżonek córki szejka powinien dać W posa- 
gu wiele owiec, wielbłądów i zlota, co dla 'Azlza, bylego fellacha, bylo nie do zdo- 
bycia. Jednak szejk nie wymaga! od niego pieniędzy czy zlota, natomiast dal jeden 
Warunek: 'Aziz mial porzucić plemię i wyruszyć W świat, by powrócić jako prey- 
Wódca innego plemienia albo dowódca wojskowy. By spelnić postawiony wanmek, 

س.بج ليا٠  do innych plemion, ko e rozjo ٢y uż walk z T karni؛ 
bastępnie jako ochotnik zgłasza się do ara kiego wojska pod preywodztwem księ- 
c؛a Faysala, które formowało się w A!-'A٩abie, na południu Jordanii, a jeszcze póź- 
 ej widzimy go w Damaszku W szeregach armii Fayala jako pełniącego fonkcję؛؟
dowódcy oddzatu.

Narrator ukazuje zmiany zachodzące W życiu bohatera i jego poglądach:

Od kiedy porzuci, plemienne obozowisko, przysięgając jej ojcu. Ze nie powróci do niego, do- 
poki nie zostanie wodzem plemienia lub dowódcą wojskowym, jedna rzecz martwiła go - jak 
Urzeczywistni، tę przysięgę? A potem przyłączy! się do wojsk wyzwoleńczych i musia, rozwiąza، 
dręczące go dwie sprawy - wyzwolenie kraju od Osmanów oraz udowodnienie Sams. Ze jest jej 
godny... Oto z każdym dniem staje się ważniejszy W oczach swojego dowódcy, Sabrlego, i ma co- 
raz silniejszą pozycję W oddziale. Kto wie? Jeśli będzie nadal dobrze walczy!, to awansuje na 
sierżanta, a potem podoficera, a następnie na głównego oficera, i wówczas szejk Nawwaf nie bę-

324 Ibid., s. 164. 
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dzie mial powodu, by nie odda، mu córki za żon؟. Wróci do niego z podniesioną głową, otoczony 
przez swoich żołnierzy, i udowodni, że mężczyźni mogą czarni، cuda, a niemożliwe jest pustym slowem, dla którego nie ma miejsca W słowniku bohaterów" . ا

M٠żna tu dostrzec dwa powody, dla których 'Aziz wstąpił do wojska: osobisty 
(związany ze spełnieniem warunku ojca ukochanej), i patriotyczny - chęć wyzwolenia 
kraju spod osmańskiego despotyzmu. Okrucieństwo Turków autor ukazuje poprzez 
przedstawienie ich żelaznej dyktatury i bezlitosnego traktowania Arabów, mimo że są 
tej samej wiary. W powieści czytamy o nich:

A ci, których wysyła Konstantynopol tu i tam, by ugina، karki ludziom, wymusza، na nich 
płacenie Jjodatków i haraczy, czyli gubernator, główny poborca podatkowy, starosta i Zandarme- ria, to są bijące baty i usta potykające wszystko’ ٥٥

Na uwag? zasługuje postać Sams i zmiany, jakie zaszly W jej osobowości. Począt- 
kowo jest ukazana jako nieśmiała dziewczyna, która podczas nocy poślubnej jest za- 
wstydzona i krępuje się rozebrać przed mężem. Później natomiast, chociaż zamiesz- 
kuje w konserwatywnym i bardzo religijnym mieście Hma, nie krępuje się zachowy- 
wać jak wyzwolona kobieta, sprzeciwiająca się zakładaniu chusty, pomimo że ludzie 
patrzą na nią z niechęcią i określają mianem kobiety lekkich obyczajów. Czasami 
ogarnia ją nostalgia i tęskni za dawnym życiem jako zamaskowany jeździec. Już wtedy 
byla przeciwna przyjęciu roli pokornej i podporządkowanej kobiety, dlatego zapra- 
gnęła prowadzić swobodne, pozbawione zahamowań męskie życie. Zamiast przybrać 
formę walki o prawa kobiet, jej bunt przeciwko zgodnemu z obyczajami gorszemu ich 
traktowaniu początkowo szedl W zlym kierunku, bo, sprzeciwiając się społeczeństwu, 
wybrata drogę na skróty i przyłączyła się do mężczyzn. Krytyk Sulayman Husayn tak 
pisze ojej buncie:

Bohaterka nie powinna porzuca، świata kobiet, a odwrotnie - solidaryzując się ze swym ko- 
biecym środowiskiem, powinna podjąć działania zmierzające do ,wzmocnienia pozycji kobiety 
i polepszenia jej egzystencji’".

Jednak Sams pod -em miłości zrezygnowała z wcześniej obranej drogi i zapra- 
gnęła być żoną i matką

Pisarz świetnie przedstawia psychiczne doznania bohaterki, wyjaśniając, dlaczego 
w młodości pojawiła się W niej potrzeba bycia mężczyzną Ukazany jest także jej 
wygląd zewnętrzny, charakteryzujący się wysoką masywną posturą dorównującą 
chłopcom, znamionującą dużą silę fizyczną a wyróżniającą ją spośród dziewcząt, 
oraz jej typowo męskie zamiłowania. W tekście bohaterka wyjaśnia, zwracając się do 
'Aziza:

Wierz mi, ja sama zapomniałam. Ze jestem dziewczyną... kiedy mój wysoki wzrost i ma tęży- 
zna daly mi poczucie. Ze jestem silna jak chłopcy i mog؟ robi، to samo co oni, na równi z nimi. 
JuZ kiedy bylam mała, gra z chłopcami sprawiała mi radość. Biegałam razem z nimi, grałam jak 
oni, mówiłam jak oni. z kaZdym dniem oddalałam si؟ od dziewcząt i nienawidziłam ich sposobu 
spędzania czasu i tematów rozmów. Widziałam, Ze namiot ich haremu jest zbyt ciasny, by mnie

.Ibid., s. 458 ؛2’
.Ibid., s. 11 ؛52
52’ Sulayman Husayn, At-Tariq ila an-nass: maqdldt fi ar-riwdya al-'arabiyya, Ittihad al-Kuttab 

alArab, Damaszek 1997. s. 113.
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zadowoli، i uszczęśliwi،, a moja energia zasługuje, abym żyła lepszym życiem niż pokome ko- 
biety. Mam silne ramiona i odważne serce jak chłopcy, aby upodobni، si? do nich, naśladowałam 
ich chód i zaczęłam ubiera، się jak oni. Mojemu ojcu spodobała się ta zabawa"’.

Innym razem tak mówi do 'Azlza:

Babskie spotkania stały się dla mnie czymś obrzydliwym i znienawidzonym, a więc rozma- 
wiałam tylko z mężczyznami i zaczęłam silowa، się z młodymi chłopcami.

- Sams, powiedz mi prawdę, czy rzeczywiście zapomniałaś. Ze jesteś samicą?
- Poki nie pojawiłeś się ty... Tak329.

Innym rodzajem postaci tego utworu sąslabe, biernie podporządkowane osoby, po- 
komie poddane okupantowi. Jedną z nich jest wójt Ar-R h niyyi - posłuszny rozka- 
om szefa tureckiej żandarmerii, wypełniający bez zająknienia wszystkie jego rozkazy. 

Kolejna to slaby fizycznie brat 'Azlza, 'Umran, który zostaje zlapany na ulicy przez 
żandarmów i wysiany na front, gdzie umiera z choroby i wycieńczenia.

Powiesc przedstawia epopej؟ ludzkiej walki o przetrwanie na przykładzie losów ro- 
dziny al-Murr. Kiedy jej członkowie uciekają z Ar-R h niyya, doświadczają pierwot- 
nego życia, pełnego trudów i cierpienia. Od chlodu i śniegu chronią si؟ W jaskini, a gdy 
kończy si؟ im jedzenie, zaczynają polować W górach na zwierzęta i żywią si؟ znalezio- 
nymi dziko rosnącymi roślinami. Później, gdy wreszcie osiedlają si؟ W Umm al-،Uyun٠ 
powoli budują domy i pozyskują pod uprawy dziewiczą ziemi؟. 'Abd al-Karim Nasif 
Opisuje tu pelne dramatyzmu ludzkie losy, przeplatane jednak uroczymi szczegółami 
surowego życia, pokazując nadzwyczajną sil؟ człowieka, mogącego wiele przetrwać.

W trylogii ila technika narracyjna jest skomponowana na wzór
słynnej narodowej arabskiej epopei Tagrihat Bani Hildl (.Podróż rodziny Hilal ku 
Zachodowi), co przejawia si؟ W podobnym stylu oraz pokazaniu idealnego narodo- 
Wego bohatera, który przynosi zwycięstwo i szczęśliwe zakończenie utworu po dtu- 
gich, krwawych walkach. Wątek zamaskowanego wojownika jest zaczerpnięty prosto ة لكح  z opowieści wchodzących W skład tego słynnego dzieła, a zatytułowanej 
Samma i Zahr al-Bdn oraz co się wydarzyło pomiędzy nimi a księciem Sarhdnem. 
Autor dobrze wplótł ten motyw W narracj؟ i nadal Sams nie tylko pierwotną rozrywko- 
Wo-przygodową roi؟, jaką odgrywała będąca jej pierwowzorem Samma, ale również 
charakter symboliczny: o metaforycznym charakterze tej postaci krytyk Salman Harfus 
Pisze:

Osoba Sams stała się symbolem dramatycznej sytuacji społecznej kobiety, W której, jak mo- 
wiła Simone de Beauvoir, my nie urodziłyśmy się haremami, ale społeczeństwo uczyniło nas ta- kimi33 ؛ ٠  i p ń zyni

'Abd al-Karlm Nasif często wtrąca cytaty z utworu Tagrihat Bani Hildl (Podróż 
rodziny Hilal ku zachodowi), wydaje si؟ wi؟c, że chce, by czytelnik porównywa! mają- 
Ce dużo wspólnego losy oraz mężne czyny bohaterów obu utworów. Poprzez to uka- 
r؛że na przestrzeni wielu stuleci duch walki, oporu i męstwo nie zmalaly. Oto 
ragment zapożyczonego tekstu:

329 ‘Abd al-Karim Nasif, At-Tartq ،'fó aś-śams: Tasriqal..., s. 365.

Salman Harfus Iflalat naqdiyya (Dirdsat tatbiqiyya fi al-adab assuri al-liadit), Ittihad al-Kuttab 
*!-‘Arab ادئسة ء  -
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A kiedy nas tal ranek, Hilalowie szykowali się do walki. Bito W bębny, a jeźdźcy dosiedli ko- 
ni. Książ? Hasan dosiadl swego rumaka i walka rozpocz?la si?. Mężczyźni zetknęli si? twarzą 
w twarz, polala si? krew. Niech Bóg blogoslawi książąt Abu Zayda i Diyaba. Oni jak lwy atako- 
wali przeciwnika mieczami i szablami, uderzając W jego pier؛ i kark د'.

W podobnym duchu autor przedstawia swego g ownego bohatera, ‘Azlza, ukazując 
jego sil؟, odwagę i męstwo podczas walki.

Trylogia prezentuje skomplikowane stosunki panujące pomiędzy Beduinami a nie- 
praktykującymi koczowniczego trybu życia mieszkańcami wsi i miast. Autor przedstawia 
pozytywne układy, wzajemne zrozumienie i możliwość zgodnej koegzystencji pomimo 
różniących ich zwyczajów i mentalności. Sam autor wskazal na to, dodając, że jego try- 
logia jest jedynym utworem W syryjskim powieściopisarstwie dogłębnie ukazującym te 
relacje"*.  Jednak niezależnie od opinii 'Abd al-Karlma Nasifa należy nadmienić, że 
temat opisywanych relacji wcześniej poruszy! syryjski pisarz ‘Abd as-Salam al-‘UgaylI 
w powieści Al-Magmurun (Zatopieni; 1979), a niewiele później pojawi! się on W utworze 

١هبج١ة١ل٠الةًاةألة 'ةة-تآ\آ١ة  ltiqaqat al-jasl al-a١٦١r (Etymologie ostatniego rozdziału", \996١.
Pod koniec pierwszej części trylogii 'Aziz wraca W gronie swych żołnierzy do szej- 

kaNawwafa, spełniając postawiony mu waru ek - jest dowódcą wojskowym nalezy 
się mu zgoda na ślub z Sams. Powieść TaSnaat Al al-Murr (Podróż rodziny al-Murr 
na wschód) kończy się szczęśliwie: ukazana jest Sams wychodząca ze swego namiotu 
na powitanie. Narrator tak przedstawi! ten moment: „Bo noc wreszcie minęła, a słońce 
po dhrgiej nieobecności pojawia się, słońce, które znowu chce wschodzić”’". Pisarz 
przez slowo słońce przywohrje różne symbole, np. imię bohaterki, Sams, znaczy „słoń- 
ce”, które zwiastuje też pogodę, nadzieję i nowe życie dla tej dwójki bohaterów.

W drugiej części trylogii: كاك،/•،/ - Garb (Wschód- Zachód)”4, autor kontynuuje opis 
wydarzeń po rozgromieniu Osmanów i czas przejęcia Syrii pod mandat francuski aż do 
pierwszej syryjskiej rewolucji W 1925 roku. Na początku ukazany jest ‘Aziz będący już 
wysokim oficerem wojskowym. Wychodzi z jednostki W mieście Hama ijedzie powo- 
zem do domu, gdzie czeka na niego Sams i maly synek, al-Ahdar. 'Azlz wraz 
z szejkiem saiihem alAllm (autentyczna postać historyczna - lider rewolucji anty- 
francuskiej na syryjskim wybrzeżu) koordynują działalność przeciw Francuzom szy- 
kującym się do wejścia do Syrii przez Liban, po tym, jak książę Faysal opuścil Dama- 
szek po dwóch latach sprawowania rządów. Wkrótce, po nierównej walce pod 
Maysalun, Francuzi zdobywają Syrię i zaczyna się okres mandatu francuskiego. Po- 
wieść ukazuje liczne zamieszki i działania przeciwko najeźdźcy W różnych regionach 
kraju. 'Abd al-Karim Nslf plynnie przemieszcza swych bohateów do różnych jego 
zakątków. Już tytul sugeruje, że W tej części autor przedstawi walkę pomiędzy nowymi 
zachodnimi kolonizatorami a symbolizującą tytułowy Wschód Syrią 'Azlz i Sams 
reprezentują tu narodową walkę przeciwko Francuzom. Ukazane jest zle oblicze oku- 
panta, reprezentowanego przez ٥ir٥ra - francuskiego głównodowodzącego. Ginie on 
podczas usiłowania gwałtu na Sams, śmiertelnie ugodzony przez kobietę noszonym 
przez nią kindżalem. Ten okrutny oficer wcześniej aresztował i torturował 'Azlza,

.339340 .s ،"،/„،...,’،،.7،؟ :Abd al-Karim Niisif, At-Tariq ila aś-śains' دد' 
Z wywiadu przeprowadzonego przez autora książki z ‘Abd al-Karimem Naslfem W Damaszku, إدد

.18 kwietnia 2005 roku
.520 .ila aSSams: Tairiqat..., s ،-)'/’ار،-/'،„.Abd al-Karim Niisif' ددد 

.1996 ila Sarq - Garb, Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab, Damaszek ،-،/’„،’ار،-/ ,Abd al-Karim Niisif‘ مدد
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który jednak uciekl z więzienia i uczestniczy! W rewolucji al-Qawiqgi. Po jej stlumie- 
niu wraz z żoną wyjechał do Damaszku i tu się ukrywają. Ta część, podobnie jak 
pierwsza, ukazuje okrucieństwo najeźdźcy. Zapoznaje czytelnika z prawdziwą twarzą 
Francuzów, pełną rasizmu, dumy i pogardy dla innych narodów. Zycie Sams i 'Azlza 
ulegto zmianie, ale ich patriotyzm i poglądy polityczne skrystalizowały się. Główny 
bohater po zdymisjonowaniu i wyrzuceniu z arabskiego wojska zajmował się drobnym 
handlem, ale duże zyski nie byly jego celem. Pozostał szlachetny W postępowaniu 
z innymi i zachowa! idealistyczne poglądy. Mimo odstąpienia od walki wręcz, wciąż 
zachęca ludzi do sprzeciwiania się okupantowi, rozprowadzając agitacyjne broszury 
i działając politycznie na rzecz niepodległości i wolności.

Trzecia część, zatytułowana Al-Gawzd' (.Bliźnięta)335, ukazala się dopieo W 2000 
roku i obejmuje okres od 1925 roku do dnia opuszczenia przez Francuzów Syrii 
W 1946 roku. Akcja rozgrywa się W Damaszku i pohidniowej części kraju, gdzie pod 
zmienionymi imionami ukrywają się 'Aziz i Sams.

Utwór jest kontynuacją opisów walk, manifestacji i aresztowań oraz ukazuje, jak 
zawiązują się nowe partie polityczne i stowarzyszenia. Ponadto powieść prezentuje 
przemiany kulturowo-cywilizacyjne zachodzące W życiu Syryjczyków, między innymi 
przez ukazanie początków elektryfikacji kraju, czyli budowy pierwszych elektrowni 
 -sieci energetycznych, importu samochodów pojawiających się W tym czasie na uli ؛
each miast, rozwijającej się automatyzacji przemyshi. Na tym tle Powstają nowe rela- 
cje pomiędzy Zachodem a Wschodem; wątek ten reprezentuje al-Ahdar, syn dwójki 
bohaterów, który wyjeżdżą na studia do Paryża. Na podstawie jego relacji z poznaną 
 -am Janette, siostrą Renaulta - głównego francuskiego komendanta Damaszku, pozna؛
jemy jego poglądy na temat europejskiego społeczeństwa, któremu - jego zdaniem 
- pomimo korzystnego, dynamicznego rozwoju brak duchowości, z powodu zbyt mate- 
balistycznego traktowania życia. Dlatego chlopak kończy studia medyczne i powraca 
do kraju. Zaś jego ojciec po przerwie wraca do partyzantki walczącej z okupantem 
 Uczestniczy W walkach ramię W ramię z innymi działaczami. W jednej z akcji zostaje ا
anny i staje się inwalidą. Pod koniec trylogii, kiedy następuje dzień odzyskania przez 

kraj niepodległości i narodowa flaga zost e po diugich latach wciągnięta na inaszt, 
Aziz ze wznszenia wstaje, pomimo paraliżu nóg. Wowczas przypomina sobie odległą 

chwil؟, kiedy to osobiście wciąga! arabską flagę po zdobyciu Damaszku przez księcia 
Faysala.

Trylogia At-Tariq ild Hams przedstawiła ważny okres przemian społecznych, 
politycznych, kulturowych i ekonomicznych W syryjskim społeczeństwie oraz nie- 
Ustanną walkę o zachowanie arabskiej tożsamości tego kraju. Autor opiera! się na kia- 
ycznej formie naiTacyjnej przemieszanej ze stylem dawnych opowieści i legend naro- 
 -owych, co nadalo utworowi ton epopei, o randze dziela ‘Abd al-Karma Nsifa kry؛
tyk SalmSn Harfus przekonuje W sIowach:

Gdyby autor doda! do swojej trylogii potrzebne elementy stylu obyczajowo-realistycznego. 
Jak żywe, drobne detale opisujące wygląd postaci, ich ubiór itp., to można by go nazwać Balza- 
kiem Syrii i można by powiedzieć, że oto mamy po Boskiej komedii i Komedii ludzkiej komedię 
Patri0tyczną’3٥.

---------------------------------------------------
 .٨rab, Damaszek 2000‘-dem, At-Tariq ila aiSams: Al-ćawzń', Ittihad al-KultSb al، ش3

Salmin Harfus, Itiiilat naqdiyya..., s. 101.
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Nabil Sulayman: Madarat asSarq {Orbity Wschodu; 1990-1993)

Madarat asSarq {Orbity Wschodu) sklada się z czterech powieści: Al-Aśri‘a (.żagle; 
 ,"’(Na‘ś {Konstelacja Niedźwiedzicy■, 1990), 4,-77^،"،„ {Korony, 1993 /ة„،،ه ,(1990
Aś-Śaqa'iq {Bratki', 1993). Przedstawia autentyczne wydarzenia rozgrywające si? 
w Syrii, począwszy od 1918 roku. Historyczne fakty są przedstawione niczym płynącą 
rzeka na tle losów rożnych niespokrewnionych ze sobą postaci - reprezentantów róż- 
nych pokoleń, pochodzących z rozmaitych miejsc W Syrii.

W dwóch pierwszych częściach, które będą tu analizowane, przedstawiony jest 
ważny dla kraju okres obejmujący lata 1918-1928, czyli od momentu opuszczenia 
przez Osmanów kraju i wyzwolenia się Syrii po wejście Francuzów i wielką syryjską 
rewolucję oraz bunty fellachów przeciw najeźdźcy. Nabil Sulayman przedstawia naj- 
ważniejsze wydarzenia, których sceną jest nie tylko terytorium Syrii, ale cala Bid 
aś-Śam (Wielka Syria, która nie byla jeszcze podzielona na cztery kraje - Palestynę, 
Jordanię, Liban i Syrię).

Główne postacie utworu to pięciu żołnierzy - Yasin al-HulU ze wsi az-Zanbaqli, 
Isma'il Mu'alls z Kafr Lali, Fayyad al-'u٩da z peryferii Himu, 'Aziz al-LabbSd 
z Qibyi i Rib an-Nasih z al-ćawlanu. Za pośrednictwem tych bohaterów autor zapo- 
znaje czytelnika z dziesiątkami rozmaitych drugorzędnych postaci, które reprezentują 
różne środowiska, zawody, charaktery. Pośród nich są agowie, baszowie, feudalowie, 
handlowcy, prości pracownicy i fellachowie, przywódcy, dziennikarze itd. Widoczne 
są zachodzące W społeczeństwie przemiany i poszukiwanie przez obywateli drogi do 
odnalezienia swojej tożsamości. Autor przedstawia etniczny i religijny sklad spole- 
czenstwa Wielkiej Syrii, ukazuje beduinskie, międzyplemienne konflikty oraz walki 
pomiędzy feudalami a fellachami, natomiast W miastach jest widoczna coraz silniejsza 
burżuazja oraz inteligencja będąca zarazem drobną burżuazją Nabil SulaymSn poka- 
zuje, że po wyzwoleniu się spod dominacji Turków rządy Fay؟ala kontynuowały taką 
samą politykę popierającą feudalów, przywódców religijnycli i burzuazję. Postać ba- 
szy śakima jest symbolem nowo powstałej klasy rządzącej związanej z przywódcami 
religijnymi oraz arabskimi emirami - on sam jest zięciem księcia Mekki, ponadto jest 
sprzymierzony z bogatymi handlowcami, maklerami i wtadcami ziem W okolicach 
Damaszku oraz nawiązuje uklady z Francuzami i Anglikami, a jego siostra, Lamya’, 
wychodzi za mąż za Anglika, Mr. Birgita. Nie można nie wspomnieć o jego dobrych 
układach z Osmanami W czasach ich rządów. Dlatego basza śaklm to człowiek, dla 
którego najważniejsze są wlasne interesy, dlatego nieistotne jest dla niego też to, kto 
sprawuje władzę W lcraju.

W powieści występuje wielu patriotów czynnie walczących za ojczyznę i wartości, 
w które wierzą, na przyktad 'Aziz al-Labbad, Hammadi al-Hassun, Isma'il Mu'alia 
i NugUm a Sawwan. 'Aziz al-LabbSd występuje przeciwko wpływowej rodzinie Al 
 która go oszukała. Członkowie tego rodu przejęli ziemie jego ojca, obiecując ,ةة؛63
mu w zamian, że zosanie zwolniony z obowiązkowej służby wojskowej. Jednak tak 
się nie stalo. Wkrótce 'Aziz wchodzi również W spór z rodem Al al-‘Abbas, należącym 
do tego samego co on odlamu religijnego. Konflikt wynika z tego, iż al-'Abbasowie, 
chroniąc swoje interesy, nie udzielili wsparcia głównemu bohaterowi W walce o odzy- 
skanie podstępnie zabranej mu ziemi. Autor pokazuje tu, że feudalowie z rodó١٧

Nabil Sulayrn, Madarat asSarg: At-Tigan, Dar Al-Hiwar, Latakia 1993.
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Al Bisara i Al al-'Abbas mają wspólne interesy, znaczące więcej niż więzi religijne. 
'Aziz al-Labbad przekonuje się, że panująca niesprawiedliwość jest wynikiem despo- 
tyzmu bogatych warstw społeczeństwa, a zwłaszcza feudalów, i opuszcza swą wieś 
Qibya, której mieszkańcy stali się niemalże niewolnikami Al BiSara. Podczas swych 
podróży po różnych regionach kraju zauważa okrutne zachowanie i postępki feudalów. 
Na przykład, W az-Zanbaqll jest świadkiem, jak W ramach kary jeden spośród wieśnia- 
ków jest zmuszony do stania na rozżarzonej blasze. We wsi Kafr Lala spotyka się 
z innego rodzaju samowolą i okrucieństwem, które reprezentują rodziny al-Bazzaz 
 -aś-śiha - bohate przyłączą się więc do walk chlopów, pomagając im W obronie ho ؛
noru Nugum as-Sawwan przez uratowanie jej z rąk feudalów. Następnie przebywa 
w Talkalah, a później W libańskim mieście Trypolis, gdzie ponownie spotyka się 
2 lawiną nieszczęść z winy kolejnego właściciela ziemskiego, 'Abbuda ar-RuSdy. Po- 
wieść Al-Aśfi‘a kończy się, gdy 'Aziz jest świadkiem kolejnego zla, wyrządzonego 
przez ar-Ru d .

Druga część czterotomowej powieści Banat Na‘ś (Konstelacja Niedźwiedzicy) roz- 
Poczyna się od sceny kończącej pierwszą Ukazany jest obraz, jak ludzie feudala ska- 
 owali na śmierć Hllanę, podejrzaną o usiłowanie otrucia 'Abbuda ar-Ruśdy. 'Aziz؛
al-Labbad, nie mogąc znieść widoku upokorzenia kobiety, bierze broń i strzela do 
okrutnego pana, a następnie ucieka do innej wsi, gdzie rządzi inny, równie okrutny 
właściciel ziemski - Turek, śahln Aga. W nowym miejscu wzrasta wola sprzeciwu 
Azlza, który przysięga sobie walczy؛ z niesprawiedliwością, „gdzie by jej nie spo- ؛kal^.Wtkczyamy:

Wspomina, jak przeciwstawia! się krzywdzicielom raz za razem i jak dalej będzie to czyni! aż 
do śmierci, bo jest to jedyna droga, którą sam wybral, a nie ta, którą wyznaczyło mu przeznacze- 
nie. Podobnie jak inni, móg! nie naraża، się i dla własnego bezpieczeństwa pochyla، głowę. Gdy- 
by to jednak robil. stałby się rozpieszczonym psem Al Bisary lub pierwszym mężczyzną Ibn 
ad-Dabbasa. Ponadto mógłby by، sierżantem policji lub uzyska، od "Abbuda ar-Rudy to, czego 
nikt inny nie by! W stanie osiągnąć. Jednak on wybrał opór wobec Al BiSara, pomimo sprzeciwu 
ojca. Wybra! konfrontację z Ibn ad-Dabbasem i zabil ‘Abbuda ar-Ru؛dę, walczy! z Francuzami, 
a kiedy nadejdzie właściwa godzina, wybierze ponownie walkę, nieważne gdzie i nieważne 
z kim: czy z Trkiem Sahinem Aga, czy też z całą Francją’”.

U 'Azlza w miarę uplywu czasu dojrzewała świadomość klasowa i patriotyzm, 
w Aleppo, poznał za pośrednictwem 
bolszewizmu, przyłączył się do nich i stal się komunistą

Autor przedstawia pozytywny obraz rewolucji bolszewickiej, czyniąc z niej ideal 
dla swoich bohaterów, pornlmo iż jej założenia nie cieszyły się W Syrii aż tak dużą 
popularnością؛ stano؛ ideo ogi؛ niewielki؟) grupy inteligentów Nomiat zdecy- 
dowana większość społeczeństwa komunizm potępiała, a sowo bolszewik mialo ne- 
gatywne zabarwienie, oznaczając zlego, pozbawionego moralności człowieka. Pisarz 

بطآلاحااج ٢٥1؟ ة؛ةدلههح١٧ ’ nie przedstawiając rzeczywistości, a narzucając swoje 
skrajnie lewicowe poglądy:

Pośród kamalitów niewielu jest bolszewików, ale za nimi stoi rewolucja, która wstrząsnęła 
światem... Rewolucja, która przewróciła zamek na głowę cara. Jak myślisz, kto wywołał tę re-

Wal fa Klruza i intelektualistypgdyprzebywając 
ahriego założenia

;;; Nabil Sulayman, Madarat aXSarq: Banat Na'ś, Dar Al-Hiwar, Latakia 1990, s. 235. 
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wolucję? Ludzie jak ja i ty, jak profesor Fahri... żołnierze, pracownicy, chlopi, nauczyciele, kto- 
rzy budują teraz swój kraj bez cara i bez zmartwień. Bolszewicy podają rękę pokrzywdzonym 
i biednym, ale k^y szykują się do ataku na rewolucję. Państwa stoją przeciwko niej, a ona jest 
jeszcze mloda...’ ٥

I tak 'Aziz al-Labd i jego towarzysze, Isma'1 Mualla oraz Nugum as-Sawwan, 
stają si؟ zatwardziałymi bojownikami walczącymi z krzywdzicielami, tj. feudalami 
i wszystkimi ich zwolennikami, czyli Fayy d m, Yasinem al-Hulu i Ragibem an- 
-Nasihem, którzy stali si؟ służącymi właścicieli ziemskich, zapominając o swoich 
korzeniach.

Powieść kończy si؟ „wielką konfrontacją”, z której wynika jednoznacznie, że sity 
biednych ludzi skrystalizowały si؟, dając mu świadomość ich praw:

Wielka konfrontacja w ostatniej chwili, ostatniej nocy, podczas uczty wydanej przez księcia 
Dasśaś na cześć rządzących krajem... Książe straci! wówczas jedno oko, zginęło wielu ludzi, nie- 
wolnikw, syryjskich i francuskich gości. Atakujący ucieldi, nie pozostawiając po sobie żadnego

Dassas, Beduin pochodzący z Ar-Raqqi nad Eufratem, uosabia koczownicze ple- 
miona, ich roi؟ oraz pozycj؟ W społeczeństwie. Poprzez t؟ postać pisarz ukazuje przy- 
wódców beduińskich jako sprzymierzeńców feudaow i ich wspólników W interesach. 
Dlatego książ؟ ma dobre uklady z baszą śaklmem oraz Francuzami i Anglikami.

W Madarat asSarq (Orbity Wschodu) można dopatrzyć si؟ dwóch płaszczyzn - 
realistycznej i symbolicznej. Pierwsza z nich pokazuje cierpienia najbiedniejszych 
warstw społeczeństwa i walk؟ między rożnymi klasami na tle prawdziwych wydarzeń, 
poprzez krytyczno-realistyczne ujęcie historii. Symbolicznej płaszczyzny można do- 
patrzyć si؟ W wielu postaciach i wydarzeniach, które mogą uosabiać ojczyzn؟. Na 
przykład, Nig m as-Sawwan symbolizuje Wielką Syri؟ i jest przedstawiona niczym 
matka ojczyzna. Krytyk 'Abd Allah Abu Hayf również dostrzega W utworze symboli- 
k؟, która jego zdaniem „zawiera si؟ W relacjach pomiędzy kobiecością a męskością 
i wskazuje na jego [utworu] społeczny i klasowy charakter (...)”"2.

Aluzyjnośc i legendarny ton są wyczuwalne W całym utworze. Wskazują, że pro- 
bierny świata mają początek W najdalszej historii, a mianowicie sięgają przypowieści 
biblijnej o zabiciu Abla przez, brata, Kaina. To wydarzenie mialo si؟ rozegrać W kraju 
pisarza, na górze Qasuyun U bram Damaszku, gdzie ponadto po dtugim błądzeniu po 
ziemi spotkali si؟ biblijni Adam i Ewa. Dlatego też każda z części utworu rozpoczyna 
si؟ i kończy panoramą Damaszku z uwidocznioną W tle górą Qasuyun.

I tak, na początku pierwszej części powieści - Al-Aśri‘a {żagle) - autor opisuje na- 
stępujący epizod:

Pomiędzy rękami Qasuyunu rozparcelowały się pola, o których mówili, że tu Kain zabił Abla 
(...). Krew zechciałaby, gdyby mogla, rozla، się, a Aś-Sam [w ten sposób jest określany zarówno
Damaszek؛ jak i Wielka Syria] jęczał od krańca po kraniec i osłabiony poszedł na spotkanie zeألئ
’*I  Ibid., s. 287.
341 Ibid., s. 577.
342 ‘Abd Allah Abu ١١'أالها  Al-ćii>s at-١ia’ir - (ranni ad-dat fi ar-riwaya al-'arabiyya, Riad El-

-Rayyes Books S.A.R.L.. Bejrut 2003, s. 116.
343 Nabll SulaymSn, Madarat aiSarq: A!-Airi'a, Dar Al-HiwSr, مل ta kia 1990, s. 7. 
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Zaś na końcu autor ponownie przedstawia obraz stolicy i przypomina o Kainie i Ablu. 
Czytamy:

As-śam obraca się i spogląda od ،wint tego wieku i by، może do jego zachodu, jego prze- 
strzeli jest pena ludzi, którzy wciąż zmieniają się i stają się W niej nowymi. ٨ od ciemności do 
światła i od światła do ciemności As-Sani rozpościera swoje żagle i płynie z nimi, bo tak wygląda 
ich Zycie, i to jest historia Damaszlcu. Prowadzi zbłądzonych i opiekuje się tymi, którzy cierpią 
z bólu, rzuca kamieniem W głowę nierozsądnego, by W przyszłości nie powtórzy, się fakt, ٤e brat 
przyjdzie i zgniecie głowę bratu...’**

Tak kończy si? powieść, akcentując dramatyczne metamorfozy z życia Wielkiej Syrii.

To jest As-śam zmieniający się od farm po fumy, od sklepów po dziewczyny lekkich oby- 
Czajów; oddalający się od tych, którzy chcą W nim wyrzeźbić taki lub inny znak. On wyrasta 
z granitu i piasku, które obmywa morska piana. Opiekuje się tymi, którzy są głęboko zranieni, 
i tymi, którym chiosta wcześniej rozrywała mocniej serce niż skórę’*’.

W ostatnim epizodzie Bandt .اكايم‘؟  (.Konstelacja Niedźwiedzicy) również pojawia się 
tyidok Qasuyun - symbolu niepokoju i legendarnych wydarzeń. Ponadto pisarz, nawią- 
zując do tylu hr tej części, używa spersonifikowanych W postaci dziewczyny Wielkiej 
 Malej Niedźwiedzicy. Opłakuje ona na tym wzgórzu śmierć swojego brata. Autor ؛
zwróci! uwag؟ na fakt, iż W tej krainie zabijanie W dalszym ciągu trwa:

On patrzy, na Qasuyun. a później przeniósł wzrok dalej i wyżej... Ujrza, Banat Na‘ś [Kon- 
stelacja Niedźwiedzicy], wciąż jeszcze opłakującą swojego brata, który zosta, zabity na początku
stworzenia, i on by, wzruszony, Ze jej płacz nie by, już taki jak ten, który słyszą, W dzieciństwie. 
Wygląda,, jak gdyby sta, się lamentem nad wieloma braćmi, który nie potrwa wiecznie i już do- 
biega końca’*٥.

Nabil Sulayman na prawie dwa tysiące czterystu stronach drobnego druku swojej 
Powieści (z czego dwie pierwsze, omówione tu, części zajęty okolo tysiąca stu stron) 
przedstawi! nową wizję historii Wielkiej Syrii W bardzo ważnym okresie. Wydaje się, 
٤٠ taka duża objętość powieści jest usprawiedliwiona, bowiem niezbędne byio, by 
a or przedstawi! dziesiątki postaci, ich opisy i metamorfozy W dynamicznie zmie- 
cym się społeczeństwie na tle istotnych wydarzeń, oczywiście W skali Wielkiej؛aj؛؛

Wybitny algierski pisarz, Wasinl al-A‘rag٠ badając Madarat asSarq, zastanawia! 
ل٦؟ > Ctyaby powie؛؛ nie jest kroniką historyczną. Zauważy!, że piśmiennictwoliterac- 

kie bardziej przyciąga czytelnika niż kronikarstwo, a Madarat aś-Śarq wyróżniają się 
W dwóch piaszczyznach:

(...) zewnętrznej heuristique oraz wewnętrznej interpretacyjnej hermeneutique. To powoduje. Ze 
czytelnik odbiera tekst jako literacki wytwór przedstawiający W linii prostej rzeczywisto،، ,listo- 
tyczną i realia, które odnoszą się do społeczeństwa’*’.

Nabil Sulayman utrzymuje, że jego powieść W czterech tomach nie jest:

Jj ^؛d.. s. 484.

؛؟٥ 347 bn Sulayman, Madarat aiSarq: Bandt y،,'.؛..., s. 579.
. Wasini al A‘rag, Al-Mutahayyal ar-ńwd’i wa at-tarih. Madarat asSarq: binyat at-tafakkuk wa
Kan' ٦ رام ،/ Sulayman aw rub' qarn min „؛,؛؛-؛-,bo. Dar Aś-Śuruq li-n-N Sr wa at-Tawzi' i Dar ٥n'an 1 ld-DirSsat waan-Nasr, Arnman-Damaszek 1996, s. 77-78
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(...) powieścią historyczną ani próbą ponownego odtworzenia dziejów. By، może jest nowym fik-
cy nym produktem pierwszej polowy XX wielcu, ale plasuje si؟ W sercu teraźniejszości i dla przy- 
szlośct

Wybitny syryjski dramaturg, Sa'd Allah Wannus, mówi o walorach tego utworu 
i pisarskich umiejętnościach autora W zakresie łączenia dokumentalnych informacji 
z fikcją i pokazywania ważnych spraw, opierając się na detalach drobnych wydarzeń 
i faktów. Jego zdaniem „utwór jest przebudową i kontemplacją calego naszego wieku, 
który jest praktycznie całą naszą współczesną historią”’".

Palestyński teoretyk literacki, Faysal Dar g, porównuje Madarat asSarq do 
najważniejszych powieści historycznych najwybimiejszych arabskich pisarzy, jak try- 
logia Nagiba Mah U'a, pięciotomowa powieść Mudun al-milh (Miasta soli) 'Abd 
ar-Rahmana Munifa i powieści óa'iba Tumy Farmana’ ؛٥ .

Syryjski pisarz, Nihad sir s, wskazuje, ze Nabil Sulayman, podobnie jak inni syryj- 
scy powieściopisarze począwszy od lat osiemdziesiątych XX wielcu, często wracal 
w swoich utworach do tematyki historycznej. Wskazuje, że:

(...) powieściopisarstwo syryjskie może sta، się popularnym, narodowym gatunkiem literackim 
i tylk poprzez powieś، historyczną uda mu się usuną، ze swojej drogi ciężkie dziedzictwo po- 
ezji’؛'.

Można wskazać jeszcze jedną przyczynę popularności wśród pisarzy tematyki histo- 
rycznej, wiążącą się z ucieczką od teraźniejszości W obawie przed cenzurą i przekro- 
czeniem politycznego tabu, określonego przez reżim Syrii, o tym pośrednio nadmienia 
Nabil Sulayman W jednym z wywiadów, odpowiadając na pytanie, dlaczego wybrał 
tematykę historyczną:

W pierwszej chwili sprawa może by، myląca i wydaje się, że to jest ucieczka od teraźniejszo- 
ści, ucieczka od wyrażenia aktualnych problemów, szczególnie spraw związanych z despoty- 
zmem arabskim. Jednak to nie jest takie proste i powierzchowne, bo W ostatnich latach przed 
arabskim pisarzem - myślicielem i intelektualistą, a nawet przed zwyklym obywatelem zaczęto 
stawa، wiele nierozwiązanych, budzących wątpliwości problemów odnoszących się nie tylko do 
teraźniejszej chwili, ale do calej historii, którą należy rozpatrzy، na nowo’".

Można stwierdzić, że czterotomowa powieść Madarat asSarq byla owocem dtu- 
giej kontemplacji i wnikliwej analizy najważniejszych spraw społeczeństwa arabskiego 
oraz powrotem do korzeni problemów, które wciąż są aktualne W tym niespokojnym 
i dynamicznie zmieniającym się kraju.

34، Nabil Sulaymin. Hiwarat wa iahdddt, أله Al-Hiwar, Latakia 1995, s. 275. 
34’ Idem, Madarat asSarq: AsSaqd’iq, Dar Al-Hiwa, Latakia 1993, okladka. 
"٥ Patrz: Idem, Al-Matn al-inutallat, Dar Al-Hiwar, latakia 1999, s. 145.
“I Ibid., s. 146.
352 Idem, Hiwarat wa..., s. 281-282.
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Hanna Mina: Ar-Rabr wa al-harif (Wiosna i jesień', 1984)

Głównym bohaterem Ar-Rabr wa al-harif (Wiosna i jesień) jest Syryjczyk, Karam, 
który pracował przez pięć lat za granicą, najpierw jako nauczyciel języka na uni- 
wersytecie W Pekinie, a następnie na Węgrzech, również jako nauczyciel oraz 
dziennikarz i lektor radiowy. Wydaje się, że Karam jest alter ego samego autora, 
który pracował W tych samych krajach i zawodach. Ta postać jest typem człowieka 
o marksistowskich poglądach, który wyznaje wartości socjalistyczne i walczy o ich 
urzeczywistnienie, wykorzystując wcześniej zdobyte (glównie na Węgrzech) do- 
świadczenia. Jednak jego wizenmek nie jest wyidealizowany - ma kontakty z ko- 
bietami, z którymi przesiaduje W nocnych klubach, pije najlepsze wina, pali naj- 
droższe papierosy. Ponadto krytykuje chiński model socjalizmu, izolujący spole- 
czenstwo od reszty świata, W czym widoczna jest sowiecka propaganda, krytykująca 
maoistyczne Chiny, idące - jej zdaniem - niewłaściwą drogą ku socjalizmowi. Ta 
sowiecka agitacja odbila się ecliem W gronie syryjskich intelektualistów, a zwtasz- 
cza w szeregach Syryjskiej Komunistycznej Partii, do której należal Hanna Mina, 
i wywarła na pisarzu swoje piętno.

Karam chwali ustrój socjalistyczny na Węgrzech oraz powstanie nowej socjali- 
stycznej osobowości. W rozmowach wspomina o wielkich osiągnięciach socjali- 
stycznych Węgier W różnych dziedzinach życia. Autor zbytnio obciążył narrację 
licznymi dyskusjami i debatami na temat wielu aspektów teorii i praktyki marksi- 
zmu, co sprawiło, że powieść jest przeładowana propagandą. Prezenhije ona obraz 
Węgierskiego społeczeństwa, ukazując przedstawicieli różnych grup społecznych: od 
rolników przez robotników, studentów po elitę intelektualną. Spośród przedstawio- 
ych postaci większość stanowią kobiety, które autor opisuje z wielkim pietyzmem 
 -przyjemnością, przedstawiając aż do przesady rozmaite przygody i kontakty bohate ا
ra z nimi.

Opisuje też życie obcokrajowców zamieszkujących na Węgrzech z różnych przy- 
czyn politycznych i naukowych. Nie brak wśród nich arabskich studentów i działaczy 
politycznych, których krytykuje za to, iż zapomnieli 0 swoich obywatelskich obowiąz- 
kach wobec ojczyzny i nie myślą o powrocie, by wspierać konieczną walkę. Jednak nie 
był to obiektywny rys, gdyż autor" sugerował się Jednostronnym punktem widzenia, 
swoistym dla oficjalnych kręgów rządowych, z historycznego punktu widzenia auten- 
tycznośc powieści budzi zastrzeżenia, gdyż nie ukazuje poglądów niezadowolonych 
 -przeciwnych autorytarnemu reżimowi grup węgierskiego społeczeństwa. Autor potę ا
piał węgierską rewolucję z 1956 roku, popierając oficjalną rządową wersję wydarzeń. 
Krytyk śakir an-NabulsI celnie to ocenil. pisząc: „Hanna Mina ulegl chylonej wizji 



152 Syryjska powiesc po roku 1961

historycznej i kiedy atakował powstanie na Węgrzech z 1956 roku, nie potrafi! przewi- 
dzieć przyszłości”"}.

Powieść kończy się, kiedy W 1967 roku wybucha czerwcowa wojna arabsko-izrael- 
ska i Karam, targany nostalgią i miłością do ojczyzny, powraca do kraju, mimo ze wie, 
iż trafi do więzienia. Mówi: „Jestem na swój sposób chory na nostalgię za ojczyzną 
i nieznanym”"*.  Jak Fayyad, główny bohater At-Talg ya’ti min an-nafida (śniegiem 
wieje od okna', 1969) jest przekonany, że nie ma ucieczki od ojczyzny i tizeba W niej 
żyć mimo cierpienia i bólu:

"5 Sakir an-NabulsI, Mahdhig al-hurriyya م ar-riwaya al-'arabiyya, Al-Mu'assasa al-'Arabiyya 
11-d-Dirasat wa an-Nasr, Bejrut 1992, s. 505.

.Hanna Mina, Ar-Rabi' wa al-harif.; Dar Al-Adab. Bejrut 1984, s. 15 ا،35
.Ibid., S.318 ؛5’
356 Fadiya al-Mallh Halawani. Ar-Riwaya W„.... S. 110.
357 Haydar Haydar, Walima /،'-،،‘.? ألة أل-/« ،،/،،. Cypr 1985.

Patrz: Ibrahim 'Awad, „Walima /،'-n'.?ألة al-bahr" bayna aiyam ،،/-/.ة/؟،„ W،، hurriyyat al-ibdd'. 
Maktabat Zahra’ aś-Sar٩. Kair 2001, s. 9.

Zaniosę moją zwiędłą, bezpłodną sadzonkę, by zasadzi، W ziemi mojego kraju. Tam ponow- 
nie się zazieleni i owocuje .. Wiem, jakie nieszczęścia i cierpienie czekają na mnie, jednak boi 
będzie mial swoje korzyści"؛

Omawiana powieść to ze wszech miar nieprzekonujące dzieto, gdyż budzi zastrze- 
żenią tak z punktu widzenia artystycznego, jak i ideologiczno-politycznego. Można ją 
określić jako słabszą kopię At-Talg ya’ti min an-nafida (śniegiem wieje od okna', 
1969) tego samego pisarza.

W Ar-Rabi' wa al-harif jest widoczny dziennikarski styl i bezpośrednia, ideologicz- 
na wymowa oraz jasny akcent socjalistycznej propagandy. Wielu arabskich krytyków 
literackich z dezaprobatą zarzucało pisarzowi, że nic nowego nie wnosi do swoich ostat- 
nich powieści, kopiując ciągle poprzednie wlasne utwory. F^diya al-Mallh Halawanl, 
próbując usprawiedliwiać slabe punkty tego dziela, pisze:

By، może wynika to ze zbytniego pośpiechu pisarza i nadmiernego zaufania i wiary 
w swoje możliwości W dziedzinie powieściopisarskiej oraz przekonania, że wszystko, co pisze, 
jest kunsztowne; a by، może ten utwór mial by، hotdem, jaki chcial złoży، Węgrom za udzie-
loną mu gościnę i okazaną wielkoduszność, powieś،3!. w najlepszy z dostępnych mu sposobów - pisząc

Należy powiedzieć, że niepowodzenie tego utworu można odnieść do zbytniego za- 
angażowania się Hanna Miny W politykę, co ograniczyło jego wyobraźnię pisarską 
i odbilo się negatywnie na artystycznych walorach utworu, a to sprawiło, że jest on 
podobny do politycznego i ideologicznego komunikant, a nie dziela literatury pięknej.

Haydar Haydar: Wallma li-a'sab al-bahr (Uczta dla traw morskich', 1985)

Powieść ta* 356 357 wywolala burzę dyskusji i protestów, a nawet polityczne zamieszanie, 
zwłaszcza po jej szóstym wydaniu W Kairze W 1999 roku, kiedy oburzeni sndenci 
demonstrowali przeciw naruszeniu religijnego i społecznego tabu oraz obrazie uczuć 
muzułmanów3؛’.
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Utwór przedstawia dwóch irackich komunistów, Mahdlego ٥aw٥da i MihySra 
al-Ehilego, którzy po kiwawych prześladowaniach ich partii za czasów prezydenta 
'Abd al-Karlma Qasima, określonego W powieści jako al-Kalbl, uciekają z ojczyzny do 
Algierii. Tam z łatwością znajdują prac? jako nauczyciele języka arabskiego, gdyż kraj 
ten zaraz po wyzwoleniu si؟ spod mandatu Francji rozpoczyna arabizację szkolnictwa 
oraz państwowych urzędów, dlatego szczególnie poszukiwani są arabiSci. Mihyńr wy- 
najmuje pokój W przypominającym dom publiczny motelu, należącym do Fulli Bu 
'Innab, bylej algierskiej rewolucjonistki, która uczestniczyła W zamachach przeciw 
francuskiemu wojsku.

Mihyar stal się oddanym marksistą po tym, jak stracil nadzieję na urzeczywistnienie 
idei panarabizmu, gdy Arabowie W 1967 roku pod przywództwem Gamala Abdel Na- 
sera przegrali wojnę z Izraelem. Przebywając na emigracji, początkowo byl wiemy 
pozostawionej W Iraku małżonce i uważał, że relacje mężczyzny i kobiety powinny być 
budowane przede wszystkim na milości, gdyż bez niej fizyczne kontakty czynią z ciala 
niewolnika. Jednak z czasem ulegl ponętnej Fulli, zapominając o wierności swoim 
zasadom i żonie. Pomimo to mężczyzną jest przedstawiony jako nieugięty, ni to świę- 
ty, ni to szaleniec, doznający wizji, W czasie, który jego zdaniem nie należy do niego. 
Nie przestaje fantazjować, a jego kolega Mahdl widzi W nim marzyciela, zaś Fulla 
Uważa, że W swoich poglądach plącze filozofię z polityką, poezją i religią Natomiast 
Mihyar opisuje swą kochankę jako kobietę dziwną, bagatelizującą wszystko, rozcza- 
٢owaną rewolucjonistkę, jednak patrzącą na życie trzeźwo i dalekosiężnie. Jej los jest 
podobny do losu wszystkich uczestniczących W rewolucji kobiet, które po odzyskaniu 
niepodległości nie byty należycie doceniane przez nowe algierskie wladze:

Oto my, które walczyłyśmy W górach i miastach, zostałyśmy domowymi shigami: fiamlla Bu 
Hri d [najsłynniejsza algieska rewolucjonistka] wyszła za mąż za swojego adwokata i emigrowała 
z kraju, ćamlla Bu ‘Izza żyje W zapomnieniu. Ja wraz z tysiącami kobiet stałyśmy się prostytut- 
kami lub pokornymi, posłusznymi Zonami. Nasza wyjątkowa rola skończyła się i wróciłyśmy do 
naszych zwyczajnych zajęć"’.

Tu Fulla krytykuje czas po odzyskaniu niepodległości, podobnie jak Asiya Lahdar, 
która pyta, dlaczego rewolucjoniści zostali pozabijani, a złodzieje i mordercy pozostali.

Haydar Haydar przedstawia skorumpowane społeczeństwo na przykładzie Yazlda 
١٧ild al-Hagga, który zgromadzi! majątek, działając na czarnym rynku i prowadząc 
nielegalne transakcje. Wykorzystując zgromadzone bogactwo, kontroluje życie bied- 
nych i wraz z oficerami wojskowymi i muzułmańskimi duchownymi rządzi spoteczen- 
stwem. Ta grupa trzymająca władzę uosabia wszystkich, którzy wzbogacili się podczas 
Wojny z okupantem, bazując na korupcji.

Mihyar, jako byty rewolucjonista walczący W partyzantce przeciwko dyktatorskiej 
Władzy w Iraku, widząc korupcję i niesprawiedliwość W Algierii, pragnie, by jej' 
mieszkańcy zbuntowali się przeciwko reżimowi. Rozpropagowuje komunistyczne 
Poglądy, dyskutuje ze swoimi uczniami, podważając to, czego nauczyli się z historycz- 
nych i religijnych książek. Pokazuje im, że W odległych czasach wielu muzułmańskich 
myślicieli zostalo zabitych pod zarzutem bezbożnictwa tylko dlatego, że myśleli 
w sposób logiczny, stojący W opozycji do popularnej metafizyki. Występowa! z kryty-

Haydar Haydar, Walima li-a‘śab nasid al-mawt. Ward li-tT؛b٤'a wa an-Naśr wa
a'-Tawzl‘٠ Damaszek 2000 (wyd. 7), s. 101.
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kąjednego z pięciu filarów islamu-jałmużny, którą każdy muzułmanin musi płacić c٠ 
roku w wysokości 2,5% wartości swego majątku: „Te pieniądze nie wystarczą, by 
biedni dostali należne im prawa”’“. Dalej pokazuje, że islam zjednoczy! Arabów, ale 
nie zbudował socjalizmu i nawet nie zlikwidował niewolnictwa, a zaledwie wspomniał 
o łagodnym traktowaniu niewolników. BohatCT stale prowadzi komunistyczną propagan- 
dę i mówi, że:

Widzę w Marksie i Leninie nowego Mahometa, Mahometa XX wieku; arabski Marks lub Le- 
nin to jest to, czego nam potrzeba W obecnym, niespokojnym czasie"'.

Kolejny bohater, Mahdl ćawad, ciągle pamięta swoje nędzne dzieciństwo W kraju, 
gdzie brakowało wolności i stabilizacji. Ma wciąż przed oczami krwawe zamieszki 
i wspomina, jak byl zmuszony ratować życie ucieczką z Iraku. Jest komunistą twier- 
dzi, że jego partia nigdy nie popetnia błędów i marzy - tak jak jego kolega, Mihyar - 
o arabskiej komunie, która zmieniłaby życie Arabów, a jej sionce nigdy by nie zgasto 
aż po wieczność. Czuje, że jego poglądy - podobnie jak każdego komunisty, marzące- 
go o zmianie świata, równości klasowej i dobrobycie dla wszystkich ludzi na ziemi - 
wyprzedzają czas i płyną pod prąd. Widzimy go, jak żyje pogrążony W samotności, 
wyobcowany, i tylko Asiyi udaje się wyciągnąć go z tej izolacji. Dziewczyna jest córką 
męczennika, który zginął W wojnie wyzwoleńczej z Francuzami, i znając jedynie język 
francuski, pragnie nauczyć się arabskiego. Mahdl udziela jej korepetycji. Rozmawiają 
wówczas o wolności, -oleniu się spod wladzy obyczajów pozbawiających kobiety 
należnych im praw.

Asiya opowiada swojemu nauczycielowi o trudnym dzieciństwie, śmieci ojca, po- 
wtórnym małżeństwie matki z krewnym, którego poleciła rodzina. Wie, że jest ofiarą 
okrutnych zwyczajów, ale twierdzi, że kobiety nie mogą nic zrobić, dopóki spoleczeń- 
stwo jest zacofane. Nie chce, by mężczyźni patrzyli na nią jak na obiekt pożądania, bo 
jest obdarzonym uczuciami człowiekiem i czuje potrzebę posiadania przyjaciół rów- 
nież w męskich kręgach. Dziewczyna krytykuje charakter arabskiego mężczyzny, któ- 
rego tak opisuje:

W pierwszym dniu Arab poznaje kobietę, W drugim chce ją mieć W łóżku, a na tTzeci dzień 
ona staje się prostytutką W jego seksualnym słowniku. Tojest wstrętne, a nawet odrażające"؛.

Pisarz ukazuje Algierczyków i ich poglądy po wielu dekadach wynarodowienia. Są 
nieufni wobec obcycli i boją się wszystkiego, co przychodzi z zagranicy, bo okupant 
zranil ich duszę i cialo. Prezentuje obiegowe opinie obywateli Algierii na temat Europy 
Zachodniej:

Zachód nie lubi Arabów. Pozwól mi, jestem mechanikiem pracującym na okrętach, ale jestem 
trochę wykształcony i czytuję gazety (...). Jestem przekonany o tym, co mówię - oni nas nienawi- 
3 ■اج ؟لهح  algierska, k o ١ przegrali, jest jedną z przyczyn ich nienawiści. Tam Algierczyka traktująjak psa. Dlaczego?’؛’

Z drugiej strony, przedstawione są poglądy części arabskiej inteligencji studiującej 
na Zachodzie na temat rodaków żyjących poza granicami kraju. Hołdują oni europej-

Ibid., s. 300. 
 .Ibid., s. 54 ا؛’
 .Ibid. 320؛“
“’ibid., s. 291.
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skiemu sposobowi życia, a jeden spośród algierskich studentów na Sorbonie powie- 
dzial Asiyi, że Francuzi są cywilizowani, zaś Arabowie zacofani. Egipska krytyk, 
Farlda an-Naqqńś, pisze o wizerunku Francji przedstawionym W tej powieści:

Są dwa obrazy - pierwszy: Francja kolonialna, a drugi: Francja krajem wolności. I byli tacy 
spośród francuskiej inteligencji, którzy walczyli W szeregach algierskiej rewolucji przeciwko ko- 
lonialnej Francji. Są oni tacy sami jak Asiya Lahdar i są płodami utopii, ktora brata wszystkich 
ludzi bez wyjątku. Są obietnicą świata postkolonialnego. a on jest antagonistyczny względem 
tamtego zwierzęcego świata, który panowal W Algierii po wojnie - świata kapitalizmu, kupców, 
tajnej policji, reakcyjnych duchownych, którzy zwalczają świat a wolności’".

Asiyfr, przeciwstawiająca się religijnemu fanatyzmowi i nacjonalizmowi, jedno- 
cześnie potępia europejski kolonializm i jego starania o zdeformowanie historii oraz 
kultury arabskiej przez przedstawianie ich W zlym świetle. Kobieta mówi, że Francuzi:

Wtłoczyli w naszą pamięć, że Arabowie muzułmanie byli najeźdźcami, bo okupowali Hisz- 
panię. Sycylię i pohtdnie Francji. Chcieli nas przekona،. Ze Koran zaczerpnięto z Pisma świętego 
i Tory, a język arabski jest językieiri religii i poezji, a nie nauki, i to .jest przyczyną zacofania 
Arabów W nauce i pozostawania W tyle W stosunku do nowoczesnej cywilizacji’؛؛.

W Walima li-a‘śah al-bahr przedstawione są relacje pomiędzy Asiyą Lahdar 
i Mahdlm jako symbol buntu przeciw zlym zwyczajom i zacofanym poglądom muzul- 
manskich duchownych, którzy pod pretekstem obowiązku moralnego występują prze- 
ciwko prawom kobiet. Tych dwoje bohaterów, sprzeciwiając się narzuconym przez 
społeczeństwo i religię ograniczeniom, popada W skrajności, np. kąpią się nago W mo- 
rzu: „Oni W morskiej soli zmywają z siebie mroki świętego wychowania”’“.

Powieść kończy się, kiedy policja poszukuje Mihyara i Mahdlego W celu deporta- 
cji. Pierwszego udaje się złapać, zaś drugi, dowiedziawszy się, iż jest poszukiwany, 
Wspina się na skalę, rozbiera do naga i skacze W głąb morza, by stać się pokannem dla 
traw morskich.

Wydaje się, że pisarz chcial przedstawić okrutne realia panujące W całym arabskim 
świecie, a Algieria - podobnie jak Irak - rządzona jest przez okrutne sity broniące 
swoich interesów i mające za nic dobro człowieka i narodu. Taka wymowa przebija 
z calego utworu i pojawia się już na pierwszych stronach, gdzie ukazane jest negatyw- 
ne oblicze arabskiego miasta. Urocza 'Annaba (Bona) - miejsce powieściowej akcji:

(...)jest pięknym miastem, otoczonym przez morze i lasy, ale tak jak każde arabskie miasto jest
zdziczała, rządzona przez terror, głód, sprzedajnoś،, religię, nienawiś،, niewiedzę, okrucieństwo 
i zabijanie’؛’.

Dalej pisarz przedstawia caly kraj jako „fanatyczny, rządzony przez religię, policję 
.’؛’”nocne bandy, które gwałcą oraz zabijają dla jednego dinara ؛

Powieść jest odważna, a nawet zbyt śmiała. Podważa autorytety postaci historycz- 
nych i religijnych, co jest widoczne W wypowiedzi Mahdlego na temat proroka Maho-

,”ft „/-ft،،/,،". „Adab wa Naqd/،'-„'.3 ؛،؛M Farida an-Naq٩aś, Qira'a naqdiyya li-riwdyat „Walima 
.07.2000,5.16-30 ,79< ٠١٢

.37 .ft..., wyd. 7, s/،'-،،'.?،؛ s Haydar Haydar, Walima،’ ^3.,Ibd^

.11 .ibid., s’؛’ 

.18 .ibid.; s"‘’
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meta: „Mial ponad dwadzieścia legalnych żon i kochanek”’؛’. To zdanie i wiele innych 
w podobnym duchu wywolaly ostrą reakcję W szerokich kręgach społeczeństwa, W tym 
pośród literatów. Egipski literaturoznawca. Ibrhm *Awad,  wydal na temat tej powie- 
ści krytyczną książkę, W której pisal: „To jest dekadencja pisarza i kłamstwo podłego 
komunisty, który nie wie, ile tak naprawdę prorok Mahomet mial żon”’™.

Postać marksisty Mahdiegojest przedstawiona W bardzo odważny sposób, na przy- 
klad, kiedy Asiya mówi mu, że jest dziewicą i zachowała czystość, ten odpowiada jej: 
„Ale ja, jak wiesz, jestem ateistą. Cześć, błonę dziewiczą i morale muzułmanów mam 
w dupie od dziesiątków lat”"'. Bohater przeklina cale społeczeństwo, a nawet wszyst- 
kie przeszłe pokolenia, czasy oraz „to przeklęte miasto, jego ludność, twoją rodzinę, 
Allacha, Yazlda Wild al-Hagga, ojczyznę, rasy i zgnile czasy”’™. Bohater zwiastuje 
przyjazne nowiny o nadchodzącym dobrym czerwonym czasie i zwycięstwie komuni- 
stów nad:

(...) glodem, nędzą gilotynami, kiedy nadejdzie komuna robotników i chlopow (...) i nastąpi cal- 
kowite zburzenie dawnego świata i budowa na ziemi nowego Boskiego świata przez ludzi, W kto- 
rych jestestwie błyszczą anielskie perly. a ich ciala są z krwi i kości. Oni reprezentują nowy stan, 
wywodzący się ze starego, zniszczonego czasu i z teraźniejszości, zmierzającej z epoki krzyczą- 
cej ,؛la Ilaha ilia Allah” [Nie ma Boga prócz Allacha] ku epoce „nie ma Boga prócz czlowie-

Ibrhm 'Awad, komentując ów nadchodzący czerwony czas, twierdzi, iż to jest 
utopijna wizja „niszcząca, szaleńcza, która nie mogla zapanować, chyba że W umysłach 
obłąkanych, nienawidzących komunistów”’™.

Inni arabscy krytycy odebrali Walima li-a‘śćib al-bahr pozytywnie i wysoko oce- 
nili jej walory literackie, a niektórzy nawet stwierdzili, że powieść ta broni wartości 
muzułmańskich wobec ateistycznej propagandy. Takie stowa byly zawarte W tytule ra- 
portu komisji Wyższej Rady Kultury W Egipcie, W którym napisano:

Reedycja tej powieści nie może by، uznana za atak na religię i nie można sądzi، jej z per- 
spektywy nieliterackiej, a to, co zostalo powiedziane o tym utworze, nie jest słusznym oskarże- 
niem, natomiast jest przeinaczeniem jej wymowy oraz zlekceważeniem jej wyjątkowej artystycz- 
nej wartości’".

Raport ten potwierdza, iż powieść jest fikcją, a za poglądy wymyślonych postaci 
nie można sądzić pisarza. Nie należy analizować zdań wyTwanych z kontekstu, gdyż 
interpretowanie ich W zbyt daleko posunięty sposób zafałszowuje ich prawdziwy sens, 
a to nie powinno się zdarzyć:

Rolą fikcji literackiej jest krytyka życia i zgłębianie estetycznej świadomości a to wymaga 
zagwarantowania wolności wyobraźni i wyrażenia prawdziwych artystycznych idei’™.

“’ibid., s. 83.
"٥ Ibrahim 'Awad, „Walima..., s. 19.

7 Haydar Haydar, Walima li-a‘Sab..., wyd. 7, s. 279.309 37.ل.شت

373 Ibid., S.21O.
"٠ Ibrahim 'Awad, „Walima..., s. 24.
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Wybitny egipski krytyk liteacki, Raga' an-NaqqaS, wysoko oceniając tę powieść, 
zauważy! jednak, że autor dal swoim postaciom nieskrępowaną wolność, przekraczając 
granice rozsądku:

Sprawy wymknęły się z rąk Haydara Haydara, kory stopil się ze swoimi postaciami, aż za- 
pomniał o tym, o czym nie powinien zapomnieć żaden twórca, a mianowicie o konieczności za- 
chowania dystansu pomiędzy autorem a jego dziełem. Nie z wrócił uwagi na ten niezbędny dy- 
stans, k^ćry ma za zadanie chronić twórceprzed zlaniem się ze swoimi bohateami i nie pozwolić 
im robić, co chcą, z nim i z samymi sobą’ .

Najpoważniejszy zarzut wobec tego utworu dotyczy zawartej W nim krytyki religij- 
nych tradycji i ośmieszania ich nawet W sposób wulgarny, i to nie tylko W dialogach, 
ale również W zależnej od autora naiTacji. Jednak takie skrajne podejście pisarza do 
spraw wiary i historycznych postaci można usprawiedliwić tym, że jest to reakcja na 
okrucieństwo i niesprawiedliwość, które dotknęły grupę arabskiej inteligencji (której 
członkiem byl również autor) wyznającą ideologię sprzeczną z tą upowszechnianą 
przez wladze. Haydar uwypukla antagonizmy występujące pomiędzy dwiema war- 
stwami społeczeństwa: jedną, która marzy o zmianie realiów zgodnie z radykalną 
marksistowską ideologią, a drugą, która rządzi W imię religii i tradycji, nie rezygnując 
Ze swoich przywilejów i interesów.

Haydar Haydar wykazał się nieznaną dotąd W syryjskim powieściopisarstwie od- 
Wagą w demaskowaniu politycznej i społecznej rzeczywistości krajów arabskich 
w drugiej polowie XX wieku. Pomimo pojawiających się gdzieniegdzie W dialogach 
Wulgarnych slow, W Walima li-a'śab al-bahr - podobnie jak we wszystkich utworach 
' autor zachowa! prosty, peten metafor język nacechowany surtealistycznymi porów- 
naniami. Zamieszczone W powieści opisy miasta, morza, gór, nieba czy roślinności są 
pelne wyobrażeń przesiąkniętych legendarnym duchem. Autor traktuje elementy przy- 
rody jako żywe stworzenia, wciąż przeżywające wszystkie zaszle wydarzenia, od zara- 
ma dziejów. Wydaje się, że czasami zbytnio rozwodzi się nad opisami, co powoduje 
spadek dynamiki akcji i spowolnienie przebiegu narracji. Można bylo tego uniknąć 
.siedemsetstronicową powieść (wydanie kairskie) skrócie ا

Bez wątpienia Walima li-a'śab al-bahr jest jednym z niewielu śmiałych i repre- 
Zentujących wysoki poziom aitystyczny utworów W historii powieściopisarstwa syryj- 
skiego, obejmujących wszystkie aspekty społeczeństwa, również te, które nadal stano- 
wią tabu w arabskim piśmiennictwie literackim.

Hamida Na'na‘: ^٥„ Yagru ’ ‘ala as-sawq?
(Kto ma odwagę tęsknic?', 1989)

^amlda Na'na٠ urodziła się W mieście Idlib, na północy Syrii. Ukończyła filologię 
arabską na Uniwersytecie W Damaszku. Zajmuje się działalnością pisarską Wydala 
tomik poezji i dwie powieści.

Utwór Man Yagru' ‘ala aSSawq? (Kto ma odwagę tęsknic?) kontynuuje tematykę 
mnej, wcześniejszej powieści, Al-Watan fi al- 'aynayn (Ojczyzna W oczach', 1979).

377 Ragi’ an-Naq٩aś. Qissat riwayatayn - Dirdsa naqdiyya wajlkriyya li-riwayat „Dakirat al-gasad" 
Wa riwayatWalima li-a‘$ab al-bahr", Dar Al-Hilal, Kair 2001, s. 67.
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Oba dziela poruszają najważniejsze arabskie kwestie polityczne oraz zestawiają spole- 
czeństwo arabskie z zachodnim, pokazując obraz „innego” człowieka - Europejczyka.

Główną bohaterką powieści jest pochodząca z Południowego Libanu dziennikarka, 
NSdiya al-Ibhiml, która mieszka W Paryżu i podobnie jak setki innych emigrantów 
i wygnańców wędruje bez celu po ulicach, przesiaduje W kawiarniach, rozmawia 
o swoich losach oraz o sprawach politycznych W świecie arabskim.

Utwór nie jest podzielony na rozdziały czy części. Narratorem czasem jest głów- 
na bohaterka, wypowiadająca się W pierwszej osobie, a innym razem wszechwiedzą- 
cy bajarz, wypowiadający się W trzeciej osobie. Obok NSdiyi ukazanych jest wiele 
postaci; są to jej koledzy, mlodzi Arabowie, którzy uciekli od reżimów arabskich do 
bramy wolności - Paryża. Poshyli oni autorowi do pokazania kontrastów tego mia- 
sta, które z jednej strony jest oazą wolności dla emigrantów i uchodźców marzących 
o wyzwoleniu swoich krajów spod dyktatury czy despotyzmu, a z drugiej - prezen- 
tuje Zachód, który wraca jako nowy kolonizator Wschodu poprzez ekspansję kultu- 
ową. Już na pierwszej stronie powieści pojawia się niejednoznaczny, a nawet 

sprzeczny obraz Europy:

Obco؛، jest w ojczyźnie... Port otwarty dla szaleństwa, wolności, i Zachód, który nadchodzi 
z innego czasu. Zachód, który odszedł jako najeźdźca, a następnie wrócił jako najeźdźca podstęp- 
ny, zamaskowany książkami, muzyka, piosenkami i pieśniami końca nocy, a potem wojna... woj- 
na... wojna domowa, która nic nie pozostawiła za sobą378.

Hamlda Na‘na٠, Man yagru’ 'aid aSSawij, Dar A!-Ad٥b. Bejrut 1989, s. 7.

Koledzy Nadiyi to: Muhammad, który doświadczy! W swoim kraju prześladowań 
i śmierci; Fadil Muhammad asSlim - palestyński rewolucjonista, który po pobycie 
i torturach W izraelskim więzieniu zostal wygnany z ziemi ojczystej, a po tym, jak 
arabskie kraje odmowily przyjęcia go, pizybyl do Paryża; Al-Ahdar Wild as-Salik 
Wild Buh - zawodowy rewolucjonista z Mauretanii, który walczy! W szeregach partii 
wyzwoleńczych W Maroku, Algierii, Egipcie, Syrii i na końcu W Omanie, skąd po 
zamieszkach W 1970 roku uciekt do Paryża; 'Abd ar-Rahm٥n - basista z Arabii Sau- 
dyjskiej, który uciekl z więzienia i po wejściu W konflikt z pizelożonymi W partii emi- 
growa! do Paryża; 'Umar Muhammad Sadatl - czlonek Komitetu Centralnego Frontu 
Wyzwolenia Sahary Zachodniej. Wszyscy oni są marzącymi rewolucjonistami, rozcza- 
rowanymi i załamanymi niemożnością wprowadzenia zmian W swoich krajach ojczys- 
tych z powodu silnej dyktatury rządzących. Na wygnaniu doświadczają różnych na- 
strojów: od zaniepokojenia po zagubienie i niemożność określenia, co mają robie. 
Wszyscy są pod wrażeniem Nadiyi, uważając ją za pełną sprzeczności, ale wyjątkową 
i silną kobietę. Każdy z nich na swój sposób zadurza się W dziewczynie, a ona zako- 
chuje się W ‘Umarze Sadatim. Fadil as-Salim tak o niej mówi:

Wszystkim się wydaje. Ze do Nadiyi nie da się dotrzeć... Ona dobrze się uzbroiła, a może to 
wojna ją uzbroita. Stala się rozległym światem sprzeczności, miłości, przytulności i szaleństwa, 
a jak jest możliwe, by jeden mężczyzną sam mógł ten świat Ogarną،37؟.

Al-Ahdar, wyrażając swoją opinię o dziewczynie, mówi, że to ona mogla decydować 
o losach przyjaciół:
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Muszę wam powiedzieć, że naród, W którym mężczyźni i kobiety nie mogą decydować 
o własnych ciałach, jest narodem bez przyszłości... My prawie codziennie dyskutujemy W ka- 
wiami Kluzi De Luli o naszych losaclt, i myślę, że o tych losach nikt nie może zadecydować, tyl- 
ko jedna kobieta o imieniu Nidiyi, która żyje wśród nas i marzy o powrocie do Bejrutu ٥٥.

Wszechwiedzący narrator podkreśla, iż dziewczyna ta jest stworzona do wielkich 
zadań innego świata, gdyż jest wielką, niezwykłą, tajemniczą i pełną sprzeczności 
kobietą; pisze:

Nadiya byla blisko ze wszystkimi swoimi kolegami... a zarazem daleko od nich, przytulna 
i bohaterska, ale wydaje się, że ona jest skazana na inny świat i być może na innego mężczyznę 
(nie na Muhammada). Nikt nie może tego potwierdzić lub temu zaprzeczyć"'.

Wszyscy przyjaciele kobiety są pod jej urokiem i zauważają jej inność. Nie do- 
strzegają W niej ladnego ciata, ale piękny świat marzeń i szaleństwa, wizji i przezna- 
czenia:

Ona wiedziała... a "Abd ar-Rahman oznajmi! wszystkim. Ze Nadiyi nie należy traktować jak 
samicy... Oświadczył, Ze ta kobieca istota juZ nie budzi W ich umysłach tamtego prymitywnego 
pożądania, które przyciąga do ciata kobiet... Ukt ad z nią to coś innego, to jest wejście W świat wi- 
zji... przeznaczenia... szaleństwa i marzenia382.

Ta wyjątkowa kobieta jest niczym potbogini, przez co wydaje si? nie realna, lecz 
powstała w wyobraźni autorki, i sprawia wrażenie sztucznie skonstruowanej i nienatu- 
ralnej. 'Umar, który jest szaleńczo w niej zakochany, postrzega, że jej cialo jest „mo- 
rzem milości”383, i mówi jej podczas spotkania W Paryżu: „Twoje cialo jest pustynią.
nad którą świeci nigdy nie zachodzące słońce... Ziemią niepoddającą si? zinmemu
Wiatrowi...”3".

A ta niesamowita kobieta jest wyobcowana, wyalienowana i placze nad Bejrutem 
cierpiącym przez wojnę domową. Mówi:

Każdy z nas zatopi! się W swoim wygnaniu i ja utonęłam W samotności, która mnie bezlitoś- 
nie prześladuje, samotności kobiety po trzydziestce, która czeka daleko od swojego kraju na 
umilknięcie świstu kul zabijających jej kolegów jednego po drugim i pragnie, aby drapieżny po- 
twór śmierci przesta! potykać wszystko, co dobre i piękne na tamtej mapie, która nazywa się oj- 
czyzną383.

Główna bohaterka rozumie swoją trudną sytuację jako kobiety prześladowanej 
przez historię, tradycję i język. Zadaje pytanie, które można odnieść do tytuhr powie- 
ści: „Jak kobieta prześladowana przez taką historię i język, jaką jest jej historia i jej 
Język, mogla odważyć się tęsknic bez oficjalnego pozwolenia?"38؛. Można zrozumieć 
prześladowanie przez historię i tradycję, ale niezrozumiale jest, co pisarka miala na 
myśli, pisząc o języku. Czy można to odebrać jako twierdzenie, że język jest wyrazi- 
cielem sposobu myślenia społeczeństwa? Wydaje się, że pisarka nie umiata wyrazić 
swoich myśli na temat tej kwestii W sposób wyraźny i zrozumiały.

Ibid 
3"2 Ibid
383 Ibid
384 Ibid 
 Ibid؛38
38‘ibid

, s. 65٠
.s. 109.
,s. 151.

٠ s. 6.
٠ s. 228.
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Powieść pokazuje prześladowania i znęcanie się nad działaczami opozycyjnych sil 
w krajach arabskich. Oto Muhammad, skazany na karę śmierci, pragnie konfrontacji 
z dyktatorem, który silą przejął władzę, bo chce się z nim rozliczyć. Mówi:

Chcialem, zanim zostanie wykonana na mnie kara śmierci, uregulować nasze wzajemne ra- 
chunki. Krew towarzyszy zbryzgała wilgotne ściany cel... Gwalty na naszych kobietach byty do- 
konane przez żołnierzy na oczacli dzieci... Potworne krzyki torturowanych przebijały pierś nocy 
i milczenia’؛’.

Al-Ahdar W nieludzkich warunkach panujących na Bliskim Wschodzie próbuje 
doszukać się prawdziwej arabskiej tożsamości, o której dawni poeci pisali chwaleb- 
ne wiersze, ale której obecnie brakuje. 1 widzi, że caly arabski świat, od Zatoki Per- 
skiej po Ocean Atlantycki, jest niczym tnimna, i dlatego decyduje się emigrować do 
Francji:

Dlugo szukałem tej nacji, o której czytałem w wierszach Lablda, Qaysa Ibn al-Mulawwaha 
i as-Sanfary, ale nie znalazłem nic prócz trumny, która swój początek ma W Zatoce, a kończy się 
nad Oceanem. Kiedyś uświadomiłem sobie, że wszystko, co przeczytałem W książkach, nie ma 
nic wspólnego z prawdą, dlatego opuściłem Wschód i ruszyłem do Paryża’؛؛.

Oto al-Ahdar jest W Paryżu i nie zwraca już uwagi na swoje osobiste sprawy, losy 
rodziny i dzieci, gdyż przesiania mu to inna, najważniejsza dla niego obecnie, kwestia, 
a mianowicie: „Być Arabem czy nie być". Na wygnaniu wciąż napawa się wałęsaniem 
po mieście. Jak pisze W liście do kolegi: „Wciąż jeszcze zajmuję się przyjemnością 
samotnego wtoczenia się na moim wygnaniu. Skrywam się W głębi katastrofy, która 
dotknęła nasz kraj”’؛’.

Man Yagru' 'aid aSSawq? przedstawia uchodzę palestyńskiego, dla którego nie 
ma miejsca W ojczystej ziemi ani W żadnym braterskim kraju arabskim. Pomimo oficjal- 
nych deklaracji tych państw o przyjmowaniu do siebie uciekinierów palestyńskich, są oni 
traktowani jak nieproszeni goście i zagrożenie dla rządzących reżimów. Dlatego 
Fadil Muhammad as-Salim zmuszony jest wyjechać na Zachód.

Powieść prezentuje negatywną postawę wobec królewskiego reżimu Arabii Saudyj- 
skiej, określonego przez autorkę jako „sułtanat bogactwa”. Pochodzący z tego kraju 
'Abd arRahman byl aresztowany, kiedy wraz z towarzyszami prowadzi! dyskusję pod 
haslem: Studium nad przyszłością ropy W kraju. Uwięziono go na odizolowanej wyspie 
w Zatoce Perskiej, skąd udalo mu się uciec do Damaszku (autorka używa symbolicznej 
nazwy, określając Damaszek jako Iram), a następnie po nieporozumieniach i klotniach 
w szeregach partii wyruszy! do Paryża, gdzie się osiedli!.

Najważniejsze wydarzenie W utworze związane jest z wyjazdem ‘Umara na teren 
Sahary, by uczestniczyć W działaniach wojennych Frontu Wyzwolenia Zachodniej 
Sahary przeciwko Maroku. Nadiya jedzie W ślad za nim, ale wkrótce wraca, gdyż 
zmienity się jej poglądy na temat słuszności walki, W której uczestniczy ukochany. 
Kobieta, przebywając na Saharze, rozczarowała się działaniami frontu, który zawsze 
deklarował, że jego wojna polega na walce z reżimem, a nie z narodem. Jednak gdy 
zobaczyła jeńców marokańskich będących Arabami, podobnie jak mieszkańcy Sahary, 
nie mogla zrozumieć, dlaczego nie są puszczani do domów, swoich rodzin i dzieci.

Ibid., s. 11.
.Ibid., S.13 ؛”
389 Ibid., s. 51.
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Kiedy pyta o to nurtujące ją zagadnienie, dowiaduje się, że takie są rozkazy zwierzch- 
nikow. Wówczas krzyczy: „Czyje rozkazy? A czy nie są Arabami jak i wy?!”٩

I tak zaczyna się nowa podróż Nadiyi:

Bez bagaży i marzeń, bez U ludy o miłości i przytulaniu się do mężczyzny... Trzy noce minęły.
a ‘Umar wciąż próbuje przekona، ją by pozostała, ale jest świadom, że jego stowa idą na wiatr, 
bo Nadiya opuściła Bejrut po obrzydliwej wojnie domowej. A oto teraz wygląda na przekonaną
iż wojna na Saharze jest wojną arabsko-arabską i nie może akceptowa، nawet najsprawiedliw- 
szych jej powodów”'.

Hamlda Na'na' przedstawia W powieści opozycyjnych arabskich działaczy poli- 
tycznych, którzy nie mogli znaleźć dla siebie miejsca W ojczyznach, ale też nie mogą 
odnaleźć się W kraju wolności, jakim jest Francja. Al-Ahdar opistije swoje sprzeczne 
Uczucia: „Jesteśmy grupą tchórzy, ponieważ opuściliśmy nasze kraje. Na próżno szu- 
kamy zbawienia W innym miejscu””؛. Zaś Fadil as-Salim pokazuje, że nawet na ob- 
czyznie są nadal mocno zaangażowani W sprawy ojczyzny. Mówi: „Jesteśmy bardziej 
Upolitycznieni i bardziej zaangażowani, bardziej niż ci, którzy mieszkają W kraju"”’.

Syryjski krytyk 'Abd Allah Abu Hayf wskazuje na mroczną przeszłość bohaterki 
:przesadne gloryfikowanie jej postaci. Pisze ؛

[Powieś،] jest jednym lamentującym glosem, obciążonym wybujałym indywidualizmem pi- 
sarki; ów glos podejmuje ostrą krytykę pewnej negatywnej arabskiej sytuacji, ale nie daje ogólnej 
wizji relacji pomiędzy świadomością własną a innych... I najgorsze jest. Ze Hamida Na'na" nadaje 
temu lamentującemu głosowi cechy nieuniknionego przeznaczenia...’"

Powieść Man Yagru' ‘aid as-sawq? wyraża poglądy pewnej grupy inteligencji 
arabskiej, która przez dyktaturę i despotyzm żyła W rozterkach i nie mogla ułożyć so- 
bie losu ani W ojczyźnie, ani też na wygnaniu. Jest to prawdziwy obraz, który można 
Zaobserwować W środowiskach emigrantów we Francji. Anglii lub innych europejskich 
krajach. Jednak pisarka nie zagłębiła się do wnętrza osobowości postaci i są one zależ- 
ne od woli narratora i głównej bohaterki, Nadiyi, wyrażającej bez wątpienia poglądy 
autorki. To spowodowało, że utwór jest slaby artystycznie i przypomina komunikat 
polityczny, pozbawiony aluzyjności i pośredniej wymowy.

Muhammad Abu Ma'tuq: óabal al-hutafat al-hazin 
(Smutna góra okrzyków, 1992)

^hammad Abu Ma'tuq urodził się W 1950 roku W Aleppo. Ukończył filologię arab- 
 .ką na Uniwersytecie W Aleppo. Napisal wiele dramatów i sztuk teatralnych dla dzieci؟
Wydal kilka powieści.

Gabal al-hutafat al-hazin (Smutna góra okrzyków) to powieść polityczno-saty- 
tyczna z zauważalną płaszczyzną symboliczną. Ukazuje życie 'Agruma - chlopca, 
który wychowa! się najednynt z osiedli Aleppo W latach pięćdziesiątych XX wieku.

Ibid., s. 203.
”'Ibid.; s. 206.
’”ibid.; s. 135.

Ibid.; s. 6.
‘Abd Allah Abu Hayf, At-óms al-ha’ir..., s. 192.
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To dziecko dorastało wraz z wydarzeniami, które zachodziły W Syrii po odzyskaniu 
niepodległości spod mandatu Francji. W tym czasie zaczęto budowę patriotycznego 
państwa. Powstawały liczne partie i ugrupowania polityczne. Ojciec *Ag  urna jest 
skąpym, drobnym handlowcem. Rodzina żyje na biednym osiedlu At-Tadmun (Soli- 
damość), pośrodku którego znajduje się wysypisko śmieci. *Agrum  lubi grzebać palką 
w górze śmieci, licząc na znalezienie użytecznych rzeczy. Kiedy chtopiec okradl ma- 
gazyn z ziarnem, ojciec przegoni! go z domu. Wówczas ten zamieszka! U wychowują- 
cej trzy córki cioci, cierpiącej na manię czystości. Chlopak czul smutek i obcość, 
ajedynym miejscem do kontemplacji bylo wysypisko śmieci, gdzie również spotyka! 
pasterkę, 'Alya'. śmietnisko stalo się dla niego miejscem, któremu powierza! wszyst- 
kie swoje troski i myśli. Po uczestnictwie W demonstracjach wchodzi! na jego szczyt 
i wykrzykiwał bliskie mu hasla, wyrażając swą nienawiść do zachodnich koloniali- 
stów, którzy swoimi planami skrzywdzili kraj. Krytykował częste przewroty wojskowe 
i walki generałów 0 władzę, zagrażające stabilizacji kraju. Drażniąc wladze swymi 
okrzykami, W końcu zostal aresztowany.

Sytuacja polityczna Syrii tamtego olcresu ulegala szybkim przemianom. Rządy 
zmieniały się W sposób nieoczekiwany, dlatego bohater wkrótce zostal wypuszczony 
z więzienia i W końcu widzimy, jak zgtasza się do obozu szkolącego bojowników. 
Ostatecznie W 1956 roku pojecha! do Egiptu, by walczyć przeciw agresji Anglii, Fran- 
cji i Izraela.

Powieść należy do nurtu neoklasycznego, a narratorem relacjonującym wydarzenia 
w pierwszej osobie jest *Agrum.  Tekst jest pelen satyry i czarnego humoru z ukrytym 
w tle gorzkim smutkiem. Gra slow shiży pisarzowi oddaniu paradoksów życia spoteczeń- 
stwa tamtego okresu. Na przykład, autor nadaje powszechnie znanym urzędom ośmie- 
szające je nazwy, jednak latwe do odszyfrowania przez czytelnika, np. Urząd Ochrony 
Państwa staje się Urzędem Ochrony Rurociągów (co sugeruje, iż zadaniem państwa jest 
ochrona roponosnych rurociągów biegnących z Iraku przez Syrię do Palestyny i Libanu 
na życzenie zachodnich państw, natomiast wbrew woli syryjskiego narodu), podobnie 
Ministerstwo Przemyshr i Handlu nosi W powieści nazwę Ministerstwa Węgla i Rurocią- 
gów. Satyra przebija też przez opisy rzeki Quwayq, której Turcja zmieniła bieg, przez co 
woda przestała płynąć do Aleppo, pozbawiając irygacji miejscowe pola i ogrody:

Jednak tureckie imperium, dla którego choroba nigdy nie zachodzi, zdecydowało odciąć rzekę 
od źródła. Pozostało puste koryto rzeczne, ale na potrzeby życiowe i da٠۶ry słów koryto [magra] 
zniknęło, gdyż stalo się miejscem odpływu miejskich ścieków [magari]39 .

Dla czytelnika jest to czytelne ośmieszenie przez pisarza imperium osmańskiego, 
które bylo nazwane W historii mianem „chorego człowieka", paradoksalnie porównują- 
ceje do Imperium Brytyjskiego, które określano jako mocarstwo, W którym „słońce 
nigdy nie zachodzi”. Widoczna jest też W powyższym cytacie gra słów, wskazująca na 
gorzką rzeczywistość przekształcenia rzeki W kanal ściekowy, polegająca na użyciu 
stów o podobnym brzmieniu, ale innym znaczeniu magra (koryto rzeczne) i magari 
(ścieki).

Postać *Agruma  jest przedstawiona karykaturalnie, wzbudzając niekiedy śmiech. 
Widzimy go grzebiącego W śmieciach długim kijem, jednak jego postura kojarzy się 
z generałem lub Mojżeszem. Czytamy:

.Ta٩afa, Damaszek 1992, s. 40-؛Muhammad Abu Matuq, Gabal al-hutafat al-hazin, Wizarat A ؛”
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Schylonego Aruma trzymającego W ręku dhigi kij z daleka bylo widać na górze śmieci. 
Ten kij jest niezbędnym narzędziem pracy, a jego znaczenie jest równe lasce marszałkowskiej lub 
batucie maestro, a by، może nawet lasce Mojżesza [którą zgodnie z Biblią i Koranem rozdzieli! 
morze podczas ucieczki z EgiptuJ٩

Powiesc można odczytać W sposób symboliczny: góra śmieci jest miejscem uciecz- 
ki bohatera od zepsutego społeczeństwa, a zarazem jego jedyną mównicą, gdzie może 
bez zahamowań wyrażać swoje poglądy. Autor opisuje wysypisko odpadów jako miej- 
sce rozkładu wyrzucanych resztek, uosabiających rozpad społeczeństwa. Niestety, 
mówi o tym W sposób bezpośredni, pozbawiając tym samym czytelnika możliwości 
samodzielnego domyślenia si? tejże wymowy, co oslabia głębi? symboliki W utworze. 
Odnosząc si? do zagadnienia symbolicznej płaszczyzny utworu, krytyk literacki 
'Abd al-Karlm śa'ban stwierdzi!:

Muhammad Abu Matuq trafil W sedno, kiedy śmieci staty się symbolem odzwierciedlają 
cym w powieści brudną, zdziczałą, posuniętą daleko W ignorancji i zależności od martwej, 
zgnilej tradycji społeczną rzeczywistość (...). Ale autor mógł powiedzie، to wszystko, co po- 
wiedział i co Chciał wyrazi،, posługując się językiem nacechowanym wyrafinowanym stylem 
i symboliką oraz czystym słownictwem, dalekim od śmieci i ścieków miasta oraz zanieczysz- 
czonej rzeki...’"

Jednak właśnie niepowtarzalność stylu pisarza zamyka si? W tej odważnej, nowej 
symbolice, pionierskiej W powieściopisarstwie syryjskim, która może zaskakiwać 
 wręcz szokować czytelnika, zmuszając jednak do zastanowienia si? nad zepsuciem ا
miejskiego środowiska.

W utworze wielokrotnie powtarza si? scena, W której główny bohater gryzie różne 
napotykane przypadkowo dziewczęta, oszczędzając jedynie Hud? al-Wazzan, którą 
kocha. Gryzienie może odzwierciedlać zdziczenie chłopaka wychowanego W prymi- 
tywnych wanmkach na marginesie społeczeństwa, ale można je też odczytać jako wy- 
raz powszechnej W stosunkach międzyludzkich przemocy, która stala się niemal zwy- 
czajem. Inną osobliwością W utworze jest na pizyktad powitanie, które ma form? po- 
١iczkowania się. Chodzi o panującą W mieście plag? much. Zmęczeni mieszkańcy biją 
si؟ po twarzach podczas powitań, by W ten sposób zabijać owady. W powieści czyta- 
my, że każde uderzenie W twarz zabija ponad sto much. Poshtgując się czarnym humo- 
rem, autor zapewne chcial ukazać absurdalną sytuację mieszkańców miasta.

Ważnym elementem utworu jest cytadela W Aleppo, której pisarz nadaje rangę 
symbolu wiedzy, historycznej potęgi ojczyzny oraz wytrwałości. Widzimy, jak 'Agrum 
 -dzie do niej i powierza jej sWojątajemnicę miłości do Hudy al-Wazzan. Zaś nauczy؛
ciel geografii określa tę budowlę jako źródło wiedzy, a nawet uosobienie człowieka. 
Należy tu jednak wspomnieć, że Wątek cytadeli wskazuje na wpływy wybitnego syryj- 
skiego prozaika, Wallda Ihlasiego, który wiele lat wcześniej takiej samej symboliki 
Użył W powieści Ahddn as-sayyida al-gamila (iObjęcia pięknej pani', 1969).

Pisarz stara się łączyć symbolizm z realnym życiem Syryjczyków i najważniejszy- 
mi wydarzeniami politycznymi zachodzącymi W kraju. Na przykład, W tle czynów 
Agruma pojawiają się autentyczne wydarzenia:

Ibid., S.31.
‘Abd al-Karim śa‘ban, Naqd al-hutajat al-hazina, .,Al-Mawqif al-Adabi”, nr 269,09.1993, s. 55.
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Porankiem tego wspaniałego dnia, kiedy Arum zostal oskarżony o dokonanie gwaltu na ku- 
zynce, wojskowy o randze Za‘ima [przywódca] dokona! gwaltu na władzy W Damaszku ".

Dzięki użyciu slowa Za‘im czytelnik wie, że chodzi o przewrót Husniego az-Za'lma, 
dokonany W Syrii na początku lat pięćdziesiątych. Innym razem pisarz wspomina 
o puczu pułkownika Adiba aś-Ślśaklego, pisząc: „Oto, co uczynil aś-Śiśakll z krajem, 
a to, co zrobil 'Agrum z samym sobą, to wcale nie jest mniej ważna sprawa"’”.

O znaczeniu tego utworu i jego swoistym stylu tak napisal Nabll Sulayman:

Rzadko człowiek spotyka si? z tak ironiczną arabską powieścią (...), dlatego jest to wystar- 
czający powd, by podda، analizie (sabal al-hutafat al-hazin i określi، ją jako wyjątkowy utwór 
satyryczny* “.

Bez wątpienia powieść Muhammada Abu Ma'tuqa, dzięki swoim oryginalnemu 
stylowi i językowi nacechowanemu ostrą satyrą, można zaliczyć W poczet najlepszych 
politycznych i symbolicznych utworów współczesnej prozy arabskiej.

.Ibid., s. 185 "’د
Ibid., s. 364.

٠ Nabll Sulayman, Asrar at-tahyil ar-ńwa Ittihad al-Kuttab al-‘Arab. Damaszek 2005, s. 135-138.



5. Tematyka marynistyczna

Hanna Mina: Hikayat bahhar (Opowieść marynarza', 1981-1983)

Trylogia Hikayat bahhar (Opowieść marynarza) sklada się z trzech samodzielnych 
powieści: Hikayat bahhar (Opowieść marynarza', 1981), Ad-Daql (Maszt; 1982)* ٥٠; 
iAI-Marfa' a!-ba‘id (Dalekiport', 1983)* ”.

Hanna Mina. Ad-Daql, Dar Al-Adab, Bejrut 1982.
Idem, Al-Marfa’ al-ba‘id. Dir Al-Adab, Bejrut 1983. 
Patrz: Samar al-Hamarina, Hdkad qara'tu..., s. 306. 
Ibid.
Ibid., s. 307.

Hanna Mina, po dlugiej przerwie od napisania powieści Aś-Śird' wa كل,؟.،-،'-اال،، (ża- 
Siei ،' burza', 1966), zaczął pisać pierwszą część ؛،الم-،)،،, bahhar* * 403. Cala trylogia opo- 
wiada o życiu i losach marynarza, którego ojciec utonął wraz ze statkiem, na którym 
płynął. Syn pragnie wydobyć jego cialo z morskich głębin, ale okazuje się, że wylawia 
zw toki francuskiego marynarza. Resztę życia spędza W przeświadczeniu, że jego ojciec 
żyje, i wciąż próbuje go odszukać.

Powieść ma dwie płaszczyzny: realistyczną i symboliczną. Jak twierdzi sam autor, 
realistyczna płaszczyzna opowiada W prosty sposób o zwyklym życiu. Zaś drugą 
płaszczyznę można odczytać jako:

(...) obraz ówczesnej sytuacji Arabów. Wydobyte z głębin ciało francuskiego marynarza ma sym- 
bolizować koniec okupacji francuskiej i zwiastować przyszłość, natomiast teraźniejszość od- 
zwierciedla poszukiwanie ciała ojca, niczym szukanie rozwiązania problemów. Zaginiony ojciec 
uosabia zatraconą tożsamość arabską, którą należy odzyskać*".

Trylogia dotyczy trzech następujących po sobie okresów, począwszy od despoty- 
2mu tureckiego W Syrii, poprzez mandat francuski, aż po okres niepodległości, do 
Początku lat siedemdziesiątych. Sa'Id Hazzum - główny bohater - ponosi porażkę 
Zarówno W poszukiwaniu ojca, jak i W pracy marynarza. Wówczas decyduje się na 
Podróż do odległego portu, co opisuje W trzeciej części trylogii, zatytułowanej 
Al-Marfa’ al-ba‘id. Autor wysłał Sa'Ida W podróż, gdyż zwycięstwo nie jest bliskie, 
٥ czym sam tak się wypowiedział: „Musimy kontynuować walkę i poszukiwanie i nie 
Zapominać o naszej sprawie, nawet gdyby wydawała się odległym portem”*®  Ojciec .؛
bohatera, Salih Hazzum, byl nietuzikw^osobowością, odważnym i doświadczonym 
marynarzem obdarzonym wszystkimi cechami niezbędnymi do bycia kapitanem. Ko- 
chat morze, które było nierozerwalną częścią jego losu. Sald nigdy 0 nim nie zapo- 
mniat i slyszal, że niektórzy uważali go za ryzykanta i porywczego awanturnika. Pa- 
mięta! slowa starego marynarza, który tak mówił o ojcu: „Wlaśnie to jest męstwo bę- 
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de zarazem atutem marynarza, bez którego staje się zwykłym śmiertelnikiem, jak 
furman lub szeregowy pracownik portu”4٥٥. Hazzum lubi! kobiety i byt rozczarowany 
słodką Ktrin, podobną do kobiety z legendy:

Ona jest kompilacją morza i suchego lądu, uosabiając syren؟ o ogromnej energii, urodzie 
i seksapilu, a ponadto oljd rzona^est silnym charakterem i wzbudza obawy. Te cechy rzadko 
można spotka، U zwyklej kobiety*  7.

Sa'id, podobnie jak ojciec, jest odważny i obdarzony męstwem, jednak nie może 
być podobnym ojcu bohaterem, gdyż czasy się zmieniły i życie jest o wiele trudniejsze. 
Ojciec znal swoich wrogów, a byli to najpierw Turcy, a później Francuzi, i walczy! 
z nimi dzielnie, nie wątpiąc w słuszność sprawy. Sa'rd nie wie, z kim ma stanąć do 
walki, skoro kraj odzyska! niepodległość. W jednej ze scen Sa'ld leży na plaży, rozmy- 
ślając o swoich latach spędzonych na morzu. Ma ponad 50 lat, nie jest już „rycerzem 
morza” i czuje rozgoryczenie, że nie udalo się mu „obłaskawić tej dzikiej klaczy - 
morza”*٥8. Sa'ld. żyjąc na lądzie, jest szczęśliwy, bowiem ludzie postrzegają W nim 
morskiego mistrza: „Odczuwa! radość, gdy mala dziewczynka na drodze z Damaszku 
ku wybrzeżu, siedząc obok niego, dużo pytala o morski świat, syreny, kolorowe ry- 
by...”*”. Bohater myśli, że podobnie jak zmaga! się z zabójczymi falami, tak teraz na 
lądzie będzie braC się za bary z życiem:

Za życia byl W pogoni i nie będzie akceptowa!, że Zycie będzie go gonilo W ostatnich jego 
dniaclt. Pewnego dnia ono go pokona, on zna t؟ prawd؟, ale nie ucieknie przed nią i stanie do 
konfrontacji*'".

Po dhrgich latach spędzonych na morzu, wróciwszy na ląd, bohater zauważa zmiany, 
które zaszly W mieście, glównie te dotyczące życia ludzi.

Dostrzega ogromne różnicę pomiędzy biednymi rybakami i pracownikami a bogaczami, żyją 
cymi w luksusach i zabawiającymi si؟ W nocnych klubach, i rozumie, że Zycie naleZy do silnych 
i jest wielką bitwą i dlugim wyścigiem*' '.

Zastanawia się nad tym po wejściu do baru, W którym prosi o piwo. Barman, postrze- 
gając go jako biedaka, odmawia obsłużenia go. Zmienia swoją postawę dopiero po ma- 
nifestacji sily fizycznej przez Sa'lda.

W pamięci głównego bohatera zachowa! się obraz ojca i jego odważne czyny 
w walce przeciwko Turkom oraz niemalże cudowne ocalenie jego statku podczas 
gwałtownej burzy. Wspomina jego jasno określoną postawę wobec walki klasowej 
syryjskiego społeczeństwa oraz obowiązku patriotycznego wystąpienia przeciwko 
tureckiemu despotyzmowi. Ojciec kocha! morze, gdyż odbiera! je jako miejsce, gdzie 
króluje wolność, a dyktatura pieniądza i rządy fałszywych autorytetów nie mają nic do 
powiedzenia: „Wystarczy, że zamożni agowie nie mają władzy nad morzem... Agowie 
są dyktatorami na lądzie, dlatego ich nienawidzę”*'*.  Salih Hazzum mężnie walczy! na 
morzu i podobnie bohatersko przeciwstawia! się Turkom, stając W obronie mieszkań-
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Hanna Mina, Hikiiyat bahhiir, Dir Al-Adib, Bejrut 1981, s. 143.
Ibid., s. 307.
Ibid., s. 7.
Ibid., s.8.
Ibid., s. 41.
Ibid., s. 69.
Ibid., s. 178-179. 
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ców ubogich osiedli W M rsin (obecnie miasto znajduje się na terytorium Turcji). Kie- 
dy uwięziono go, nakazal swojej ukochanej, Ktrln, by opuscila kraj, a po wyjściu 
z więzienia dalej kontynuował walkę. Gdy upadlo imperium osmańskie, salih Hazzum 
Wrócił do rodzinnego miasta Iskandarun i podjął działania przeciwko okupującym 
Syrię Francuzom. W latach trzydziestych, kiedy kapitalistyczny kryzys ekonomiczny 
dotarl do Syrii zależnej od gospodarki Francji i mial bardzo niekorzystny wptyw na 
najbiedniejszych, Salih, widząc W ojczyźnie ogrom nędzy i brak wolności, nie mogl 
siedzieć bezczynnie. Dlatego pospieszy! na tonący statek, by uratować galony z pali- 
Wem - zamierza! je sprzedać, a za uzyskane pieniądze wesprzeć głodujących z bied- 
nych osiedli. Jednak przeceni! swoje możliwości i utonął wraz ze statkiem.

W tym, podobnie jak we wszystkich innych utworach Hanna Miny o tematyce ma- 
tynistycznej, marynarz jest gloryfikowany, obdarzony odwagą, męstwem i ogromną 
tężyzną fizyczną oraz zamiłowaniem do kobiet. Rozległa wiedza pisarza W tej dziedzi- 
nie wynika z faktu, że W jego pochodzi on znad morza i obserwował już W dziecin- 
stwie portowe życie i marynarzy. Dlatego po wnikliwym przeanalizowaniu postaci ojca 
 al؟syna daje się W obu zauważyć osobowość samego autora, o czym pisze Fay ا
Summa٩:

Hanna Mina jest zarazem saiihem, jak i Saldem Hazzumami. Tak samo jak Salih Hazzum 
jest at-Tarusim [główny bohatCT żagla burzy] i al-Marsinlim [główny bohater Kotwicy]. Czyżby 
Hanna Mina powtarza! się W Hikayat bahhar [Opowieść marynarza]?*13

Silny, odważny i obdarzony męstwem marynarz staje się wyidealizowaną silą, ktora 
zdolna jest do nieprawdopodobnych i bohaterskich czynów, dlatego pisarz opisuje 
Uratowanie przez Saliha Hazuma statku przed zatonięciem jako „czyn, którego żaden 
człowiek dotąd nie dokonał'* ‘'‘‘. Pisarz określa ten czyn mianem „cudu nad rzeką”. 
Zdaniem pisarza marynarz jest zawsze potężnej budowy, silny, obdarzony nadmierną 
energią i absolutnym męstwem, silą i niezwykle atrakcyjną powierzchownością: „Jego 
herkulesowe cialo może przyswoić niezmierzoną ilość alkoholu... W nim jest zadzi- 
١٧iąjąca energia, ktora może przemienić alkohol w wodę”*'  ,Ale krytyk literacki .؛
Nlurad KasUha. o takiego typu bohaterze mówi, że „przewyższa swoją wielkością 
'*”skalą wtasnych czynów każdą organizację polityczną i społeczną swojego czasu؛  .؛
Zaś krytyk óid ‘Ata Na'lsa dostrzega W tym nadmiernym bohaterstwie, typowym 
dla postaci Hanna Miny, jak al-Marsinll, atTarusl, Sa'ld Hazzum, Salih Hazzum 
 -Mufid al-Wah - główny bohater Nihayat ragul śugći' {Koniec dzielnego mężczy ؛
Zny), iż jest „sezonowe i stworzone na pokaz W pozornej uroczystej gali, i nic poza 
tym”*' ’. Bohaterstwo nie jest wynikiem tężyzny fizycznej i mięśni ani męskiej potencji 
samca, a wlaśnie takie często pojawia się W utworach Miny. Jak celnie mówi óihad 
Ata Na'lsa:

Wszak zwykli, prości ludzie mizernego wzrostu, o wychudzonych twarzach i drobnym ciele, 
mogą dokonywa، bohaterskich czynów. Bohaterowie nie potrzebują do bohaterskich czynów her-

.Fayal SuminSq. Ar-Riwaya assuriyya..., s. 202 ل‘*
٠ ٠  Hanna Mina. Hikayat..., s. 172.*؛؛Ibds.i2؛

*“ Murad Kasuha, Ar-Ru ’ya al-idlyiigiyya wa al-mawrut ad-dini fi adab Hanna Mina, Dar Ad-Dakira, 
hs 1991,5.^22.

٥ : ؛؟ had *Ata  Na'lsa. Fi muskilat assard ar-riwa'i, qira’a Ijilafiyya..., Ittihad al-Kuttab al-‘٨rab, 
٥amaszek 2001, s 188.
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kulesowego ciala, które może rozpuszczać hektolitry alkoholu ؛ czyni، z niego wode... 1 z pew- 
nością nie potrzebują ostrego spojrzenia mającego sil? kuli W polowaniu na kobiety... 'ا

Utwór powieściowy powinien przynosić społeczeństwu nowe wizje, nie opierając 
się na ideologicznych podchodach, obcych komunistycznych ideach ani na nieprawdo- 
podobnej sile. Powinien być, jak pisze Na'lsa:

Obiektywnym głębokim badaniem rzeczywistości, by zrozumieć ją daleko od naszych osobi- 
stych emocji i ciasnej ideologii, aby znaleźć typ prawdziwego bohaterstwa pośród społeczeństwa, 
zgodnie z ludzkimi możliwościami wzbudzającego kontrowersje*' ’.

Trylogia Hikayat jest niczym monolog wewnętrzny opisujący uczucia bo-
hatera, który po zakończeniu kariery marynarza doświadczy!, jak bezlitosne jest życie 
na lądzie. Dlatego morze staje się jego miejscem ucieczki od okrutnych realiów: „Sa- 
motnie odpłynę daleko, mówiąc W duchu do morza: o, ukochane, oto wróciłem do 
ciebie”*“. Miłość do morza jest czymś niezrozumiałym dla żyjących na lądzie, jednak 
dla marynarza, który większość swojego życia spędził pośród fal, jest czymś oczywi- 
stym. Dlatego narrator podkreśla, że Sa'ld jest: „synem tego błękitnego, bezkresnego 
giganta mającego odlegle, cygańskie porty, kobiety, karczmy oraz wszelkie rodzaje 
prac i nieszczęść”*؛'.

Trylogia ukazuje przemiany zachodzące na lądzie oczami marynarza, który po dhr- 
gim czasie powróci! z rejsu. Prezentuje zmianę ukladów pomiędzy ludźmi, powstanie 
nowej warstwy społeczeństwa hołdującej modzie i odrzucającej stare, dobre tradycje. 
Nawet za pośrednictwem alkoholu - czyli poprzez ukazanie, iż biedni kupują rodzime 
trunki, a bogaci zagraniczne - autor ciekawie zaprezentował problem różnic klasowych 
oraz wierność staremu czy też pęd za nowym, obcym. Na odpowiedz: „Nie sprzedaje- 
my tu araku” (narodowy mocny trunek), bohater zadaje pytanie:

- Dlaczego?
- Ponieważ żyjemy W epoce whisky, arak już jest przeżytkiem.
- Jak by na to nie patrzeć, arak byl napojem naszych dziadków.
- Niech Bóg obdarza ich swoją laską..
- Oni traktowali arak niczym narodowy napój.
- A teraz patrz! Wszyscy tu siedzący piją whisky... W takim szacownym kasynie pije się wyłącz- 

nie whisky... Arak możesz znaleźć W pospolitych karczmach* .؛؛

Z tego dialogu można również wyczytać aluzję pochodzącego z syryjskiego wy- 
brzeża chrześcijanina Hanna Miny, że syryjskie, W większości muzułmańskie spole- 
czenstwo jest toleancyjne wobec innych wyznań. Ponadto ostry zakaz dotyczący pro- 
dukcji, sprzedaży i picia alkoholu W środowiskach muzułmańskich nie stanowi! dla 
pisarza powodu do pominięcia tej tematyki i ukazal on prawdziwy obraz regionu wy- 
brzeża jako bardziej liberalnego i otwartego. Jednak dla Sa'lda istnieje wiele ważniej- 
szych spraw, a mianowicie zepsucie W partyjnych i politycznych kręgach oraz konfor- 
mizm działaczy partyjnych dążących do zajmowania wysokich stanowisk. Bohater 
zastanawia się:

" Ibid., s. 188-189.
٠” Ibid., S.2I4.
420 Hann Mina, Hikayat..., s. 20.
421 Ibid., s. 58.
422 Ibid., s. 67.
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Do kiedy potrwa gra o fotele i rządy? Od kiedy zacząłem orientować si؟ W otoczeniu, zoba- 
czy em, jak uczniowie manifestują i mnożą si؟ partie, a zebrania są organizowane, ale co z tego 
wynika?... Kiedy Palestyna zostanie wyzwolona? Kiedy Arabowie odzyskają swoje ziemie i na- 
leżne im do nich prawa?' A kiedy bogaci przestaną okradać biednych i ceny przestaną rosnąć?*"

Nie sposób tu nie zauważyć ideologicznych przekonań samego autora, broniącego 
biednych, oraz przebijające przez tekst zwątpienie W intencje rządzących W sprawie 
rozwoju arabskich narodów i niewiar؟ W możliwość wyzwolenia okupowanych teryto- 
riów.

Poszczególne części Hikayat bahhar prezentują różny poziom artystyczny i różny 
styl, ale we wszystkich daje si? zauważyć nieskomplikowany, lecz plynny i bogaty 
w treść język, pelen wspaniałych metafor i aluzji, pomimo że czasami pojawiają się 
zbędne dyskusje i rozważania polityczne. Trylogia zajmuje wyjątkowe miejsce W po- 
wieś ciopisarstwie syryjskim, ponieważ jest nieomal jedyną publikacją o marynistycz- 
nej tematyce. Niezwykle ważną pozycję tego utworu potwierdzają slowa jednego 
z najwybitniejszych pisarzy libańskich, Suhayla Idrisa:

Dla krytyków i badaczy literatury nie ma ucieczki od niechybnej konieczności dokonywania 
porównań z Hanna Min, tych powieściopisarzy, dla których morze stanowiło głównego bohatera 
ich utworów. Na pewno porównają Hikayat bahliar naszego arabskiego pisarza do utworu Stary 
człowiek i morze Emesta Hemingwaya i Opowieść rozbitka (1970) Gabriela Garcii Marqueza. Tu 
przypominam sobie, że tych dwóch powieściopisarzy otrzymało Nagrod؟ Nobla, wi؟c zastana- 
wiam si؟ i bez wahania stwierdzam, czy dalej podczas przyznawania tej nagrody będą brane pod 
uwag؟ kryteria, które nie odnoszą si؟ do prawdziwej sztuki, co powoduje, że arabscy powieścio- 
pisarze jak Hanna Mina są odlegli od niej؛*"

Należy nadmienić, iż slowa te padty zanim Naglb Mahfuz jako jedyny arabski po- 
wieściopisarz otrzyma! Nagrodę Nobla. I jak założył Suhayl Idris, krytycy arabscy 
Porównywali te dzida, jednak nieco inaczej, niż przewidywał. Literaturoznawca Salah 
Salih wykazal bardzo duże podobieństwa między trylogią Hanna Miny a opowiada- 
niem sowieckiego pisarza Wiktora Koneckiego W drodze ku przystani (1960), prze- 
tłumaczonego na język arabski przez Wa ego al-Bunni i opublikowanego W 1966 
oku przez Dom Progres W zbiorze Niewyslany list. Salah Salih, porównując treść obu 

utworów, próbowat udowodnić plagiat. Pisze on: „Przywłaszczenie Hanna Mina nie 
Ograniczyło się do tematyki, fabuły i najważniejszych idei opowiadania, ale również 
dotyczyło sposobu konstrukcji utworu W całości”*".  Na pytanie, jak to możliwe, że 
 powiadanie może być pierwowzorem tak obszernej trylogii, krytyk odpowiada, że؟
Hanna Mina przejął wszystko do swojego tekstu, rozszerzając opisy i zamieszczając 
obszerne wyjaśnienia, aż do przesady je rozwlekając na ogromnej liczbie stron. Ale 
Jednak ten sam krytyk przyznaję, że „pisarz dodal dużo rzeczy, których nie byto 
ty przywłaszczonym opowiadaniu”, jednak twierdzi, iż „nie mają one żadnej warto- 
śui”*٩ Wedhig Salaha Saliha, Hanna Mina być może spotkal się z opowiadaniem Ko- 
Oleckiego przed napisaniem trylogii, ale jego kultura i ideologia komunisty byla bliska 
Sowieckiemu komunistycznemu światu i społeczeństwu, co moglo stać się przyczyną 
napisania podobnego utworu. Jednak wniosek tego krytyka jest zbyt daleko posunięty.

Ibid., s. 74.
Ibid., okładka.
Salah Salih, Mumkinat atHiass, Dar Al-Hiwar, Latakia 2000. s. 144. 
Ibid., s. 144.
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kiedy obwinia pisarza niezależnie od tego, czy czytal ten utwór, czy nie, że: „Nawet 
gdyby pisarz nie spotkal się nigdy z tamtym opowiadaniem, to powinien zapoznać się 
z tym utworem, aby uniknąć powtórzeń”*".

Niewątpliwie Hanna Mina jest jednym z najważniejszych przedstawicieli socreali- 
zmu w arabskim powiesciopisarstwie i on sam przyznaję, że byl pod ważeniem wiel- 
kich sowieckich pisarzy, a zwłaszcza Maksyma Gorkiego, ale nudno przypuścić, że 
byl pod wpływem nieznanego arabskiej krytyce literackiej pisarza Wiktora Konieckie- 
go. Inni krytycy literaccy wspominają o dużym podobieństwie autobiograficznej trylo- 
gii Bqaya suwar (Resztki obrazów), Al-Mustanqa‘ (Bagno) i Al-Qitaf (Zbiór owoców) 
Hanna Miny do utworu Maksyma Gorkiego Dzieciństwo™, i to jest możliwe W zakre- 
sie walorów konstrukcyjno-kompozycyjnych, ale zważywszy, iż obie książki są auto- 
biograficzne, to podobieństwo tekstów nie może mieć miejsca.

Kontrowersje W odbiorze nylogii Hikayat bahhar nie umniejszają jej wartości 
i znaczenia W literaturze arabskiej oraz świadczą o jej możliwościach wzbudzania 
emocji i koncentrowania na sobie uwagi. Pomimo pewnych niedociągnięć, zwłaszcza 
w zbyt ideologicznym charakterze i przesadzie W konstruowaniu wyidealizowanych 
postaci, pozostaje jedną z najważniejszych pozycji syryjskiego powieściopisarstwa.

428 Nabil Sulayman, Al-Matn al-inutallat (2), Al-Maglis al-A‘!a li- ؛٠ Taqafa. Kair 2004, s. 145.



6. Demaskacja korupcji oraz niemoralne؛ i zepsucia

'Abd as-Salam aPUgayli: Ard as-Siyyad (Ziemia Panów, 1996)

Ard as-Siyyad (Ziemia Panów) pierwszy raz byla publikowana W odcinkach latem 
1996 roku na lamach libańskiego czasopisma „Al-HawSdi؛” („Wydarzenia”). W 1998 
roku wydano ją W calosci jako oddzielną pozycję książkową"’. Utwór demaskuje 
Ogromną skal? korupcji pośród urzędników oraz bogatej, wpływowej części spoleczen- 
stwa

We wsi Ard as-Siyyad (tytułowa Ziemia Panów) zostaje przeprowadzone użyźnią- 
nie ziemi. Gnmty W tej miejscowości niegdyś należały do szlachetnej rodziny wywo- 
dzącej się od rodu proroka, mianowicie od potomków 'Alego, kuzyna proroka Maho- 
meta, i Fatimy, jego córki, i stąd terytorium to nazwano Ziemią Panów. Jednak we 
Współczesnej Syrii członkowie rodziny Panów stają się najemnikami U bogaczy i feu- 
dałów, którzy przywłaszczyli sobie te ziemie - W powieści reprezentuje ich Amlr 
Guzliin

Utwór sklada się z czterech rozdziałów, z których każdy jest podzielony na części. 
Pierwszy rozdział zapoznaje czytelnika z postaciami i rodzajem prac, które wykonują. 
W kolejnych prezentowane są perypetie bohaterów, a ostatni zwiastuje ich dalsze losy. 
Gzas powieściowy jest krótki, akcja zamyka się W sześciu miesiącach, zaś autor nie 
określa dokładnej daty wydarzeń. Wiadomo jedynie, iż jest to współczesna Syria. Brak 
Wskazania dokładnego czasu akcji jest prawdopodobnie zamierzonym zabiegiem pisa- 
rza, gdyż nie brakowało W utworze sytuacji, by W sposób naturalny poinformować 
czytelnika o dacie - na przykład, przy okazji korespondencji pomiędzy bohaterami. 
Wydaje się, że nieoznaczenie czasu byto celowe, by dać do zrozumienia, że korupcja 
)stnieje wszędzie, a zlojest powszechne i nie można go pokonać, bo leży ono W natu- 
rze życia.

Egipski krytyk, Hilmi Muhammad al-Qa‘ud, dochodzi do wniosku, że autor:

Chciał przedstawi، współczesną spraw؟, która mogła odnosi، si؟ do poprzednich lub nadcho- 
dzących czasów, i by، może dlatego pozostawi! czas jako kwest؟؛ otwartą i nierozwiązaną, po- 
dobnie jak i koniec wydarzeń 0.

G ownym bohaterem jest Anwar ‘Arfan, miody inżynier rolnictwa, który niedawno 
١ikończył uniwersytet i zostal zatrudniony we wsi Ziemia Panów. Opuszcza Damaszek 
Oraz narzeczoną Samir؟, studentkę filologii francuskiej. W trakcie podróży ze stolicy 
do Wsi poznaje Saklba؛ prawnika, który ma biuro adwokackie W pobliskim Aleppo.

.Ard as-Siyydd, Londyn 1998 ,؛ayl؛Abd as-SalSm al-'u' *ع
430 Hilmi Muhammad al-Qa'٥d. Hiwdr s. 109. 
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Anwar *Arfan  często przyjeżdża do miasta W odwiedziny do mieszkającej tam rodziny 
kolegi jego ojca, al-Hagga Numana. Anwar jest osobą uczciwą, szczerą, nie doswiad- 
czyi w swoim życiu korupcji, zakłamania i łapownictwa, dlatego jest zaskoczony 
dziwnymi zachowaniami ludzi W Aleppo oraz W nowej pracy. W Centrum Użyźniania 
Ziemi, gdzie pracuje, poznaje Subhlego, kory, jak si? okazuje, jest kolegą poznanego 
w podroży mecenasa. Mężczyźni odkrywają, że mają podobne poglądy i wkrótce za- 
przyjaZniają się. Obaj są przeciwnikami widocznej wszędzie korupcji i stają W obronie 
biednych fellachow, występując przeciwko Amlrowi Guzlanowi, który przywłaszczy! 
ziemię i główną drogę prowadzącą do wsi. Anwar 'ArfSn jest symbolem nowego po- 
kolenia, które marzy o rozwoju kraju i rozwiązaniu problemu rozszerzającej się pustyni 
oraz nawadniania ziemi. Pragnie odbudowy ojczyzny, ale zauważa, że korupcja ludz- 
kich dusz jest silniejsza niż jalowa ziemia i sila pustyni. Zdeterminowany mężczyzną 
nie poddaje się i wraz z przyjacielem ؟ubhlm idą do Amira Guzlana. Podczas rozmo- 
wy wytykają mu zachłanność, tchórzostwo i bezprawne przywłaszczenie państwowej 
ziemi, która miała być własnością wszystlcich. Mężczyźni odkrywają, że emir we 
współpracy ze skorumpowanymi urzędnikami sfabrykował akt własności na przejęte 
przez siebie ziemie, i próbują bezskutecznie znaleźć jakieś nieścisłości W tej doku- 
mentacji. Tymczasem Amlr Guzlan, dzięki kontaktom i wplywom W stolicy, usuwa 
zagrażającą mu dwójkę ze swojej drogi. Za pośrednictwem wysoko postawionego 
urzędnika, 'Alego Bayka, próbuje przekonać Anwara i Subhlego, by nie wchodzili mu 
w paradę. Gdy stowna perswazja nie przynosi skutku, Anwar zostaje przeniesiony do 
Damaszku, a Subhi, pozbawiony wsparcia przyjaciela, pozostaje na miejscu i pogo- 
dzony z sytuacją, kontynuuje prace nad użyźnianiem jalowej ziemi. Zwycięstwo odno- 
si Amlr Guzlan, a wraz z nim niesprawiedliwość i zlo. Czyżby pisarz chcial to po- 
twierdzić?

Wydaje się, że intencją 'Abd as-SalSma al-'Ugayliego bylo pokazanie źródeł ko- 
rupcji i zla oraz określenie ich ztego wptywu na społeczeństwo, natomiast pisarz nie 
zamierza! wskazywać sposobów zapobiegania im czy naprawy społeczeństwa. Mimo 
to widać, że autorowi bliskie są poglądy adwokata śaklba, który widzi możliwość 
rozwiązania tych problemów wyłącznie W sprytny, zawoalowany sposób, a nie przez 
bezpośrednią konfrontację. Ten prawnik wyjaśnia Anwarowi i Subhlemu, że nie mają 
się przeciwstawiać Guzlanowi, ale należy szukać prawnych rozwiązań.

HilmI Muhammad al-Qa'٥d pisal:

Powieś، potwierdza ideę podstępnego manewrowania, a nie bezpośredniego przeciwstawienia 
się. A to jest pomysł zbliżony do japońskiej maksymy: Pozostaw rzekę, by płynęła, dokąd chce, 
i nie przeszkadzaj jej, bo dopłynie W końcu do ujścia. W sytuacji słabości i ograniczonych możli- 
wości konfrontacja staje się nieuniknionym samobójstwem* ’'.

Jednak a!-Qa'ud zauważa, że zakończenie utworu rozczarowuje, ponieważ daje po- 
czucie, że zlo zwyciężą, pokonując dobro: „Zwolenników zla jest wielu i są oni silni, 
przebiegli oraz uzbrojeni po zęby W sprytne sztuczki”*".  Ponieważ intencją autora nie 
byla walka z korupcją i negatywnymi fenomenami społeczeństwa, pozostawi! to zada- 
nie następnym pokoleniom i prawu, które pomimo swej niedoskonałości może walczyć 
ze ziem i przywrócić ludziom należne im prawa. Przeniesienia Anwara z głębokiej.

*’I Ibid., s. 103.
.Ibid ل42
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Zacofanej prowincji do Damaszku i awansowania go nie można nazwać porażką. Bycie 
blisko rodzinnego domu, lepsze stanowisko i zarobki są marzeniem i ambicją każdego 
Urzędnika, ale można powiedzieć także o jego rozczarowaniu, gdyż zostal pozbawiony 
możliwości pomagania innym W odzyskaniu ich praw. Dlatego nasuwa się wniosek, że 
pisarz chcial pokazać, iż dotknięci niesprawiedliwością ludzie nie powinni czekać na 
pomoc innycli, którzy ich wyręczą, ale wziąć sprawy W swoje ręce i zacząć dzialać. 
Jednak konfrontacja wymaga czasu, gdyż społeczeństwo jeszcze nie jest gotowe na 
radykalne zmiany. Należy zmienić jego mentalność i zaprowadzić państwo prawa, 
dlatego zakończenie powieści ma charakter otwarty, niosąc przesianie, że do zmian 
potrzeba czasu.

Autor przedstawia obraz sprytnych, wyrachowanych i inteligentnych, skorumpowa- 
nych urzędników, którzy obmyślają i planują urzeczywistnianie swoich celów. Są oni 
solidami, wspierają się we wspólnych inteesach. Jest to widoczne, gdy Anwar nie 
Zostaje ukarany, a jedynie przeniesiony i awansowany, a to po to, by milczal W sprawie 
Amlra GuzlSna. Wysoki urzędnik, który zalatwil sprawę Anwara, W zamian zostaje 
awansowany na ministra, a dyrektor Centmm Użyźniania Ziemi jest mianowany na 
jego zastępcę.

Autor ponadto ukazuje zgniłą moralność bogatych mieszkańców Aleppo, a poshr- 
żyły temu postacie al-Hagga Nu‘mana i jego zony, śahinaz. Mężczyzną jest bogatym 
handlowcem, który W wielu stolicach świata ma biura i kochanki. Natomiast jego zona 
podczas nieobecności męża obcuje z mężczyznami, a nawet chce uwieźć Anwara, 
który jest W wieku jej syna.

Ciekawą postacią jest Subhl - stary,, doświadczony urzędnik z Centmm Użyźniania 
Ziemi. Lubi czynić dobro i pomagać potrzebującym, dlatego staje przeciwko Amirowi 
Guz! owi, zaznajamiając Anwara z nieprawidłowościami we wsi. Pomimo tmdnych 
Warunków pracy jest on przedstawiony jako człowiek pogodny i obdarzony dużym 
poczuciem humom. Jego kolega, Saklb, jest doświadczony W sprawach życia, które go 
nie rozpieszczało. Reprezentuje pragmatyczną postawę hołdującą realnemu i rozsąd- 
nemu patrzeniu na życie, dalekiemu od idealizmu i emocji. Mężczyzną wyraża poglą 
dy, że ich zadaniem" nie jest reformowanie skommpowanego świata, bowiem jest to 
ponad ich możliwości. W Subhim i Anwarze dostrzega idealistów, ale myśli podobnie 
Jak oni stojąc po stronie biednych i wspierając ich. Jednak jest świadomy, że czas 
 Wamnki nie pozwalają na bezpośrednią konfrontację z wyzyskiem i ziem. Uważa, że ا
należy postępować chytrze i ostrożnie, a nawet czasem pochylać głowę mimo poczucia 
niesprawiedliwości. On sam musial zapłacić łapówkę wysoko postawionemu U rzędni- 
kowi, by uratować klienta nieshrsznie oskarżonego o hranie lapowek.

Konsfrukcyjno-kompozycyjna warstwa powieści jest dobrze opracowana, a narracja 
Jest spójna i przebiega płynnie. Nie bez powodu pisarza okrzyknięto jednym z najwy- 
hitniejszych neoklasyw arabskich W dziedzinie sztuki powieściopisarskiej. Utwór 
charakteryzuje dobre skonsfruowanie postaci, prezentowanie absurdów i sprzeczności, 
nkazujących kontrasty W społeczeństwie syryjskim, zauważalne na przykład W place- 
niu łapówki przez adwokata, by uratować klienta oskarżonego o łapownictwo. 
Iw uwodzeniu przez dojrzałą kobietę mężczyzny W wieku jej syna. Widoczne też są 
dysonanse W sposobie ukazania Dala!, córki zamożnego al-Hagga Numana, która nosi 
najnowsze modele ubrań prosto z Paryża i jeździ drogim, sportowym samochodem, 
a od ukochanego, który skończy! uniwersytet we Francji, wymaga, by zgodnie z trady- 
Cją modli! się pięć razy dziennie i stawia to za warunek zgody na małżeństwo. Wydaje 



174 1961 po roku ؛؛Syryjska powie

się, ze pisarz chcial ukazać kontrasty występujące W zamożnych rodzinach, a dotyczą- 
ce ścierania się -olenia od tradycji z religijnością i występujących W związku 
z tym dysonansów pomiędzy wplywem kultury Zachodu a tradycjami religijnymi 
Wschodu.

Nie sposób nie zauważyć pięknego stylu liteackiego, a zarazem prostego języka 
'Abd as-Salama al-'Ugayl ego, zrozumiałego we wszystkich arabskich krajach, a ma- 
jącego w dialogach bliski duszy czytelnika charakter i wyrażającego poglądy postaci 
w naturalny, niewymuszony sposób. Autor włącza do narracji dhrgie listy i urozmaica 
w ten sposób tekst, wprowadzając wypowiedzi W drugiej i trzeciej osobie. Tę technikę 
pisarz wykorzysta! z powodzeniem juz wcześniej, W pierwszej swojej powieści - 
Basima bayna ad-dumu‘ (Basima wśród łez), o rozleglej encyklopedycznej wiedzy 
pisarza świadczą liczne zmieszczone W utworze fragmenty Koranu oraz dziel dzie- 
dzictwa arabskiego, a ponadto liczne przysłowia i narodowe powiastki. Można tu 
wskazać na intertekstualnośc, wiążącą tę powieść ze znanymi arabskimi twórcami, na 
przykład z al-Mutanabbim, slynnym średniowiecznym poetą, który napisal wiesz 
o zepsuciu rządzących Egiptem. Al-Uayl wykorzystuje to W powieści, ukazując, iż 
korupcja wciąż trwa i drąży od stuleci społeczeństwo. Autor po mistrzowsku opisrrje 
otoczenie, na przykład stare i nowe Aleppo, jego ulice, rynki, zabytki. Te opisy są 
żywe, ekspresyjne, a czytelnik czuje, że naprawdę widzi opisywane miejsca, o nich 
Hilml Muhammad a!-Qa‘ud pisat:

Zauważalne jest, że opisy są zamieszczane z malarską wrażliwością, zwłaszcza jeśli chodzi 
o barwy ubiorów, mebli oraz obrazów, co jest dowodem, że pisarz ma wysublimowany artystycz- 
ny smak W zakresie sztuk pięknych*".

Powieść Ard as-Siyyad jest dzielem wysoko cenionym z artystycznego punktu wi- 
dzenia. Widoczne jest W niej dojrzale doświadczenie wielkiego pisarza 'Abd as-SalUm 
al'ugaylego, który przedstawi! ogromnie ważną kwestię konrpcji, nadużyć i moral- 
nego zepsucia, dotyczącą nie tylko syryjskiego społeczeństwa, ale narodów wszystkich 
zakątków świata. Autor rzuca światlo na tę kwestię, prezentuje jej negatywne skutki 
w rozwoju kraju, ale równocześnie pokazuje, że jednostka nie jest W stanie rozwiązać 
takiego skomplikowanego problemu, gdyż jest to zadaniem calego społeczeństwa 
i jego kolejnych pokoleń.

Faysal Hurtu: Hammam an-niswan (Łaźnia damska', 1999)

Faysal Hurtu urodzil się W 1952 roku W Aleppo. W 1974 roku ukończy! filologię 
arabską na tamtejszym uniwersytecie. Szczególnie inteesowal się językami starożyt- 
nymi, z których zrobil specjalizację. Jest nauczycielem języka arabskiego oraz jedno- 
cześnie zajmuje się dziennikarstwem. Jest autorem jednego zbioru opowiadań i sied- 
miu powieści.

Hammam an-niswan (Łaźnia damska) to powieść oparta na niekonwencjonalnym 
ujęciu wydarzeń współczesnych oraz konstnrowaniu egzotycznych bohaterów przypo- 
minających legendarne postacie. Główny bohater utworu to Matar az-Zaman (Deszcz 
Czasu), cierpiący na zespól Downa. Jest on niemową i wydaje tylko dziwne niearty-

*” Ibid., s. 119. 
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kulowane dźwięki, które jest W stanie zrozumieć jedynie jego adopcyjny brat, a zara- 
zem shrga, Zad Allah (Pokarm Allacha). Matka niepełnosprawnego bohatera i trzech 
jego sióstr: Far dy (Niepowtarzalna), Iktimal (Doskonałość) i Sahqat ar-Ruh (Wes- 
tchnienie Duszy), pracuje W damskiej łaźni jako wTÓżka. Kobieta adoptowała bezdom- 
nego Zad Allaha, który opiekuje się obecnie niepełnosprawnym przybranym bratem. 
Mieszkańcy starego osiedla W Aleppo postrzegają Matara az-Zamana jako człowieka 
obdarzonego nadprzyrodzonymi, wręcz Boskimi silami i potrafiącego czynić cuda - 
mówią, że nawet może pojawić się W różnych miejscach W jednym czasie, o czym 
informuje narrator:

Do matki dotarly wiadomości z oZnych zakątków miasta, że ludzie widzieli go W tamtym 
miejscu i W sąsiedniej wsi, ale wszyscy byli zaskoczeni, że on nadal siedzi obok matki... Allach 
jest wielki!*"

Ten niepełnosprawny mężczyzną wygląda niezwykle zagadkowo i jest bardzo skom- 
plikowaną postacią, wzbudzającą W ludziach różne skrajne uczucia, od podziwu do 
odrazy. Jedynie Zad Allah odkrywa jego sekrety i wyjaśnia istotę cudów, które czyni. 
Widzi, że kobiety, które przychodzą do Matara az-Zamana, W zamian za pomoc 
w rozwiązaniu ich problemów czy też wyleczenie choroby oddają mu swoje cialo: 
„Jedna z nich, wodząc dłońmi po jego ubraniu i gładząc jego wtosy, wzięła jego dlonie 
w swoje i gladzila nimi cale swoje cialo”*".

Łaźnia, W której matka - WTÓżka pracuje W dwuzmianowym systemie, rano obshr- 
guje mężczyzn, a wieczorem kobiety. Ten drastyczny rozdział pici daje wskazówkę, że 
społeczeństwo konserwatywnego Aleppo jest podobnie podzielone na dwa światy 
~ męski i kobiecy. Jednak to jest tylko pierwsze wrażenie pozornie religijnego i kon- 
serwatywnego społeczeństwa Aleppo. Wydarzenia, które się tam rozgrywają, dowodzą 
kryzysu, jaki toczy się wśród mieszkańców miasta, i dekadencji moralności. Spotyka- 
łące się tam wieczorami kobiety oddają się nie tylko kąpielom, ale również homosek- 
sualnym kontaktom. W powieści naświetla to Zad Allah, który podczas odwiedzin 
matki w łaźni stal się przypadkowym świadkiem dziwnych zachowań Pilących się do 
siebie, cahijących i robiących dziwne rzeczy kobiet, zad Allah z czasem stal się nie- 
٥dłącznym towarzyszem Matara az-Zamana, asystującym mu wszędzie. Dostrzegł 
Wówczas skalę zepsucia społeczeństwa folgującego swoim instynktom i popędom 
Seksualnym oraz niemającego żadnych zahamowań nawet W bliskich kontaktach brata 
z siostrą To wyryto głęboki ślad na psychice tego chlopca i zaczął on czuć pożądanie 
nawet do swoich trzech przyrodnich sióstr.

Po trzydziestu jeden stronach utworu zmienia się sposób narracji, a Matar 
az.-Zamćn znika ze sceny. Wówczas narrator zaktóca kolejność wydarzeń i W niespo- 
dziewany sposób wtrąca opowieść o malym żydowskim osiedlu W Aleppo i cierpie- 
 -jego mieszkańców z powodu wojen W 1948 i 1967 roku. Wówczas W łaźni poja ال؛"
w؛a się Żydówką, Sulafa, uczestnicząca W bójce ze starą 'Afaf. Sulafa jest kobietą, 
która w sposób wyrachowany nawiązuje kontakty W celu załatwienia sobie ucieczki 
2 Syrii przez Turcję do Izraela. Natomiast 'Afaf to podstarzała nimfomanka, która 
gotowa jest z każdym przygodnym mężczyzną odbywać kontakty plciowe. Chwali 
-że w czasie okupacji wszyscy francuscy żołnierze przeszli przez jej łóżko. Ko ,؟؛5

Faysal Hurtu؛, Hamrnam an-niswan, Dar Al-MasSr. Bejrut 1999, s. 10. 
Ibid., s. 11.
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bieta przegrywa walk؟ z Żydówką. W efekcie udaje si? do pewnego arabskiego WTÓ- 
za z prośbą, by czarami skrzywdzi! Suiaf?. Tę ostatnią wkrótce W nienaturalny spo- 
sób pokrywają sączące si? rany i krosty. Oszpecona kobieta z kolei idzie do żydów- 
skiego wróża, by odczyni! rzucony na nią urok i sprawi!) by si? jej wiodlo. Czary 
odnoszą właściwy skutek i rany znikają. Taki obrót spraw może oznaczać, że żydów- 
ski czar jest silniejszy od arabskiego. Ale można doszukać si? także głębszego, sym- 
bolicznego znaczenia, że Izrael nadal triumfuje nad Arabami. Nie da si? ukryć, że 
autor przedstawia postaci żydowskie, jak Sulafa i jej siostry oraz Bisaf i 'Izra, 
w mniej negatywnym świetle niż bohaterów arabskich. Jest to odważna i pionierska 
próba w arabskim powieściopisarstwie. Nawet pradziadek Sulafy przedstawiony jest 
jako chroniony przez opiek? Boską, bowiem podczas rejsu na emigrację z Hiszpanii 
jako jedyny cudem ocala! z rąk piratów.

Ukazana jest też Arabka, Huda, będąca żoną bogatego mieszkańca Aleppo, która 
pomaga żydom W nielegalnym przekraczaniu granicy z Turcją, plącąc lapówki urzęd- 
nikom państwowym. Pomimo tych bezinteresownych dzialań Hudة jest okrutną ko- 
bietą, splamioną intrygami i popełnieniem morderstwa. Rezerwuje dla siebie i swojej 
kochanki całą łaźnię, by oddawać si? rozpuście. Sulafa przedstawia jej wybrane przez 
siebie dziewczęta, spośród których ta wybiera sobie kochanki. Widzimy, jak Huda 
z zimną krwią morduje jedną z dziewcząt, która odmówita homoseksualnych kontak- 
tów, tłumacząc, że kocha swego narzeczonego, oraz dowiadujemy si? o zaginięciu 
w niewyjaśnionych okolicznościach chłopaka zabitej dziewczyny. Huda jest jednak 
przedstawiona W sposób bardzo powierzchowny, bowiem zabicie człowieka wymaga 
głębszego podłożą, zaś odmowa na stawianą propozycję jest zbyt błahym motywem do 
tak drastycznego posunięcia. Krytyk literacki, 'All 'Abd Allah Said, napisal o braku 
głębi i WT?CZ całkowitej powierzchowności utworu:

Powieść cierpi z powodu poważnego artystycznego defektu, który przejawia się W braku zro- 
zumienia przez autora natury stosunków pomiędzy powieściowymi postaciami a ich odpowiedni- 
kami W rzeczywistości Na przykład, odchylenia seksualne prezentowane przez lesbijki 
(Huda) zwykle stoją na przeszkodzie kontaktom z mężczyznami, czego autor nie rozumie. Autor 
przedstawi! arabskie postaci jako takie, które interesują jedynie odchylenia, a wręcz zboczenia 
seksualne*".

,wd,i." sura li-lYaliuili fi ar-riwaya assuriyya-١.'،All 'Abd Allah Sa'id, Hammam r„i-,i' ل6*
„Dirasat Iśtirakiyya”, nr 182/183 (wydanie specjalne pt.: ArRiwdya assuriyya ai-mu'asira), 05-06.2000, 
s. 195.

*”ibid., s. 195.

Krytyk porównuje powieściowe arabskie i żydowskie postacie i stwierdza, że pisarz 
wywyższa żydówki nad Arabki, usprawiedliwiając ich nierząd wyższymi celami. Pisze:

Sulafa i jej siostry oddają swe ciala urzędnikom pracującym na przejściach granicznych jedy- 
nie wówczas, gdy chodzi o cele wyższe, które związane są z wolnością, i przebacza im to, co 
wcześniej robily, oraz usprawiedliwia ich czyny*".

Fayal Hurtu؛ W powieści Hammam an-niswan przedstawia grup? zepsutego mo- 
ralnie syryjskiego społeczeństwa. Odwaga W naruszeniu tabu społeczno-obyczajowego 
i politycznego oraz przedstawienie prześladowań żydów wbrew oficjalnej wersji o ich 
nierepresjonowaniu wywotalo powszechne oburzenie i bulwersowało inteligenckie 
środowisko Syrii.
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Można dostrzec niedociągnięcia powieści odnoszące si? do postaci Matara az-Za- 
mana, który, będąc początkowo głównym bohaterem, nagle na trzydziestej pierwszej 
stronie utworu znika, by pojawić się na moment W jednym z późniejszych epizodów. 
Odczuwalna jest też zbytnia ingerencja narratora, obdarzonego myślami i poglądami 
samego pisarza, co oslabia dynamikę postaci i powodtrje ich jednostronne oraz po- 
Wierzchowne ukazywanie. Hammam an-niswan można określić jako reprezentatywną 
dla powieści lat dziewięćdziesiątych, poruszających niepopularną W tym czasie tema- 
tykę demaskacji intymnego życia społeczeństwa oraz wiążącej się z tym podwójnej 
moralności.



7. Temat sytuacji kobiet

Mai h al-Hani: Banat haratina (.Dziewczyny z naszego osiedla; 1998)

Powieść Banat haratina (Dziewczyny z naszego osiedla) przedstawia społeczeństwo 
syryjskie lat czterdziestych i pięćdziesiątych za pośrednictwem Salmy - gownej 
bohaterki, która jest również narratorem utworu. Miejscem akcji jest Damaszek. 
Pisarka bardzo dokładnie przedstawia miejskie środowisko, które zna doskonale, 
gdyż hr się wychowała. Większość postaci to rodowici damasceńczycy, należący do 
klasy średniej, a ich gownym celem jest pogoń za lepszym życiem. Na przykład, 
ojciec bohaterki jest wysokim urzędnikiem urzędu celnego i potomkiem znanej, wy- 
kształconej rodziny sędziów. Jest właścicielem ziemi i nienrchomości, które zaczyna 
wysprzedawać, by wykształcić dzieci W europejskich szkołach powstałych za czasów 
okupacji francuskiej.

Ma ha al-Hani poprzez pozorowane pamiętniki przedstawia życie narratorki - 
Salmy, losy jej czterech braci i dwóch sióstr oraz przemiany zachodzące W Damaszku. 
Jej wspomnienia obejmują długi okres, a W tle jej osobistych przeżyć są przedstawiane 
w porządku chronologicznym toczące się W mieście wydarzenia oraz dynamicznie nastę- 
pujące zmiany. Powieść ukazuje syryjskie społeczeństwo W trzech aspektach: kulturo- 
wym, politycznym i socjalnym. Narratorka opowiada o kulturalnym życiu kraju, pisząc 
o silnym rozwoju czasopiśmiennictwa, coraz bardziej popularnego wśród obywateli kia- 
sy średniej. Wymienia najważniejsze W latach czterdziestych i pięćdziesiątych periodyki: 
„Alif ba'” („Alfabet”), „Al-Inś٥”' („Kompozycja”). „Al-Mudhik al-mubki” („Rozśmie- 
szający i Zasmucający”), oraz sygnalizuje najważniejsze W tamtym czasie, a zarazem 
najpopularniejsze pośród inteligencji utwory prozatorskie. Autorka wspomina też 0 two- 
rzących się stowarzyszeniach i klubach literackich oraz opisuje Uniwersytet W Damasz- 
ku, który przypominał wówczas szkołę średnią.

Polityczny aspekt utworu dotyczy przedstawienia manifestacji i niezadowolenia 
ludzi z francuskiej polityki kolonialnej oraz powstania syryjskich partii walczących 
o niepodległość ojczyzny. W dalszej części powieści pokazana jest zachodząca po 
opuszczeniu kraju przez Francuzów walka o władzę i przewroty wojenne, których 
dokonywali wysocy rangą oficerowie armii syryjskiej. Naszkicowana jest W związku 
z tym niespokojna syhracja, pozbawiająca mieszkańców stabilizacji, oraz toczące się 
walki na podłożu ideologicznym pomiędzy różnymi partiami, a ponadto zaprezento- 
wane są różne postawy wobec zjednoczenia Syrii z Egiptem, które dokonało się 
w 1958 roku.

Poruszając tematykę socjalną powieść przedstawia szerokie spektrtrm tradycji 
i zwyczajów ludności Damaszku. Jednak najważniejszą kwestią W obrębie tego aspektu 
jest sprawa kobiety - niewolnicy chorych zwyczajów. Sal ma krytykuje społeczeństwo. 
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które przyzwala kobiecie jedynie na małżeństwo i macierzyństwo. Pokazuje, ze rodzi- 
na podejmuje wszelkie działania, aby jak najszybciej zdobyć dla córki odpowiedniego 
i co najważniejsze bogatego męża. Dziewczęta są traktowane jak ciężar dla rodziny 
i jeśli dlugo pozostają niezamężne, to wedtug obiegowej opinii mogą popełnić zagraża- 
jące czci rodziny głupstwo. Dlatego widzimy, że już nastolatki są wydawane za mąż za 
majętnych mężczyzn, nierzadko W wieku ich ojców, gdyż dziewczynka, która przekro- 
czy wiek piętnastu lat, jest uznawana za starą pannę. Maha, siostra narratorki - Salmy, 
ma niespełna dziewiętnaście lat i już jest matką czwórki dzieci. W powieści ukazana 
jest pasywność kobiet, które poddaty się losowi i nie umieją nic przedsięwziąć, by 
przeciwstawić się temu. Na przykład, mąż Mahy zdradza ją przy każdej nadarzającej 
się okazji, nawet z ich shzącą W pokoju obok. Narratorka tak go opisuje: „On nie 
oszczędza ani suki na ulicy, ani domowej kotki’*'".

U kobiety najważniejszy jest wygląd zewnętrzny - ładna ma większe szanse na lep- 
szy los, czyli korzystniejsze zamążpójście. Wlaśnie taka jest bliźniacza siostra Mahy - 
bardzo urodziwa i - jak mówi matka - „ma dlonie z wosku”. Dziewczyna wyszta 
szczęśliwie za mąż i, niczym domowa ozdoba, siedzi wystrojona W zlote bransoletki, 
obshigiwana przez shrżącą

Dziewczęta spędzają życie W domu, nigdzie nie wychodząc - czekają na przyszłych 
mężów, których wyszukują członkowie rodziny lub swatki. Autorka ukazuje W zlym 
świetle całą populację kobiet. Siedząc W domach, intrygują i spiskują a nawet utrzy- 
mują homoseksualne kontakty. Oddają siebie i swe życie nieznanemu wcześniej męż- 
czyźnie, który z dnia na dzień staje się ich mężem, a wychodząc za mąż, nie wiedzą co 
to miłość, gdyż to uczucie nie jest dozwolone przed ślubem. Narratorka przytacza dia- 
log, w którym ponad pięćdziesięcioletnia kobieta zastanawia się, czym jest miłość:

- Jak wygląda miłość pomiędzy dwojgiem małżonków? Uniosłam brwi ze zdziwienia i za- 
szokowania: A pięcioro dzieci skąd masz?

- Miłość znam tylko ze słyszenia, bo miłość W naszych zwyczajach jest wielkim wstydem. 
Czy kobieta też wyraża swoje pragnienie kontaktu cielesnego wobec męża? Szeptałam wstydliwie.

Rozmawiałam z samą sobą: - Czyjej Zycie bylo gwahem i jej cialo przez trzydzieści lat mai- 
Zenstwa bylo na każde życzenie?* ”.

Przedstawiony jest też obraz kobiety wywodzącej się z biedoty, która, od dziecka 
pracując jako służąca U bogatych ludzi, byla wykorzystywana przez syna pracodawcy. 
Takie wydarzenie mialo miejsce W domu Salmy. Jej starszy brat, Hiś٥m, wykorzysty- 
Wal seksualnie shrżącą 'Arabiyyę, która zaszla W ciążę. Aby zażegnać grożący rodzi- 
nie skandal, rodzice zorganizowali smutny, cichy ślub syna z ciężarną shiżącą Ku 
radości teściów urodziło się martwe dziecko i wkrótce HiSam się rozwiódł. Natomiast 
dziewczyna, pozostawszy bez środków do życia, btagala swych bylych teściów, by 
niogla dalej U nich pracować. Obawiała się, że po powrocie do wsi, gdy jej rodzice 
dowiedzą się o wszystkim, zabijąją by ratować honor rodziny. Tu dziwi postawa nar- 
atorki, podająca W wątpliwość jej wcześniejszą obronę spraw kobiet: Salma obwinia 
Arabiyyę i cieszy się waz z bratem z takiego obrotu sprawy, bo: „'Arabiyya zbunto- 

Wala się przeciwko tradycjom domu i zaczęła chodzić dumna jak gruba, nastroszona 
kaczka rozpościerająca swe skrzydła nad wodą”4* ٥.

Maliiha al-Hni, Baniit haratind, Ittihad al-Kuttab a!-'Arab, Damaszek 1998. s. 8.
439
440

Ibid., s. 102-103.
Ibid., s. 47.
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Wydaje się, ze W ten sposób Salma broni brata i swej rodziny, a co za tym idzie, 
staje w obronie ca ej klasy średniej, traktującej biedaków z pogardą. Autorka, zamiast 
bronie spraw ogółu kobiet, pozostaje wierna swojej malomieszczanskiej, pruderyjnej 
mentalności, która oslania tradycje rodziny, mimo że zostala skrzywdzona biedna, 
młodziutka dziewczyna.

Większość kobiecych postaci ma dramatyczne, wręcz tragiczne losy. Narratorka 
opowiada o studentce Instytutu Pedagogiki i Nauczania, óamlli, która ze wzajemno- 
ścią zakochała się W 'Azizie. Gdy rodzice dziewczyny nie zgodzili się na ich ślub, 
tłumacząc swą decyzję niezamoznością chłopaka, wówczas ćamlla i 'Azlz popełniają 
samobójstwo, wypijając trutkę na szczury. Salma jako mala dziewczynka poznala tę 
historię, będąc przypadkowo świadkiem rozmowy swej starszej siostry, Hudy, z mamą:

Huda mówiła: - To jest zacofanie, gdzie my jesteśmy, a gdzie jest ؛wiat... Małżeństwo nie 
jest tylko łóżkiem... i problem nie tkwi W tym, że ta dziewczyna [ćamllaj odmowila kuzynowi, 
ale w tym, że ona zbuntowała się przeciw woli rodziny. Właśnie to jest prawdą"'.

Po tym, jak matka jest zdziwiona tymi stowami, siostra mówi dalej: Mamo, jej
samobójstwo byto wielkim protestem”44^ Sama Sa^ dhrgo rozmyślała nad tym wy- 
darzeniem, nie mogąc o nim zapomnieć. Po latach napisała nawet opowiadanie:

441 Ibid., s. 16.
442 Ibid., s. 16.
.Ibid., s. 15 د44
444 Ibid., s. 16.
445 Ibid., s. 57.
44،Ibid., s. 60.

O dwójce zakochanych, którzy popełnili samobójstwo, kiedy nie mogli znaleźć okienka, by 
oddychać powietrzem. Woleli śmierć, obejmując się. Ich śmierć by la świadectwem okrucieństwa 
człowieka i jego egoizmu^’.

Pisarka prezentuje oziębłość i okrucieństwo społeczeństwa na przykładzie reakcji 
rodziców samobójczyni, którzy nie zmartwili się utratą dziecka, ale wyłącznie chcieli 
wiedzieć, czy córka straciła dziewictwo czy też uszanowała honor rodziny. Kiedy le- 
karz sądowy stwierdzi!, że denatka byla dziewicą, jej matka „skakata z radości, bo jej 
córka przed ludźmi jest czysta i zachowała wianek... To prawda, że zmarla, ale rodzina 
zachowała honor”'** ‘.

Tragiczny los spotkal także Sawsan, uczennicę, która pozwoliła sobie na wiele rela- 
cji z różnymi chłopakami, bo chciała korzystać z życia, póki miala na to szansę. Ona 
sama mówiła do Salmy: „Jeśli twój wiatr, wieje to korzystaj z niego. Nie bądź ghi- 
pia”441 442 * 444 445. Ale z opowieści narratorki dowiadujemy się, że nie korzystała dhigo ze swych 
słodkich dni:

Sawsan jak dumny motyl przelatywała z jednego przystojnego na innego, ze studenta na na- 
uczyciela. z mieszczanina na wieśniaka. Zatrzymywała ich, a później odtrącała... AZ mówiono. Ze 
dookoła niej śmierdzi i jej brzuch zaczyna rosnąć. A pewnego dnia zginęła pod szkolną bramą 
gdy jeden ze studentów medycyny trafi, ją trzema kulami, mszcząc się za swój honor44*.

Kiedy Salmń dorosla, ukształtowały się jej poglądy na życie, sprawy ojczyzny, za- 
gadnienia społeczne i tradycje. Wspominając szkolę średnią, pisze o swojej przyjaźni 
z Nawras:
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Ja wraz z koleżanką Nawras byłyśmy dobrym duetem W klasie. Łączyło nas dążenie do prze- 
strzegania niepodważalnych ,zasad społecznych, patriotyzm, a to, co należało zmieni،, to byly 
odziedziczone chore tradycje**?.

Narratorka opowiada o swojej milosci do profesora Ahmada, który ukończy! studia 
w Europie i walczyl W Syrii o demokrację i budowę nowego społeczeństwa. Byl mala- 
rzem, regularnie pisywal do gazet i mial lewicowe poglądy. Sa^ pisze o nim:

Ahmad pozostał wiemy swoim lewicowym poglądom, nie ulegając oferowanym przez pan- 
stwo intratnym propozycjom objęcia fotelu ministra. Kiedy odmowil, został zwolniony z pracy 
i uwięziony W domowym areszcie** ’.

Autorka ukazuje następujące po sobie liczne zmiany W kraju i przewroty. Ahmad 
zostaje zwolniony z aresztu i podejmuje pracę jako redaktor znanego pisma. Mężczy- 
zna nadal spotyka się z Salmą i proponuje jej uczesmictwo W międzynarodowym fe- 
stiwalu młodzieży W Moskwie. Dziewczyna, wiedząc, że rodzice nie pozwolą jej na 
samotny wyjazd za granicę, wymyśla pretekst, że to uniwersytet wybral ją na przed- 
stawicielkę uczelni. Ale pojawia się inna przeszkoda: kraj, do którego jedzie, jest amo- 
ralny oraz peten zepsucia i narratorka zastanawia się:

Jak można przekona، tych ludzi, którzy są pewni, że Związek Radziecki jest krajem rozpusty, 
ateizmu, kobiet o lekkich obyczajach i dzieci, które są mieniem państwa. Jak wytłumaczę moim 
rodzicom. Ze to jest propaganda, którą rozpowszechni, zachodni kapitalizm W obawie przed naro- 
dowym socjalizmem, który mógłby zagrozi، interesom kapitalizmu na Bliskim Wschodzie?** ’

W podobnym propagandowym duchu narratorka opisuje swój wyjazd i uczestnic- 
two w festiwalu W Moskwie, akcentując, jak piękna jest wolność W Związku Radziec- 
kim. Wydaje się, że zachłyśnięcie się wolnością W kraju zza „żelaznej kurtyny” można 
Wytłumaczyć W jeden sposób: kobieta, żyjąc W swej ojczyźnie jak W więzieniu, za- 
znawszy odrobinę niczym nie skrępowanej swobody, poczuta, że to jest ta upragniona 
Wolność.

Powieść kończy się, kiedy W 1958 roku zostaje ogłoszone zjednoczenie Egiptu 
z Syrią. Następuje destabilizacja lcraju, wprowadzony zostaje zakaz działalności wszel- 
kich partii politycznych i zaczynają się masowe aresztowania politycznych przywod- 
ow i działaczy. Ostatnia scena ma mroczny charakter i jest niejasna interpretacyjnie. 

Kiedy Ahmad mimo obietnicy nie zadzwoni! do Salmy pierwszego dnia po Nowym 
Roku, narratorka daje do zrozumienia, że mężczyzną zostat aresztowany. Wówczas 
dziewczyna idzie do uniwersytetu, gdzie roi się od policjantów. W ostatnim fragmencie 
powieści zmienia się sposób narracji. Nie czytamy już pamiętnika gownej bohaterki, 
lecz nieznany, wszechwiedzący narrator W trzeciej osobie informuje o jej losie: 
„W pobliżu żelaznej bramy srogi mężczyzną lapie ją za ramię i popycha do środka 
pancernego wojskowego wozu. Łzy zamarzły W jej oczach...”*5 ٥. Dalej niezrozumiałym 
Językiem opisuje koszmarny sen. Czytamy:

Niech ona wejdzie W doświadczenia proroków, doświadczenia, których ani on, ani ona nie 
zapomną Stan wejścia W inne ego i W krążenie innych, bo jeśli chciane ruchy stworzeń ludzkich 

Ibid., s. 56.
**' Ibid., s. 63.
**’ibid., s. 123.
* ؛٠  Ibid., s. 140.
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wydawały się niczym ruszanie si؟ żółwia W tym naszym czasie, to na ؟ewno będą spieszy، ku 
celowi z niewyobrażalną prędkością, poddala się snowi i zamknęta oczy4

Powieść ma wiele niedociągnięć wynikających z przytaczania ogromnej ilości 
wydarzeń, często W bardzo zdawkowy i zbyt lakoniczny sposób, niczym migawki 
z filmu. Te wydarzenia nie służą ani narracji, ani glownej tematyce utworu. Na przy- 
klad, narratorka relacjonuje na kilku stronach wyjazd z rodzinnego Damaszku na 
północ Syrii, do siostry Matiy. Szczegółowo opisuje też przebieg trasy, przyrodę i ho- 
tele, w których się zatrzymują. Na miejscu zostaje poproszona o rękę przez beduin- 
skiego szejka, właściciela trzydziestu sześciu wsi. Rozwodzi się nad prezentami od 
niego i rożnymi jego zabiegami, by ją zdobyć, np. zaproszeniami wraz z rodziną do 
restauracji oraz licznych posiadłości. To oslabia fabułę i zaburza płynność głównego 
nurtu wydarzeń. Pominięcie tych zbędnych opisów nie przyniosłoby żadnej szkody, 
a przyspieszyłoby tempo akcji. Autorka przedstawia też sceny, które są nieprzeko- 
nujące i brak im logicznego usprawiedliwienia, na przykład Salmة, rozmawiając 
w sprawie pracy z dyrektorem banku, po usłyszeniu pytania, dlaczego mimo braku 
doświadczenia chce pracować W banku i jego przypuszczeniu, że pewnie są jej po- 
trzebne pieniądze, odpowiada histerycznym placzem i ucieka. Nartatorka thrmaczy tę 
scenę następująco:

Wówczas nie rozumiałam, dlaczego płakałam, czy balam się wykorzystania? Po jakimś czasie 
poczułam؛ że potrzebowałam kogoś, kto mógłby zmaza، blysk nazwiska mojej rodziny, abym 
mogla by، silniejsza W konfrontacji z życiem4’2.

Pewne urywki utworu sprawiają wrażenie niedokończonych, jakby autorka, chcąc 
je dalej kontynuować, W trakcie pisania powieści zapomniała o nich i pozostawiła bez 
dokończenia. Dotyczy to na przykład spotkań Salmy z Ahmadem. które odbywały się 
w dyskretnych miejscach:

Nasze spotkania już więcej nie mialy miejsca W odludnycli zaułkach i na górskich cmenta- 
rzach, bo szczęście nam sprzyjało, a Sa d, kolega Ahmada, wyjechał do Polski, by zrobi، dokto- 
rat z fizyki. Bylo mu nas żal, więc pozostawi! nam klucze od swojego domu".

Ale później narratorka nie kontynuuje tematu domu Sa'lda i więcej nie wspomina tak- 
że o nim samym. A kilka stron dalej Sal ma, bardzo chcąc się spotkać z Ahmadem, 
zastanawia się nad miejscem schadzki:

Muszę go zobaczy،, ale jak? Upartam się... Wszystko jedno gdzie, na ulicy, W fabryce, W au- 
tobusie, wśród ludzi, nieważne gdzie. Zaskoczyłam go W drukami, kiedy robi! korektę artyku- 
łów454.

Jak widać, nie ma ani slowa o mieszkaniu Sa'lda - czyżby autorka zapomniała 0 nim?!
Malaha al-Hanl W swojej niewielkiej powieści podjęła się przedstawienia ważnych 

spraw, nie tylko dotyczących kobiet, ale catego społeczeństwa syryjskiego. Brak spój- 
ności akcji powoduje przeskoki z tematu na temat, co czyni powieść W pewnym sensie 
niedopracowaną. Pomimo niedociągnięć, utwór Baniit haratina można odebrać jako 
kronikę wielu bardziej i mniej ważnych, autentycznych bądź prawdopodobnych wyda-

.ibid., s. 140‘؛4
452 Ibid., s. 5.
.Ibid., s. 79 ’؛4
.Ibid., s. 80؛44
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rżeń, mających bądź mogących mieć miejsce W życiu społeczeństwa syryjskiego 
w latach czterdziestych i pięćdziesiątych. Równocześnie jest niekłamanym, odważnym 
krzykiem przeciw okrutnym tradycjom i obyczajom pozbawiającym kobiety praw, 
krzykiem demaskującym okrucieństwo i obojętność społeczeństwa.

Umayma al-HusS: At-Tawq (.żądza; 1997)

Umayma al-Huś.؟ urodziła się W 1948 roku W mieście Misyaf. Ukończyła filologię 
arabską na Uniwersytecie W Damaszku. Pracowała jako nauczycielka języka arabskie- 
go, a później bibliotekarka. Obecnie prowadzi własną księgarnię. Jest autorką zbioru 
opowiadań i trzech powieści.

Powieść At-Tawq {żądza) rozpoczyna się od śmierci chlopca, Husayna. Gdy 
dziecko zachorowało na anginę, jego matka zwróciła się do głównej bohaterki - far- 
maceutki, Tary Sulayman - by podala mu jakieś lekarstwo, gdyż nie ma W pobliżu 
lekarza. Chłopiec mial bardzo wysoką temperaturę i byl umierający. Tara dhrgo 
Wzbraniała się przed podaniem leku, jednak po usilnych prośbach matki zgodzita się 
podać dziecku penicylinę, zapominając o zrobieniu wcześniej testu alergicznego. 
Okazalo się, że Husayn byl uczulony na ten antybiotyk i zmart z powodu gwałtownej 
reakcji organizmu. Bohaterka czuje się winna śmierci chlopca i mówi: „Jestem za- 
bójczynią i możesz ze mną zrobić, co chcesz”*؛؛. Te slowa skierowane do śledczego 
Wyrażają jej wewnętrzne rozterki i rozpacz. Jednak znajomość śledczego z jej wuj- 
kiem uratowała ją od surowej kary za przejęcie roli lekarza i sprzedanie lekarstwa 
pochodzącego z przemytu.

W powieści występuje wiele postaci, m.in. przyjaciółka Tary - Maysa', która jest 
zakochana W żonatym Ra'lfie, starszym od niej o 12 lat, oraz Adham - bliski przyja- 
ciel głównej bohaterki, który zostal aresztowany wraz ze swoimi towarzyszami: 
HiSamem, Bassarem, Riyadem i Husamem, za działalność W nielegalnej partii poli- 
tycznej.

Adham jest bliski gownej bohaterce. Obdarza ją głębokim uczuciem, a jego ideaty 
 przekonania nadają jej siłę duchową. Kobieta odwiedza go W więzieniu. Jego slowa ا
dodają jej otuchy, bo ciągle prześladują ją myśli o śmierci chlopca, tym bardziej że 
w jednej z gazet pewien dziennikarz, śahir Yusuf, wciąż o tym pisze, zrzucając na nią 
odpowiedzialność za ten nieszczęśliwy wypadek. Jednak Adham uspokaja Tarę sio- 
Wami: „Nie jesteś odpowiedzialna za śmierć żadnego człowieka - jedynym odpowie- 
dzialnym za to jest reżim, który nie zabezpiecza obywateli W potrzebne lekarstwa”*؛؛. 
Mężczyzną, odbywając karę W więzieniu, czerpie sily od Tary. Widząc ją, staje się 
silniejszy i nie poddaje się mimo doznawanych tortur i cierpień.

Powieść ukazuje okrucieństwo reżimu dyktatorskiego i słabość towarzyszy 
Adhama, którzy W wyniku tortur wycofiiją się ze swoich przekonań i rezygnują z wy- 
Zwanych idei. Na przykład, Baśśar, zapadając W więzieniu na chorobę nerek, obwi- 
nia Adhama, że to on wciągnął go do działalności politycznej i przyczyni! się do jego 
aresztowania i choroby. Uwięziony Riyad zmienia poglądy i, zwracając się ku religii. 
Zaczyna czytać teologiczne książki. Husam staje się bezczynnym, neutralnym czlowie-

Umayma al-Huśś, At-Tawtj, Dar Al-Kunfiz al-Adabiyya. Bejrut 1997, s. 13.
Ibid., s. 53.
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kiem i nie interesują go żadne przekonania ani idee; również Adham wychodzi z wię- 
zienia osłabiony, z nadwątlonymi przekonaniami. Nawet Tara wytyka mu, że nie jest 
do końca wiemy swoim przekonaniom.

Inny wątek powieści dotyczy znajomości gownej bohaterki z malarzem, Gaytem. 
Poznaje go, zwiedzając ekspozycję jego obrazów. W trakcie ich pierwszej rozmowy 
Gayt zapyta! ją, które płótno najbardziej się jej spodobało, a ona odpowiedziała: „Ob- 
raz z tamtą pokorną kobietą”4", po czym szybko wyszla z wystawy, pozostawiając ma- 
larza W zdziwieniu i z wieloma pytaniami. Wybrany przez bohaterkę obraz przypo- 
mniat jej wlasne życie, W którym czula się nieszczęśliwa pośród otaczającej ją nie- 
sprawiedliwości. Rozmyślała o swoim istnieniu jako kobiety, ktora ma wiele żądz, ale 
społeczeństwo i chore zwyczaje dają o sobie znać i nie pozwalają ich zaspokoić. Ko- 
bieta, kontynuując znajomość z Gaytem, zmienita się. Malarz przekonywał ją:

Człowiek może wyzwoli، się całkowicie, kiedy jego świadomość uwolni si? z kajdan ciala. 
A kiedy to nastąpi, jest W stanie myślę، o innych sprawach wszechświata, rozszerzą si؟ jego ho- 
ryzonty i może poświęcić si؟ ważniejszym zagadnieniom (...). Ciało więzi świadomość. Nie mo-
żemy osiągnąć żadnego stadium uniesienia duchowego, dopóki nasza świadomość jest zakład- 
niczką naszych ciał458.

Tara odpowiedziała:

Ale ja uważam, że cialo jest wszechstronnym, bezkresnym, świętym światem. Ja wierz؟, że 
nasze ciala są uświęcone tak samo jak nasze dusze. Ciało i dusza są równe, to my zakłócamy ich 
funkcjonowanie i deformujemy je. Myśl؟; że tak nafrawd؟ cialo jest naczyniem do przechowy- 
wania świętości, a dusza zamieszkuje W tej świętości45’.

Główna bohaterka mieszka z matką i bratem, ćihadem, sróżącym w wojskowym 
szpitalu. Kobieta prowadzi z bratem rozmowy na temat trudnych warunków, W których 
się znalazła, i otrzymuje od niego wiele wsparcia. Poznaje ćihada z Gaytem i W trójkę 
prowadzą rozmowy na tematy filozoficzne. Kobieta zmienia się i zaczyna odbierać 
świat z innej perspektywy, kontemplując nad cywilizacją؛ ludzltim umysłem oraz jego 
wartością. Jest świadoma niskiego poziomu społeczeństwa, które nie używa umyshi 
i wiedzy we właściwy sposób:

My naprawdę jesteśmy chorzy na bezpłodność umyshi... Jemy... Spimy... Pracujemy... śmie- 
jemy si؟... Doświadczamy bólu, ale nie myślimy. Nikt nie myśli. Kto myśli?4“

Bohaterka potępia powierzchowność i zachęca innych, mówiąc:

Nurkowanie W głąb to jest eliksir życia. Powierzchowność jest naszym mankamentem, dlate- 
go nie uczymy si؟, a tylko zapoznajemy. Nie nauczymy si؟, póki nie wrócimy do naszych we- 
wnętrznych jaskiń i nie oświetlimy ich kontemplacją i myśleniem4؛'.

Tara widzi, że cywilizacja i postęp rodzą się W bólu, który ma różne odmiany:

Wszystkie jednostki, wszystkie narody, które nie doświadczyły bólu, tkwią W ciemności bar- 
barzynstwa, a nawet można powiedzieć, że cywilizacja jest produktem bólu. Naturalnie, ból ma

4"Ibid., S.3O.
458 Ibid., s. 100.
45’Ibid.
4“ibid., s. 83.
4“ibid., s. 84.
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swoje odmiany: szlachetny, mniej szlachetny, daremny i też malo znaczący (...). Najważniejszą 
kwestiąjest otwarcie naszych serc na świat lo i szczwe ogłoszenie, co W nich tkwi* *٥2.

*62 Ibid., s. 321.
*٠’ Ibid., S.61.
*6* Ibid., s. 66.
 ,Basim 'Abdu. Riwdyat At-Tawq hayna al-waqi' wa at-tumiili, „Al-Usbu‘ al-Adabi”, nr 700 ل*

11.03.2000, s. 19.
*66 Umayma al-Huśś, At-Tawq..., s. 85.

Powieść zadaje ważne pytanie: „Czy jest jakaś skaza W równowadze pomiędzy 
świadomością a wiedzą i pomiędzy nimi a zasadami. Czy tak naprawdę skaza tkwi 
w samych zasadach”*".  Pisarka potępia dyktatorskie reżimy arabskie, które rządzą 
nadal swoimi narodami jak drapieżne zwierzęta, a nie jak ludzie mający wejść W zbli- 
żające się nowe tysiąclecie. Pisze:

Zjemy W okrutnej izolacji, ktora została nam narzucona. My [ludzie na wolności], 
Adhamie, podobnie jak wy [więźniowie] jesteśmy uwięzieni za niewidocznymi kratami. Ludzie 
stali się milczący, a rozmowy o sumieniach straszą ich jak śmiertelna epidemia. Wyobraź sobie, 
Adhamie, Ze ludzie stali się niczym stado, które nie interesuje się tym, kto jest ich przewodni- 
kiern. Zabieganie o chleb stało się ich jedynym zmartwieniem, a bezpieczny powrót do stajniU schytku da ا największym marzeniem*  .

Powieść At-Tawq dotyczy różnych grup i warstw społeczeństwa. Prezentuje obraz 
wiejskiego życia, ukazując stosunki na linii fellach - właściciel ziemski, który zmusza 
biednych wieśniaków do odsprzedania swej ziemi za bezcen. Widoczny jest też ogrom 
korupcji, oszustwa i wzajemne uklady W miejskim, konsumenckim społeczeństwie, 
gdzie czlowiekjest najtańszym towarem. Autorka koncentruje się też na roli pasożyt- 
niczych grup społeczeństwa, dla których zysk jest jedynym celem, usprawiedliwiają 
cym wszelkie środki do osiągnięcia go. To powoduje, że człowiek jest pozbawiony 
moralnych zasad i nienaruszalnych ideatow, a dobro staje się deficytowym towarem. 
Syryjski pisarz, Basim 'Abdu, tak skomentował ten utwór:

W powieści są wyznaczone jasne granice pomiędzy postaciami pokrzywdzonymi i pozbawi o- 
nymi swoicli praw a krzywdzącymi i zepsutymi, oportunistycznymi; pomiędzy przeszłością re- 
prezentowaną przez feudalow i fellachów a teraźniejszością, którą dewastują pozbawieni zasad 
pośrednicy i pasożytujący na społeczeństwie, a człowiek nie przedstawia dla nich żadnej warto- 
ści. Umayma al-Huśś penetruje wnętrze człowieka, gdyZ dla niej istota ludzka stanowi najwyższą 
wartość w egzystencji, a nadrzędnym celem jest ocalenie jej od represji i prześladowań, dławienia 
w sobie wszelkich uczuć i wywyższenie jej oraz wskrzeszenie poprzez kulturę i świadomość... 
i jak mówi malarz, Gayt: „Musimy zaangażować się W przeistoczenie człowieka, by stworzyć go 
na nowo”‘*".

Dla głównej bohaterki i jej ukochanego, Gayla, najważniejszy jest człowiek i jego 
życie, a wiedza stanowi o jego wartości, dlatego słyszymy glos Tary, która przytacza 
Iowa wybitnego poety T.s. Eliota, zastanawiając się nad życiem i losem człowieka:

Gdzie jest Zycie, które zanuciliśmy W życiu?
Gdzie jest mądrość, którą zatraciliśmy W wiedzy?
Gdzie jest wiedza, którą zanuciliśmy W informacji?'* “

Umayma al-Huśś wspomina o krzywdach, których doznają kobiety W spoleczeń- 
stwie, ale nie przedstawia ich W feministycznym tonie, bo jest przekonana, że przyczy



186 Syryjska powie؛، po roku 1961

ny tkwią W niewiedzy i zacofaniu calego społeczeństwa, a nie wyłącznie mężczyzn. 
Przedstawia Gayta jako obrońcę praw kobiet i W ogóle praw człowieka; nie dzieli on 
społeczeństwa na kobiety i mężczyzn, traktując ich na równi, a nawet dostrzega W pici 
pięknej „źródło wszystkiego - milości i nienawiści, delikatności i surowości. One [ko- 
biety] są życiem, które jednoczy W sobie wszelkie sprzeczności i antagonizmy”*؛’.

*"Ibid., s. 26.
.Ibid., s. 333 ال*
46’ Patrz: Miha’il ‘Id, Al-Tawt1 - Tamahi al-unuta ab'adba bi-r-rugula as-sulba, „Al-Mawqif 

al-Adabl”, nr339. 07.1999. s. 146148.

Na końcu powieści widzimy Tar؟ uwalniającą się od kajdan przeszłości. W które 
zakuty ją okrutne tradycje i zwyczaje. Kobieta opowiada ukochanemu o dziewczynce, 
która przypomina ją samą. Pokazuje jej ogromną żądzę prowadzenia właściwego życia, 
pelnego ludzkich uczuć i wartości:

Dawno, dawno temu, żyła dziewczyna, kora nieustannie biegała... Biegala zaniepokojona, 
przestraszona i oglądała si? za siebie tak, jakby patrzyła na zbliżające si? nieznane zagrożenie. 
(...) Kiedy przestała biega،, stwierdziła, że wciąż jest W tym samym miejscu i Ze przez ca ty czas 
kręciła się W jednym, zamkniętym kręgu. Niemal poddała się wówczas rozpaczy i poczuła. Ze 
przybliża się jej koniec! Nagle przed jej oczami pojawiło się W oddali stabe światło i usłyszała 
przyzywający ją stamtąd glos. Wtedy wybuchła W niej żądza odzyskania woli życia (...) Żądza 
uczyniła z jej jestestwa wartki potok, i usłyszała, jak glos z oddali mowil „krok za krokiem!”, za 
kaZdym kolejnym, śmiałymi krokiem światło było coraz silniejsze i bliższe... Ona dążyła ku niemu 
całą tęsknotą swoich utraconych lat i patrzyła z determinacją do przodu. Zamknięty krąg pozostał 
za nią i wyzwoliła się z niego całkowicie...* اه

Tym symbolicznymi, nasyconym nadzieją i optymizmem zakończeniem powieści 
Umayma al-Huśś akcentuje nieunilcnione zwycięstwo sprawiedliwości społecznej, 
przyznającej shisznośc prawom kobiet. Jednak At-Tawq przekracza ten aspekt, poru- 
szając również wiele innych ważnych spraw, obejmujących różnorodne strony ludz- 
kiego bym: egzystencji, wiedzy i cywilizacji. Dlatego można określić ten utwór - jak 
ujął to syryjski krytyk liteacki i poeta, Mlha’11 'Id - jako riwaya samila (powieść 
wielostronna)*  -Pomimo klasycznej budowy konstrukcyjno-kompozycyjnej, nienace .’؛
chowanej walorami modernistycznymi lub postmodernistycznymi, powieść można 
uznać za nowatorską W zakresie podejścia do rozmaitych istotnych i nabrzmiałych 
spraw, dotyczących nie tylko społeczeństwa syryjskiego, ale również każdego innego.



8. Tematyka rozpaczy i wyobcowania

Wad Ihlasi: Bayt al-huld (Kopiec kreta', 1982)

W powieści Bayt al-huld (Kopiec kreta)47° Walid Ihlasi ukazuje losy dwóch pokoleń 
syryjskich marksistów. Starsze, reprezentowane przez starca, Biylra, walczyło o nie- 
podległość Syrii i bylo bliskie prostym, biednym ludziom, gotowym wszystko oddać 
dla ojczyzny. Mlodsze pokolenie lat pięćdziesiątych walczyło o sprawy społeczne, 
które wynik y po odzyskaniu niepodległości, a jego przedstawicielem jest główny bo- 
hater, Aktam alHlabi.

Aktam jako dorastający chłopiec został przepędzony ze swojej wsi po tym, jak po- 
sądzono go o spalenie sktadu węgla. Choć chcial to zrobić, nie byl sprawcą tego czynu. 
Czuje nienawiść do wójta i wiejskiej starszyzny, którzy byli dla niego okrutni i nie- 
sprawiedliwi. Jednak dramat Aktama rozpoczął się dużo wcześniej, bo juz W dniu uro- 
dzin, kiedy zmarla jego matka, a niedługo później ojciec zaginął na wojnie. Chtopca 
Wychowywał dziadek, po którego śmierci zostal sierotą. Osamotniony Aktam byt znie- 
nawidzony przez wójta, który izolował go, nie dopuszczając do kontaktów z dziećmi 
We wsi. Chtopiec czul nienawiść do wszystkich i chcial coś robić, by im dokuczyć. 
Bohater wspomina: „Bylem bardzo szczęśliwy, kiedy ktoś z mieszkańców spali! sklad 
drewna”47'. Doświadczy! narzuconego mu silą wyobcowania i czul się niczym przy- 
błęda. Patrząc na bezdomnego, chorego psa, pomyślał: „Już jest nas dwóch, tych, do 
których żadne z dzieci nie chce się zbliżyć - Ja i wyleniały pies, którego mimo wielu 
pob nie udato się przegonić ze wsi”472.

Po przybyciu do miasta Aktam glodowal i poniewiera! się bez celu i dachu nad 
głową do momentu, gdy pewien człowiek pracujący jako szewc wziął go do pomocy 
١٧ swoim zakładzie W zamian za wyżywienie. Mężczyzną uczyt go dobroci i wrażliwo- 
 ci na czyjąś niedolę. Kiedyś powiedział do Aktama: „Tylko potrzebujący naprawiają؟
 -Woje buty, dlatego ja dziękuję Bogu, że mam taki zawód, którym mogę służyć i po؟
magac biednym”475. Chtopak przyuczy! się do zawodu, a po śmierci swojego chlebo- 
dawcy sam stal się szewcem. Pewnego dnia przyszedł do niego naprawić buty starzec, 
Biyir. Mężczyzną dużo opowiada! o sprawiedliwości, równouprawnieniu, krytykował 
١٧yzysk i niesprawiedliwość społeczną. Chtopiec byl pod wrażeniem jego osoby i prze- 
konań. Biyir Coraz częściej odwiedza! zaklad Aktama, by uczyć go czytania i pisania. 
Oraz motywował do nauki języka angielskiego. Wkrótce chłopiec diametralnie zmieni! 

.Walid Ihlasi, Bayt al-huld, Ittihad al-KuttSb al-'Arab, Damaszek 1982 ال
471 Idem, Bayt al-liuld, W: Dar al-!nut‘a wa riwayat uhra (Muljtarat Walid Ihlasi - tom 2), Dar 'Atiyya 

Liban (bez daty)؛ s. 50.
4’7 Ibid., s. ^9.
4” Ibid.؛ s. 56.
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się, przestał być analfabetą, poznal język obcy oraz różne aspekty życia. Doszedl do 
tego wszystkiego dzięki determinacji i pomocy przyjaciół.

Przełomowym momentem W jego życiu stala się publikacja W miejscowej gazecie 
jego pierwszego eseju, pt. Stara historia przynosi nową biedę, z czasem stawal się 
coraz bardziej popularny, zaczął pisywać do znanych gazet i byl powszechnie ceniony 
i lubiany. Jeden z jego znajomych, widząc W nim dobrego kandydata na zięcia, poznal 
go ze swoją córką, Qamar, i wkrótce Aktam ożenił się. Poczul wówczas, że jego życie 
skierowało się na dobre tory, ale -jak sam później powiedział: „nie bylo mi dane dlu- 
go cieszyć się przyjemnością małżeństwa, bo wkrótce rozpoczął się okres masowych 
aresztowań”*™.

Ibid., s. 61.
™Ibid., S.I11. 
™Ibid.

Bohater wielokrotnie przebywa! W więzieniu z powodu przynależności do partii 
komunistycznej, a jego życie stalo się wiecznym cierpieniem dla niego samego i dla 
żony. A kiedy przebywa! na wolności, również czul, że znajduje się W wielkim więzie- 
niu z powodu strachu i izolacji po utracie kontaktów z dawnymi towarzyszami, którzy 
odwrócili się od niego i wykluczyli go z szeregów partii. Również jego dawni koledzy, 
prości ludzie, oddalili się od niego, obawiając się oskarżenia przez rządzący reżim 
o kontakty z groźnymi dla wladzy komunistami.

Goryczy dopelnila zdrada żony, która - wyczerpana życiem W nędzy i cierpieniu 
oraz prześladowaniami - przyjęta do loża jego najgorszego wroga, Nimra al-Kilsiego. 
Niewierność Qamar byla wyjątkowo dotkliwa, gdyż jej kochanek byl oprawcą wię- 
ziennym Aktama, znęcającym się nad nim psychicznie i fizycznie ze szczególnym 
okrucieństwem. Odizolowany bohater, dostrzegłszy, że wszystkie drogi są przed nim 
zamknięte, i nie mając przed sobą żadnych perspektyw oraz dążeń, z czasem zdziczat 
i stal się zagniewany, a jego marzeniem byla zemsta na Nimrze oraz żonie, która go 
zawiodła.

Wkrótce W mieszkaniu głównego bohatera wybuch! pożar, a po ugaszeniu ognia 
strażacy znaleźli dwa zwęglone ciata, które policja zidentyfikowała jako zwloki obojga 
małżonków. Podejrzenie morderstwa padlo na wroga rodziny, al-Kilsiego, którego 
mimo poszukiwań nigdzie nie można bylo odnaleźć. Po pewnym czasie do śledczych 
dotarty wiadomości, że Aktama widziano żywego W rodzinnej wiosce. Policjanci wy- 
ruszyli, by sprawdzić tę informację. Na miejscu wieśniacy potwierdzili, że mężczyzną 
osiedli! się na pobliskim wzgórzu. Kiedy śledczy wraz z Sarib - wielbicielką talentu 
dziennikarkiego Aktama, znaleźli go we wskazanym miejscu, wówczas jeden z poli- 
cjantów zapytal: „Czy zabileś Nimra al-Kilslego? Mężczyzną odpowiedział: Przyznaję, 
że on mnie zabił”*™.  Następnie główny bohater ruszyl ku szczytowi wzniesienia, gdzie 
znajdowało się jego skalne domostwo z wejściem otwartym ku niebu. Zanim zniknął 
w jego wnętrzu, powiedział spokojnym tonem: „On skrzywdził moje cialo, a potem 
duszę. Obejmowali się W moim łóżku - to, panie, nie kwestia zazdrości, ale sprzyjająca 
szansa, aby wszystko spłonęło”*™.  Sarab próbowała przekonać Aktama, by powocil 
do miasta i wythimaczyl wszystko, a wówczas nie będzie ukarany, gdyż broniąc swego 
honoru, dzialal pod -em emocji. Ale mężczyzną nic nie odpowiedział. Wówczas 
śledczy krzykną! groźnie, że jeśli nie wyjdzie ze swego „grobu” z wlasnej woli, to 
wyciągną go silą. Nagle drzwi od góry zamknęły się niczym wlaz i dom przypomina! 
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szczelnie zamkniętą szkatułkę pozbawioną okien czy jakichkolwiek innych otworów. 
Zaskoczeni policjanci zaczęli strzelać W kierunku nieokreślonej budowli, ale ich kule 
odbijały się od bardzo twardych skat, z których byla zbudowana. Ten surrealistyczny 
widok zawiera też elementy magicznego realizmu. Ta zarośnięta mchami i inną roślin- 
nością budowla stala się świętym i zarazem legendarnym miejscem oraz tajemniczą 
zagadką, zarówno dla mieszkańców wsi, jak i dla ludności calego kraju.

Powieść kończy się surrealistyczną sceną:

Mówiono, Ze ta budowla jest jakiego؛ świętego, i powiedziano tez. Ze rabusie ukryli W niej 
skarb, który uśmierci kaZdego, kto go odkryje. Inni mówili. Ze rewolucjoniści niegdyś uZywali jej 
jako wejścia do podziemnego tunelu, który prowadzi W odlegle miejsce, a jeszcze jeden z sąsied- 
niej wsi powiedział. Ze bogaci rolnicy chowali W nim swoje ptody rolne przed biedakami i U rd- 
nikami podatkowymi. A jakaś kobieta powiedziała. Ze pewnej nocy styszata straszny płacz do- 
chodzący z tego miejsca. Stwierdziła, Ze tam na pewno mieszkają diably. (...) Ta kamienna bu- 
dowla porośnięta mchami stała się niczym skala przypominająca wyglądem zabytkową szkatułkę, 
błyszczącą po deszczu od promieni słońca, i wtedy wyglądała jak magiczna rzeźba, która nie ma 
nic wspólnego z otoczeniem* ”.

٠” Ibid., s. 114-115.
٠” Ibid., s. 7.
47’ Fu'ad Mar‘1, Madarat at-tarih fi ar-riwaya (usuriyya, „Dirasat Iśtirakiyya”, nr 182/183 (wydanie 

specjalne pt.: Ar-Riwaya assuriyya al-mu'asira), 05-06.2000, s. 98.

Ten widok podkreśla paradoks i ironię losu, bo Aktam alHlabt - komunista, który 
byl postrzegany przez ludzi jako bezbożnik - stal się świętym i symbolem boskości. 
Poprzez ten opis autor ukazał pelne paradoksów życie Syryjczyków W mlodej, nie- 
podległej Syrii. Można też dostrzec symboliczną płaszczyznę utworu. Gowny bohater 
ucieczką od życia na odludzie, do swojego szczelnego „kopca”, przypomina kreta, 
o którym wspomina autor W tytule. Warto zwrócić uwagę na podtytuł utworu:

I nazywali go kretem, ponieważ wiedział, jak zbudować kopiec dla swojego przepieczonego 
ciala. Kopiec, który mieści się pomiędzy wąskim domkiem a przestronnym grobem..."’

Autor z kreta czyni symbol syryjskich komunistów lat pięćdziesiątych, którzy, będąc 
marzycielami, nie dostrzegali prawdziwych potrzeb kraju. Gdy W końcu dociera do 
nich, że stracili wszystko, uciekają do swoich kopców, chowając się przed światłem jak 
kret. Pisarz zostal skrytykowany przez syryjskich ideologów i teoretyków literatury, 
że: „deformuje bohatera rewolucjonistę poprzez swojądrobnoburżuazyjnąwizję"* ”.

Należy podkreślić, że Walld Ihlasi, przedstawiając obraz bezradnego, rozczarowa- 
nego i załamanego komunisty, odzwierciedli! rzeczywistość swojego kraju, która nie 
przejęła ani ideologii komunistycznej, ani jej przedstawicieli, odrzuconych przez spo- 
leczenstwo. Autor pokazuje, jak mlode pokolenie marksistów W latach pięćdziesiątych 
znalazło się W izolacji, tracąc kontakt nawet z klasą robotniczą. Byli oni prześladowani 
przez inne nacjonalne, fundamentalistyczne i liberalne sily polityczne, dlatego musieli 
działać W podziemiu.

Pytany o znaczenie miejsca i jego ideologicznego akcentu W utworze Bciyt al-huld, 
Walld Ihlasi odpowiedział:

Caly cykl, jaki cztowiek przechodzi od jaskini W lonie matki do grobowej deski, jest natural- 
nym cyklem życia, który nosi znamiona wiecznego dramahi. Sztuka ma śledzi، ten cykl (...). Pró- 
ba odtworzenia W powieści cyklu. W którym Zyje człowiek - jak Aktam alHalabl - musiała poru
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sza، si؛ po drodze ideologii (...). Wzniesienie, gdzie rodzily si؛ cierpienia i myśli Aktama (na tej 
górze w dzieciństwie zostal dotkliwie pobityfrzez mieszkańców wsi) i gdzie ostatecznie dokona! 
żywota, staje si؛ symbolem cyklu jego życia‘*’٥.

80 Wal d Ihlasi, Mawgdt naqdiyya wa liqd'at (Muhtdrdt Waltd Ihlasi - tom 11), Dar 'Atiyya. Liban 
(bez daty), s. 90-91.

481 Fu’ad Mar‘1. Madardt at-tdrilj..., s. 100.

Ciekawa jest warstwa konstrukcyjno-kompozycyjna utworu i styl pisarski Wallda 
Ih ego oparty na krótkich, prostycli zdaniach nasyconych głęboką treścią i aluzjo’- 
nością. Narracja prowadzona na rożnych płaszczyznach uczyniła z pisarza jednego 
z najwybitniejszych twórców nie tylko epiki, ale też syryjskiego dramatu. SurTeali- 
styczny charakter utworu i emanujący magiczny realizm sprzyjają mitologizacji re- 
alistycznych wydarzeń, o swoistym charakterze różnych powieści Ihiaslego, jak: 
Dttr al-muta (Dom przyjemności', \99 ا١١  Al-Hanutl al-altf (Oswojona kolokwinta", 
٦99 ؟>١ , Zahrat a ؟-؟ andal ^Kwiat drzewa sandałowego", \9%١١, Bayt al-ljuld (Kopiec 
kreta', 1982) i Bab al-Gamr (Brama al-Dzamr, 1985), krytyk literacki Fu'ad Mar'1 
napisat:

W tych powieściach widoczna jest mitologizacja rzeczywistości i stworzenie baśniowych 
konfliktów idących równolegle z realistycznymi, współczesnymi konfliktami. Dostrzega si؛ 
w nich wplywy epopei wielkiego arabskiego powieściopisarza Naglba Mahfuza, Al-Hariijis oraz 
utworów Marcela Prousa i Gabriela Garcii Marqueza. (...) Można powiedzieć, Ze motywem pisa- 
rza do podjęcia mitologizacji rzeczywistości bylo jego poczucie bezradności W konfrontacji 
z okrutnym czasem i niemożnością powstrzymania dekadencji społeczeństwa, zmierzającej ku 
najniższemu poziomowi"'.

Wplywy powieściopisarskich osiągnięć Zachodu i Ameryki Łacińskiej są bez wąt- 
pienia widoczne W twórczości Wallda IhlSego. Jednak autor nie przejął ich W sposób 
mechaniczny, gdyż zachowa! swój glos i styl, a jego utwory posiadają syryjski koloryt 
co do postaci, atmosfery i miejsca wydarzeń. Powieść Bayt al-huld wydaje się jedną 
z najlepszych syryjskich powieści lat osiemdziesiątych. Zodla jej dużego powodzenia 
można doszukać się W niebezposredniej wymowie politycznej, koncentrującej się na 
bohaterze i jego pelnej dramatyzmu egzystencji jako zwykłego człowieka.

Hani ar-Rahib: wahid huwa alr'alam
(Jednym krajem jest świat', 1985)

Povńeść Balad wtthid huwa al-'ólam (Jednym krajem jest światj prezencje ل٠الة  
'AlwSna i jego żony, Nazik. Małżonkowie przeprowadzają się na jakiś czas do inne- 
go osiedla, oczekując na nowe mieszkanie, które mają dostać jako członkowie socja- 
listycznego stowarzyszenia mieszkaniowego. Przez siedem lat wynajmowali miesz- 
kanie U Abu Hala W zaadaptowanej na ten cel piwnicy (W Syrii jest tradycją, że 
piwnice również adaptuje się na mieszkania). Jednak właściciel kamienicy, by odzy- 
skać prawa do wtasnego mieszkania (na mocy syryjskiego prawa ludzie najmujący 
mieszkania na podstawie starych kontraktów mogli je zamieszkiwać za niewielką 
opłatą i nie można im bylo wypowiedzieć najmu ani podnieść czynszu), zapropono- 
wal im, by zwolnili wynajmowane lokum za sowitą dopłatą z jego strony. Początko-
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wo ‘Alwan nie chcial skorzystać z tej propozycji, gdyż nienawidzi! najemcy, którego 
uważał za oportunist? i burżuja wykorzystującego biednych. Główny bohater jest 
socjalistą i nie chce mieć dziecka, póki mieszka W piwnicy; czeka by jego potomek 
urodzil si? W mieszkaniu socjalistycznym. Ale kiedy socjalistyczne stowarzyszenie 
mieszkaniowe wymaga od 'Alwana, by wplacil 40 tysięcy funtów zaliczki, zgadza 
się na propozycję Abu Hallla i, otrzymawszy od niego 70 tysięcy funtów, opuszcza 
lokum w piwnicy.

Małżonkowie wynajmują jeden z pokoi starego domu, będącego obiektem sporu 
o prawo własności pomiędzy dwiema walczącymi ze sobą grupami społeczeństwa. 
Pierwsza z tych grup to czterdzieści rodzin ubogich palestyńskich uchodźców, których 
przywódcąjest Umm 'Abbuda, drugą zaś tworzą bardzo bogaci ludzie, mający wptywy 
w ekipie rządzącej państwem, jak też wśród zwierzchników religijnych, a jej przywod- 
cą jest Umm al-Lulu. Kobieta ta przyjechała z Zachodu i wyszła za mąż za Sultana - 
bylego bandziora rządzącego niegdyś na osiedlu, a obecnie imama meczetu. Począt- 
kowo 'Alwan zamierza! przyłączyć się do biedaków, gdyż jako socjalista mial obowią- 
zek solidaryzować się z proletariatem. Jednak zabiegi Umm al-Lulu, polegające na 
kuszeniu go korzyściami finansowymi i uwodzeniu, przeciągnęły go na stronę boga- 
tych. Ta sprytna przywódczyni dostrzegła, że 'Alwan dysponuje ogromną silą fizyczną 
i może być pomocny przy uciszaniu występujących przeciwko niej ludzi Umm 
'Abbudy. 'Alwan całkowicie zrezygnował ze swoich wcześniejszych przekonań, stal 
się prawą ręką Umm al-Lulu, wywyższając się i uzurpując sobie nienależne mu miej- 
sce i prawa. Sultan, Czując, że zagrożona jest jego pozycja oraz małżeństwo, zażąda! od 
'Alwana natychmiastowego opuszczenia ich osiedla. Jednak bohater nie zamierza! 
spełnić tych oczekiwań i W odwecie zbuntował przeciwko niemu biednych ludzi 
Umm 'Abbudy. Doszlo do bójki, W której zwyciężył jego przeciwnik, Sultan, zabijając 
kilku spośród biedaków, natomiast Umm al-Lulu wyrzuciła *Alwana  ze swoich szere- 
gów. Ostatecznie główny bohater traci wszystko, nawet mieszkanie, kiedy prezydent 
miasta ulega naleganiom Sultana i zleca wyburzenie starego domu, tłumacząc swą 
decyzję wymogiem zgodności z planem przebudowy miasta.

Hani ar-Rahib poprzez postać głównego bohatera chcial ukazać los biednej syryj- 
skiej inteligencji żyjącej ze slcromnych państwowych pensji, ale dążącej do wzbogacę- 
nia się za wszelką cenę. ‘Alwan straci! wszystko, ponieważ nie by! wiemy swoim za- 
sadom. Autor W jego postaci odzwierciedli! drobną burżuazję syryjską która nie może 
się odnaleźć, bowiem zbyt wysoko mierząc, zapomina o swoich korzeniach.

W powieści Balad wdhid huwci al- 'alam można zauważyć trzy płaszczyzny - re- 
alistyczną symboliczną i legendarną W obrębie warstwy realistycznej ukazane jest 
zwykle życie i pojawiające się W nim problemy ludzi czekających na mieszkanie, kon- 
flikty z najemcami, relacje pomiędzy sąsiadami, a wszystko to zaczerpnięte z aktualnej 
sytuacji biedaków żyjących W Syrii.

Legendarny charakte ma osiedle, do którego przeprowadzili się małżonkowie. 
Sprawia ono wrażenie, że nie jest częścią żadnego miasta, a zostalo wzięte z jakiejś 
baśni. Także mieszkający W nim ludzie mają legendarne cechy, na przykład Umm 
al-Lulu jest piękna, atrakcyjna, bogata i wpływowa niczym bajkowa postać, zaś jej 
mąż, Sultan, obdarzony jest ogromną silą przekraczającą fizyczne i psychiczne możli- 
"ości zwykłego człowieka, przywodząc tym samym na myśl bohaterów epopei. Rów- 
nie silny i despotyczny *Alwan  także ma cechy nieosiągalne dla przeciętnych ludzi. 
Wybitny syryjski krytyk literacki, Samar Ruhl al-Faysal, tak pisze na ten temat:
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Każda postać tworzy swoją własną legend؟, a odbiorca nie czuje, źe za każdą legendą po- 
szczególnych postaci stoi zamysl lub też wola pisarza. (...) Płaszczyzna legendarna dominuje 
w calej powieści i czyni z niej prostą, symboliczną opowieść, ale sugestywną, pozwalającą czy- 
telnikowi pojmować stale relacje i ogarnąć cltaos panujący W świecie przedstawionym W U two-

Płaszczyzna symboliczna przebija się przez postacie. Na przykład, Umm alLIu 
uosabia nową burżuazję, która żyje niczym pasożyt na społeczeństwie, 'Alwan zaś 
symbolizuje drobną burżuazję, która doklada wszelkich wysiłków, by wspiąć się jak 
najwyżej. Jego Ona, Nzik, reprezentuje wierną socjalistycznym poglądom inteligen- 
ej؟. Wbrew woli ojca wyszla za mąż za biednego 'Alwana, z którym połączyły ją 
wspólne poglądy i idee. Kiedy jednak mąż zmienia się solidaryzując się z bogatymi 
ona nadal wspiera biedną Umm 'Abbudę. W postaci Zaynab - zakochanej W Sa'dunie, 
ale wychodzącej za mąż zgodnie z wolą rodziny za innego mężczyznę - można dopa- 
trzyc się symbolu wszystkich kobiet pokornych wobec tradycji i zwyczajów spoleczeń- 
stwa, Sa'dun zaś uosabia dogmatycznego marksistę podnoszącego wzniosie komuni- 
styczne hasta, ale żyjącego W izolacji. Postać Tayslra, który jest chory na epilepsję 
i w rożnych momentach powieści widoczne są nękające go ataki padaczki, symbolizuje 
chorą sytuację arabskiego społeczeństwa bądź protest przeciw prześladowaniom Pale- 
stynczykow. Samar Ruhi al-Fay؟al tak pisze 0 symbolice W utworze:

Autor opiera! si؟ często na symbolicznej płaszczyźnie (...). Na przykład, powtarzające si؟ 
w powieści słowo „؛alestynczycy” ma swoje symboliczne znaczenie, poprzez które czytelnik jest 
w stanie odnieść je do aktualnych wydarzeń politycznych i wojennych"’.

Balad wahid huwa al- ‘alam pokazuje teraźniejszość z zaakcentowaną mroczną 
i beznadziejną przyszłością, wiążącą się z dekadencją catego społeczeństwa. Jest to 
widoczne, kiedy autor ukazuje dążenia bohatera do posiadania mieszkania W socjali- 
stycznym domu, W który zainwestował pieniądze i marzenia, a który jednak W wyniku 
defraudacji i oszustwa zostaje zlicytowany z powodu dhigow wykonawcy. Fiasko 
w budowie socjalistycznego domu, który przepadl za sprawą korupcji i oszustwa han- 
dlarzy i maklerów, ma głębsze znaczenie, gdyż „dotyczy catego społeczeństwa zmie- 
rającego ku upadkowi, do którego przyczyni! się kult pieniądza, wyzysk i represje'*".

Han ar-Rahib W powieści tej przedstawi! skomplikowany świat, posiłkując się pro- 
stą tematyką Dobrze skonstruował postacie, które prezentują W sposób naturalny różne 
grupy społeczeństwa, każda wyposażona W indywidualny glos. Przejawia się to 
w języku, jakim operują poszczególni bohaterowie. Na przykład, niewykształcony Abu 
Halli zajmujący się handlem nieruchomościami mówi potocznym językiem, a jego 
rozmowy zawsze dotyczą pieniędzy, handlu i zysków. Sa'dun poshiguje się językiem 
literackim, pelnym marksistowskiej tenninologii, zaś Sultan jako imam mówi literac- 
kim językiem nasyconym haslami religijnymi. Abu Zaynab mówi językiem potocz- 
nym, pelnym slow wyrażających miłość, strach i niepokój, zaś jej ojciec, analfabeta, 
wypowiada wiele przysłów i kolokwialnych zwrotów o folklorystycznym zabarwieniu, 
odzwierciedlających ducha tradycji i zwyczajów. Uogólniając, można stwierdzić, że 
pisarz podzieli! swe postaci na dwie grupy, ze względu na rodzaj języka, jakim operu-

482 Samar Ruhi al-Faya 1, Ar-Riwaya al- 'arahiyya..., s. 220.
4" Ibid., s. 221.
484 Ibid., s. 223.
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ją: tvyksztalconych ('Alwn, Nazik, Haldun, Sa'dun, Halid) - posługujących się lite- 
rackim językiem, i analfabetów (Tayslr, Umm Tayslr, Abu Halli i Abu Hasan) - mó- 
wiących W dialekcie.

Na pierwszej stronie powieści autor umieścił zdanie, które zapewne zawiera prze- 
sianie, iż dzido wyraża ogólnoludzkie problemy dotyczące zmartwień i cierpienia: 
„Skoro byłeś W Syrii, to dlaczego dziwisz się, obcy człowieku, przecież żyjemy 
w jednym kraju - świecie”*".  Można więc wyciągnąć wniosek, że utwór ma ogólno- 
ludzki charakter pomimo widocznego arabskiego klimatu. Dzięki literackim walorom 
i wielopłaszczyznowej strukturze oraz polifonicznym postaciom zostal wysoko oce- 
nionyjako wyjątkowa pozycja W arabskiej prozie, zaś Hnl aRhib jest nadal uważa- 
ny za jednego z najwybitniejszych syryjskich powieściopisarzy.

485 Hani ar-Rahib, Balad wahid huwa al-‘al(im, Ittihad al-KuttSb a!-‘Arab, Damaszek 1985, s. 5.





IV.  POWIEŚCI NOWEGO POKOLENIA 
PO 2000 ROKU

z początkiem nowego tysiąclecia zaszło wiele zmian W życiu Syryjczyków. Rozpoczął 
się nowy etap W literaturze i kulturze. Po śmierci prezydenta Hafiza al-Asada W 2000 
roku władzę przejął jego syn, Baszszar al-Asad - zwolennik reform i walki z korupcją, 
który obiecywał obywatelom więcej swobód i otwarcie się kraju na świat. Wówczas 
zaczęty powstawać nowe polityczne i kulturalne kluby, gazety oraz pozwolono na 
nieformalne spotkania rożnych opozycyjnych ugrupowań politycznych. To spowodo- 
wato, iż rok 2001 okrzyknięto „wiosną Damaszku”. Jednak ta optymistyczna wiosna 
nie trwała dhrgo, a sity związane z rządzącą partią Al-Bas, chcąc nadal rządzie wedtug 
starych zasad, przystąpiły do liltwidowania dopiero co powstałych klubów, a nawet 
nastąpiły aresztowania niektórych działaczy opozycyjnych. 

Syryjscy twórcy ochoczo skorzystali ze zmiany atmosfery politycznej oraz zlago- 
dzenia cenzury i na rynku liteackim pojawiły się bardzo odważne utwory o rożnorod- 
nej tematyce, a W szczególności politycznej, krytykujące rządy basistów, co do tej pory 
stanowiło temat tabu. Pisarze starego poltolenia wahali się i część nie umiala odnaleźć 
się w nowej sytuacji, kontynuując pralctykowany do tej pory sposób pisarstwa. Jednak 
część poszta z duchem czasu, tworząc nowe, odważne dziela. Za przykład może poshi- 
żyć powieść Dakar assulahfat (żółw; 2005) 'Adila Abu Sanaba, która jest śmiałym 
sądem nad rządami basistów. Ukazuje drastyczne przemiany, jakie zaszty W Syrii po 
przejęciu wladzy przez partię Al-Bas, czyli prześladowania opozycji, zniszczenie wielu 
Warstw społeczeństwa - paradoksalnie zarówno bogatych, których określano reakcyjną 
burżuazjąjak i biednych, podejrzewanych, że nie wspierają rewolucji. Ponadto przed- 
stawia powstanie nowej probasistowskiej elity społecznej, która skupila W swoich rę- 
kach cale mienie państwowe.

Do najwybitniejszych powieści tego olcresu autorstwa uznanych, doświadczonych 
pisarzy należą - poza wymienioną wcześniej Dakar assulahfat 'Adila Abu Sanaba 
- liczne inne utwory: Saraf qdti' tariq (Honor rabusia; 2004) i Ad-Di’ó al-aswad 
(Czarny wilk; 2005) HannU Miny, Agmaluhunn (Najpiękniejsza; 2001) 'Abd as-Salama 
al-'Ugayliego, Fahh al-asma' (Pułapki imion; 2003) Hayrlego ad-Dahabiego, 
Waghan łi-‘anqa' wahida (Dwie twarze jednego feniksa; 2004) 'Abd al-Karlma 
Nasifa, Marat٠ al-ayyam (Elegie dni; 2001) Haydara Haydara, Hayma tahfiq tahta 
aś-śams (Namiot łopoczący W słońcu; 2001) Wahiba Saray ad-Dina i Darag ał-łayl... 
Darag an-nahar (Schody nocy... Schody dnia; 2005) Nablla Sulaymana.

Sztuka powieściowa tego okresu rozwijała się bardzo dynamiczne, pojawili się 
młodzi pisarze, przychylni nowatorskim technikom pisania, mający odważne poglądy 
oddające ducha czasu. Powieść - ze swoją otwartą formą i nieograniczonymi możliwo
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ściami związanymi z ekranizacją - stała się, po długich latach dominacji poezji, wio- 
dącym gahinkiem literackim.

Nowe pokolenie syryjskich pisarzy, rozpoczynających pisarską działalność W latach 
dziewięćdziesiątych, cechowało inne, świeże podejście do spraw ojczyzny, nowatorska 
wymowa i styl pisarski. Pośród nich wyróżniają się FawwSz Haddad oraz Halli ar-Rizz, 
którzy - chociaż dojrzali wiekiem - działalność pisarską rozpoczęli późno, dlatego zali- 
cza się ich do nowego pokolenia. Fawwaz Hadd٥d W 2004 roku wydal bardzo odważną 
i znaczącą powieść Mirsdl al-gardm (Kurier miłości; 2004), zaś Halli ar-Rizz ciekawą 
powieść Salamun Irlandi (.Irlandzki łosoś; 2004). Natomiast Samar Yazbik W utworach 
Tiflat as-samd’ (Dziewczynka nieba; 2002) oraz Silsdl (Glina; 2005) pokonała wszelkie 
tabu, tak społeczne, jak i polityczne. Halli Suwaylih wydal dwa utwory - Warrdq 
al-hubb (Rzemieślnik papieru miłości‘,'2.00'2.') ا Bard ‘dgil (Priorytetowa korespondencja‘, 
2004), w których prezentuje nowe poglądy na sytuację W kraju i miesza teraźniejszość 
z historią, czerpiąc z dziedzictwa arabskiej literatury oraz przeplatając fikcję z autobio- 
graficznymi elementami. Postęp poziomu artystycznego twórczości jest wyraźnie wi- 
doczny W utworach Sagarat at-tut (.Drzewo morwy; 2002) Husayna *Abd  al-Karima 
i lhtirdq ad-dabdb (.Płonięcie mgły; 2003) BUsima 'Abdu. Ponadto należy wspomnieć 
o wybitnych utworach Mar Ra U Hubb ،WW(،.. Hubb ahir (Pierwsza miłość. Ostatnia 
miłość; 2002), Anlsy 'Abbud Bab al-hayra (Brama wahań; 2002), 'Ablr Isbir Lulu 
(Lulu; 2004) i Hayta' al-Bayta , która prezentuje feministyczne poglądy, poruszając 
sprawy relacji damsko-męskich oraz lamania praw kobiet, m.in. W powieściach Ahwdb 
muwdriba ^Przymknięte drzwi‘, 12.١ )lmra'a min hcida al-'a؟i‘ ^Kobieta z tej epoki‘, 
2004). Zdecydowany, ostry feministyczny charakter cechuje ciekawą powieść Ruzy 
Yasln Abanus (Heban; 2004), za którą otrzymała W 2003 roku Nagrodę imienia Hanna 
Miny, fundowaną corocznie przez Syryjskie Ministerstwo Kultury.

W celu przedstawienia najistotniejszej problematyki poruszanej przesz syryjskich 
powieściopisarzy mlodego pokolenia, do analizy wybrano sześć wzorcowych utworów 
reprezentujących różne sprawy społeczeństwa XXI wieku. Są to: Sagarat at-tut (Drze- 
wo morwy; 2002) Husayna *Abd  al-Karlma, Imra'a min hddd al-'asr (Kobieta z tej 
epoki; 2004) Hayfa' al-Baytar, Mirsdl al-gardm (Kurier miłości; 2004) Fawwaza 
Haddada, Salamun Irlandi (Irlandzki łosoś; 2004) Hallla ar-Rizza, Lulu (Lulu; 2004) 
'Ablr Isbir i Silsdl (Glina; 2005) Samar Yazbik.

Husayn ‘Abd al-Karlm: Sagarat at-tut (Drzewo morwy; 2002)

Husayn 'Abd al-Karlm urodzil się W 1964 roku W óable, nad Morzem śródziemnym. 
Zajmował się dziennikarstwem, a obecnie jest kierownikiem dziahr kulturalnego 
w dzienniku „At-Tawra” („Rewolucja"). Jest autorem tomiku poezji, zbioru opowiadań 
i dwóch powieści.

Powieść Sagarat at-tut (Drzewo morwy) sktada się z czterech rozdziałów, W któ- 
rych autor opowiada o swoich doświadczeniach, prezentując na tej podstawie losy 
ludzi wyruszających ze wsi do miasta, by się uczyć lub znaleźć pracę. Na autobiogra- 
ficzny charakter utworu wskazuje umieszczona pod tekstem data i miejsce jego napisa- 
nia, czyli: ,Akademik, Damaszek, 1986 rok ٥٥, z czego można wywnioskować, że 
Husayn 'Abd al-Karlm napisal go W czasie studiów, tuż po wyjeździe z prowincji.

486 Husayn 'Abd al-Karlm, Sagarat „,-,ة,. Ittihad al-Kuttab al-'Arab, Damaszek 2002, s. 162.
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W Sagarat at-tut pokazane jest życie wsi. Pisarz nawołuje do przeprowadzenia 
zmian W celu uniknięcia błędów, które doprowadziły do masowego opuszczania przez 
chłopów swojej ziemi i dobytków. Jeden z bohaterów, Abu Yusuf, mimo ze jego sy- 
nowie wyjechali do miasa, nie myśli o ruszeniu ich śladem i pozostaje na wsi, upra- 
wiając rolę podobnie jak jego przodkowie. Jednak klęska żywiołową i brak wsparcia ze 
strony państwa powodują, że rolnik nie jest W stanie wyżywić rodziny i niechętnie 
opuszcza ojcowiznę, jadąc do miasta za pracą.

Ważną rolę W utworze odgrywa tytułowe drzewo morwy. Jest ono symbolem umie- 
rającej wsi, zaniedbanej i opuszczonej przez społeczeństwo. W jego cieniu rozgrywają 
się najważniejsze lokalne wydar-zenia. Ukazane jest jako błogosławiona roślina, której 
korzenie tkwią głęboko nie tylko W ziemi, ale i W duszach bohaterów. Abu Yusuf bar- 
dzo o nie dbal i chronil od chorób i wyschnięcia. Troszczy! się 0 drzewo, podobnie jak 
0 dom i rodzinę. Mężczyzną nie dostrzega W nim wyłącznie ozdoby, ale traktuje jako 
symbol oraz źródło dobra i nadziei. Morwa rośnie przy drodze, a W jej cieniu zasiadają 
rolnicy, młodzież, koledzy, zakochani, by dyskutować o życiu, zmartwieniach, uro- 
dzaju czy milości. Zaś zbierające się W jej pobliżu kobiety pracują nad oddzielaniem 
ziarna od plew oraz rozmawiają o bieżących sprawach. Drzewo to zajmuje wyjątkowe 
miejsce we wsi i jest punktem odniesienia dla wszystkich jej mieszkańców. Jest im 
bardzo bliskie, do tego stopnia, że pojawia się W snach glownego bohatera. W jednym 
Abu Yusuf śnił, że ktoś chce morwę ściąć, więc obudzil się pelen niepokoju i strachu.

Poprzez dialogi postaci poznajemy silne więzi łączące stare pokolenie z ziemią oraz 
ich brak U nowego pokolenia. Młodzi jadą do miasta, by studiować, zaś po ukończeniu 
nauki nie chcą wrócić na wieś.

Abu Yusuf to reprezentant starego pokolenia. Wiele doświadczy!: walczy! z Turkami, 
później z Francuzami i nosi! W sobie cierpienia ojczyzny, żył W biedzie, a kiedy kłopoty 
nasilały się, drzewo morwy bylo powienikiem jego żalów. W jego cieniu mężczyzną 
zapomina! o zmartwieniach, zmęczeniu, glodzie i bólu. Drzewo zaś jest zadowolone, 
kiedy fellachowie są szczęśliwi, a smuci się, gdy na wsi źle się dzieje. Gdy morwa usly- 
szala, że Umm Yusuf ukradziono kurczęta, zasmuciła się, a gdy doszly do niej shrchy, że 
między chłopami są kłótnię i niezgoda, zaczęta usychać ze zmartwienia.

Zabiegani synowie Abu YUsufa, żyjąc W mieście, lekceważyli ojcowiznę i zapo- 
mnieli o szczęśliwym dzieciństwie i zabawach pod drzewem. Przebywając chwilowo 
na wsi, zdecydowali ściąć podeschniętąju morwę, gdyż nie pasowała do ich planów 
zagospodarowania ojcowizny, i przeznaczyli jej drewno na opal. Śmierć drzewa sym- 
bolizuje agonię wsi, o którą nikt nie dba, a to oznacza koniec płodności lcraju.

Walorem powieści Sagarat at-tut jest nowatorskie podejście do spraw chłopskich 
poprzez realistyczne pokazanie ludzkich problemów z wykorzystaniem nietypowej 
symboliki, opartej na personifikacji elementów przyrody. To nadalo utworowi wartość 
i wyróżniło spośród wielu powieści poruszających podobną tematykę. Jednakże dają 
się zauważyć pewne słabości utworu, dotyczące na przykład zbyt dlugich dialogów, 
petnych powtórzeń, zakłócających plynny przebieg narracji i spowalniających tempo 
fabuly. SyTyjski pisarz Bisim 'Abdu wspomina o tym, pisząc ponadto o zbyt dlugim 
rozdziale czwartym, który: „zajmuje ponad połowę utworu i dubluje poruszane już we 
Wcześniejszych rozdziałach wątki i wydarzenia”*’’.

Basim 'Abdu, Sagarat at-tut bayua al-yahds wa al-ihdirar, ٠,A؛-Tawra” (Al-Mulhaq a؛-Ta٩afi).
*W 348, 20.02.2003, s. 20.
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Hayfa‘ al-Baytar: Imraa min hada al- ‘asr (Kobieta z tej epoki; 2004) 

Hayfa' al-Baytar z wykształcenia jest lekarzem okulistą, a specjalizuje się W chirurgii 
oka. Jest autorką kilku zbiorów opowiadań i wielu powieści.

Maryam, główna bohaterka utworu, jest chora na raka piersi i lekarze przeprawa- 
dzają na niej zabieg mastektomii po wcześniejszej chemioterapii. W trakcie każdej 
z siedmiu chemioterapii kobieta wspomina swoje relacje z oznymi mężczyznami. 
Kobieta jest narratorem powieści i, wypowiadając się W pierwszej osobie, używa 
dwóch czasów: teraźniejszego, gdy opowiada o leczeniu, wizytach W szpitalu, rozmo- 
wach z lekarzami, oraz przeszłego, gdy wspomina swoje życie, opowiadając o mężczy- 
znach, których spotkała na swej drodze. Odnosi się wTazenie, że narratorem jest sama 
pisarka, z wykształcenia lekarz, a wspomnienia Maryam mają wiele cech autobiogra- 
ficznych. To wrażenie potęguje fact, iż na pierwszych pięćdziesięciu trzech stronach 
nie wiadomo, kto jest narratorem wypowiadającym się W pierwszej osobie rodzaju 
żeńskiego, przez co odbiorca ma poczucie, że czyta pamiętnik samej pisarki.

Podczas każdego leczniczego seansu kobieta wspomina innego mężczyznę spośród 
dziewięciu partnerów, z którymi miala bliskie kontakty. Pierwszego spośród kochan- 
ków - skąpego, gruboskórnego, zachłannego i niewyżytego - nazwala Sknerą. Rozsta- 
ta się z nim, gdy poczuta do niego nienawiść, a do siebie pogardę z powodu kontaktów 
z prymitywnym ignorantem skupionym wyłącznie na zaspakajaniu swoich żądz. Ko- 
lejnym partnerem byt Waglh, którego poznata na statku, podróżując do Grecji. Choc 
zakochali się W sobie ze wzajemnością, ten nie chciat się z nią ożenić, gdyż nie byt jej 
pierwszym mężczyzną. Nartatorka stwierdza, iż nie potrafi! wyzwolić się z komplek- 
sów narzuconych mu przez wschodnie wychowanie, określając to „kompleksem dzie- 
wictwa”. Natomiast obdarzony stabym charakterem Ahmad ożenit się z nią, ale wkrot- 
ce rozwiodt, bo byt niewolnikiem zaborczej mitości swojej matki. Maryam określa to 
stowami: „Zdradził swoją matkę, gdyż ożenił się z kobietą, która nie byla do niej po- 
dobna'^٥’. Związek ten zaowocował synem Lu'ayyem -jedynym mężczyzną, którego 
gowna bohaterka naprawdę pokochała. Po rozwodzie poznala pewnego kelnera 
w restauracji, W której często bywała. To byla jedyna W jej życiu przygoda mająca na 
celu zaspokojenie jej fizycznych potrzeb, która stala się równocześnie manifestacją 
przeciwstawienia się społeczeństwu potępiającemu tego typu postępowanie. Kobietą 
targaly wewnętrzne rozterki, gdyż z jednej strony robila, czego pragnęła, a z drugiej 
miala poczucie zhańbienia. Mówi:

Problem pojawia się, kiedy po takim żałosnym kontakcie budzi si? W mojej duszy człowiek - 
tyran gardzący mną Czuj؟, że przyjemno؛، i nienawi؛، są nierozłączne. Aby poczuć przyjem- 
noś،, mu z؟ siebie znienawidzi، i pogardza، sobą W chwili słabości, po czym następuje kilka 
mrocznych dni W poczuciu zhańbienia 9.

Przebywając W Ammanie, doznata kolejnych gorzkich doświadczeń W kontaktach 
z płcią męską. Tam poznala przewodniczącego konferencji na temat Przemoc dokony- 
wana wobec kobiet. Mężczyzną tylko na pozór gtosil hasla o wyzwoleniu kobiet 
i przyznaniu im praw. W rzeczywistości wykorzystywał je i pogardza! nimi. Ogarnięty 
kompleksem impotenta „lowi kobiety, poniża je W łóżku, pozostawiając W stanie nie-

I Hayfa‘ al-Baytar, lmraa min liada ،،/-'n, Dar ٨s-sa٩i, Bejrut 2004, s. 81. 
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zaspokojenia, i W ten sposób dowartościowuje si? faktem, iż mógł tak je podniecić”*’*’. 
Szósty z kochanków to Sńmih - dyrektor firmy, W której Maryam pracowała jako in- 
zynier. Zakocha! się W niej, ale bez wzajemności. Kobieta oddala mu się, mszcząc się 
w ten sposób na sobie za nieszczęśliwe małżeństwo z Ahmadem. Kolejna znajomość 
glownej bohaterki z doktorem inżynierem zaowocowała małżeństwem. Mężczyzną po 
nieszczęśliwym związku z wyemancypowaną Niemką wrócił do kraju i poszukiwał 
partnerki pośród Arabek w nadziei na znalezienie poshisznej żony i stabilizacji. 
Maryam rok spędziła z nim W Niemczech i określiła ten czas „rokiem piekla”. Ten 
pelen kompleksów mężczyzną byt chory psychicznie. Niczym zdziczały sadysta, więził 
ją w domu, ukrywając jej paszport, zabrania! palenia, a czasem nawet bil, by innym 
razem przychodzić skruszonym i, placząc U jej stop, błagać o przebaczenie. Autorka 
doszukuje się źródeł takiego zachowania w jego dzieciństwie, kiedy jako maly chi o- 
piec przeżyt szok, gdy w katastrofie lotniczej zginęli jego rodzice. Przez cale życie 
szukal matki, którą chcial odnaleźć W żonie, do tego stopnia, że pewnego razu zawolat 
do ^laryam „mamo”.

*١٥ Ibid., s.H. 
*’I Ibid., s. 165.

Osma przygoda byla związkiem z ginekologiem. Tym razem to sama bohateka 
zainicjowała kontakty, uważając, że ma do tego prawo na równi z mężczyznami. Jed- 
nak wkrótce po żałowała swojej decyzji, gdyż lekarz okazal się chłodnym, wyrachowa- 
nym, pozbawionym ludzkich uczuć samcem. Ostatnim kochankiem byl Halid - brat 
koleżanki, nieszczęśliwy W małżeństwie, narzekający na żonę, która szantażowała go 
samobójstwem oraz męczyła niezrównoważonym zachowaniem. Mężczyzną jednak 
nie zdecydował się na rozwód, mając na uwadze dobro dzieci. Maryam poczuta do 
niego sympatię, a później nawet miłość. Mówiła:

Nie wiem, co mnie dzień za dniem coraz silniej przyciąga do Halida... By، może ja kocham 
w nim obraz poświęcającego się mężczyzny. Poświęcenie jest cechą kobiet i rzadko styszy się 
o mężczyźnie, a W szczególności bogatym i mlodym, który poświęciłby życie i szczęście dla 
swoich dzieci... Wydawało mi się. że to jest miłość platoniczna do nieznanego mężczyzny, który 
ma swój szczególny i niepowtarzalny smak, ale najlepsze W tej miłości jest to. Ze jest wbrew logi- 
ce... H lid jest mężczyzną- marzeniem, tkwiącym W wyobraźni. Na jego podobieństwo szukamy 
partnera W rzeczywistości* ”.

Kiedy kobieta wygrywa z chorobą, zaczyna się dla niej nowy etap życia. Dostrze- 
ga inne, nowe strony życia, a pleć przeciwna przestaje być dla niej najważniejsza. 
Zauważa istotniejsze sprawy oraz inne rodzaje milości i fascynacji dalekie od fizycz- 
nych doznań. Siedem miesięcy spędzone na onkologii zmienito radykalnie jej poglą 
dy, a szczęście zaczęto oznaczać brak wrogów wewnętrznych, czyli chorób, oraz 
Zewnętrznych, czyli konfliktów z ludźmi. Ponownie U jej boku pojawil się syn oraz 
świadomość, że żyje dla niego. To zaczęto jej sprawiać ogromną radość i satysfakcję. 
Mówiła:

Nie ma nic piękniejszego od tego uczucia - żyć dla innego człowieka. Ja żyję dla mojego sy- 
na, jestem nim przepełniona, śledzę jego sukcesy szkolne, marzę z nim o przyszłości. Ja mam 
przyszłoś،, a moja dusza jest przepełniona nadzieją. Lu’ayy spędza ze mną dużo czasu. Nie mo- 
glam zasną، pierwszego dnia, gdy zasnął obok mnie W pokoju. Całą noc patrzyłam na niego, na- 
shichując milego, cichego oddechu i hamując radosne emocje, że oto jest obok mnie. Powtarza
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łam, rwiąc do siebie: Synek jest ze mną, syn jest ze mną, oraz Czując, że moja dusza staje si؟ 
iskrą, która wszystko może oświetlić, kpiąc z rozpaczy, załamania i pesymizmu 2.

W powieści można dostrzec symboliczne podłożę, W którym niszczący cialo rak 
zostaje zwyciężony, co odzwierciedla również oczyszczenie duszy Maryam z nienawi- 
 ci i chorób zasianych przez społeczeństwo, z wyleczeniem ciata nastąpiło wyleczenie؛
chorej duszy. Bohaterka sama o sobie mówi:

Wydaje mi si؟ czasem. Ze jestem niematerialną istotą, duszą, światłem, energią, myślą, 
wspomnieniem, i nie jestem z krwi i kości... Należy pogratulować samej sobie. Ze wreszcie uwol- 
nilam si؟ od bólu i instynktów*".

"2 Ibid., s. 180.
4” Ibid., s. 181.
4" 'Adil Furaygat, Hayfa' al-Baytar tantasir li-1-hubb wa a/-'ata' fi riwayatiha al-gadida 

,Jmra'a min liada al-'asr' „Al-Mawqif al-Adabl”, nr 397. 05.2004. s. 140.

Syryjski krytyk, 'Adil FuraygSt, pisze, że dominującym wątkiem W tej powieści są:
(...) miłość i dawanie, bo one są lekarstwem dla naszego kryzysu egzystencjalnego... a odbiorca 
nie tylko czuje przyjemność czytania, ale poznaje nową wizj؟ oraz stanowisko wobec waZnej 
sprawy kobiet i relacji m؟sko-damskich* ’4.

Hayfa' al-Baytir W powieści tej udoskonaliła styl i technik? narracyjną, co latwo daje 
się zauważyć, porównując tekst z wcześniejszymi utworami. W Imra'a min hada Cli-‘asr 
autorka oddaliła si? od prostego, powierzchownego ujęcia feministycznej tematyki, która 
dominuje W calej jej twórczości. Zaprezentowała obraz kobiety, która mimo zadanych 
ran podnosi się i poświęcą swe życie synowi - mężczyźnie przyszłości.

Fawwaz Haddad: Mirsal al-garam (Kurier miłości; 2004)

Fawwaz Haddad urodzil się W Damaszku. Ukończył wydzial prawa na tamtejszym 
uniwersytecie. Zajmował si? działalnością gospodarczą, między innymi aptekarstwem. 
W latach dziewięćdziesiątych, już jako dojrzały mężczyzną, poświęcił się powieściopi- 
sarstwu. Wydal sześć powieści oraz zbiór opowiadań.

W powieści Mirsal al-garam (Kurier miłości) ukazane jest łapownictwo rozpo- 
wszechnione W rożnych sferach życia społeczeństwa. Autor na tle barwnej panoramy 
życia Syryjczyków, pełnej śpiewu, milości, muzyki, ukazuje korupcję i hipokryzję 
urzędów państwowych. Piętnowana jest sprzedajność, dotycząca przede wszystkim 
wysokich urzędników służb specjalnych, ciasno powiązanych z wielkimi biznesmena- 
mi i handlowcami, którzy rządzą przy pomocy „statystów”, czyli drobnych urzędników 
śledczych, dwulicowych inteligentów i kiepskich aktorów dążących do popularności.

Narratorem powieści jest miody, bezrobotny mężczyzną, który zostaje zatrudniony 
jako kurier przez gownego bohatera, Rasśuma, i pracuje jako posłaniec pomiędzy 
pracodawcą a znaną aktorką, Nariman. Raśśum pisze scenariusze dla telewizji. Pragnąc 
odnowie znajomość z NarlmSn, proponuje jej za pośrednictwem kuriera roi? W nowym 
filmie na podstawie scenariusza jego autorstwa. Tematem ma być życie Umm Kultum 
(najsłynniejsza pieśniarka W arabskim świecie), która ukazana jest W negatywnym 
świetle, jako gwiazda wykorzystująca swoich fanów do zdobycia większej popularno
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ści oraz z politycznych pobudek. Ponadto serial ma ukazać koleje miłości tej znanej 
śpiewaczki do słynnego poety, Ahmada Rmlego.

Aktorka jest nieufna wobec swego dawnego znajomego, scenarzysty, mając W pa- 
mięci liczne konflikty i nieporozumienia na tle zawodowym. Obiecuje jednak przyjąć 
roi? pod warunkiem, że Raśśum udowodni jej autentyczność ujętych W scenariuszu 
wydarzeń.

FawwSz Haddad W utworze opisuje wymyślony klub fanów Umm Kultum, W kto- 
rym scenarzysta spotyka się z pieśniarką oraz autorami tekstów i muzyki do jej piose- 
nek. Na wielu stronach powieści obserwujemy życie tej wybitnej piosenkarki, jej sto- 
sunek do króla Faruqa, a następnie po obaleniu go przyjazne nastawienie do rewolucji 
egipskiej, która uczyniła z Gamala Abdel Nasea swojego przywódcę, a następnie pre- 
zydenta. Losy pieśniarki sprawiają wrażenie tla shrZącego ukazaniu sytuacji politycz- 
nej i ekonomicznej Egiptu oraz dramatycznych zmian zachodzących W jego spoteczen- 
stwie. Wydaje się, że pisarz, zwracając się ku czasom Umm Kultum, chcial uciec od 
realiów. Opisuje ówczesnego rewolucyjnego ducha i walkę z zepsutą teraźniejszością, 
przeciwstawiając to czasom współczesnym. Wynika to na przykład z dialogu Umm 
Kultum z Raśśńmem. Pieśniarka pyta: „Gdzie jest świadomość mas, czy nie ma już dla 
nich do spełnienia żadnej roli W społeczeństwie?”. On odpowiedział: „Proszę, nie 
umiejscawiaj mnie W waszym czasie i nie wygłaszaj waszych hasel”. Kobieta zapytała: 
„Czy mam rozumieć, że W waszych czasach nie istnieją masy?”. Odpowiedział: „Są 
ale...”*’؛.

.Fawwaz Haddsd. Mirsiil al-garam, Dar Riyad ar-Rayyis, Bejrut 2004, s. 292 ا’*

Ra.śśum kocha Nariman, ale ona woli swojego wpływowego i bogatego koclianka - 
M.'A. Przyjechał on do stolicy z biednej wsi jako komunista przesiąknięty lewicowymi 
poglądami. Ale wkrótce jego ustosunkowany i zajmujący wysokie stanowisko W rzą- 
dzącej partii wujek, L.'A., przekona! go, że takie poglądy nie przyniosą mu żadnej 
korzyści, a wręcz przeciwnie, za ich głoszenie może iść do więzienia. M.‘A., wykorzy- 
stując znajomości swego krewnego, zajmowa! się pośrednictwem i różnymi nielegal- 
nymi interesami (załatwia! ludziom za ogromne lapówki kontrakty, koncesje, pań- 
stwowe stanowiska), zdobywając W ten sposób majątek i ogromne wplywy W państwie. 
Autor opisuje nieograniczoną wręcz skalę korupcji, obejmującą nawet aktorów i pisa- 
rzy. Scenarzyści czy reżyserzy kreują gwiazdy kina z protegowanych bogatych, wply- 
Wowych ludzi. Wlaśnie W taki sposób zrobiła karierę filmową Narlman, popierana 
przez M.'A. po tym, jak zostala jego kochanką. Jednak ten wkrótce ją porzuci!) gdyż 
pozna! Tagrid, kolejną młodą kobietę gotową wszystko poświęcić dla kariery. M.'A. 
zmusza RaSsuma, by główną rolę W nowym seialu dal jego nowej „podopiecznej”. 
Jednak dowiedziawszy się o niechlubnej przeszłości dziewczyny, która swym ciałem 
wielokrotnie zalatwiala role W serialach, zrywa z nią stosunki i wraca do Nariman. 
I wlcrótce dzięki ukladom kochanka staje się ona bardzo popularną aktorką, grającą 
w wielu filmach, a jej wizenmki widać na plakatach i W gazetacli.

Inną ważną postacią W powieści jest dr ة., szef służb specjalnych, który jest odpo- 
wiedzialny za walkę z korupcją W państwie. W tej postaci można dostrzec wiele para- 
doksów. Jego teczka jest pusta - „biala jak śnieg”, ale on chce wszystkich kontrolo- 
Wać. Ma w garści większość urzędników państwowych, których teczki są wypełnione 
po brzegi. Będąc wpływowym urzędnikiem, ma jednak do dyspozycji skromne, niepo- 
zorne biuro, zaś jego podwładni - W przeciwieństwie do niego - urzędują W pięknych 
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dostatnio urządzonych pokojach. Dr ó. jest pełen kompleksów spowodowanych bra- 
kiem wykształcenia. Dlatego załatwi la sobie W Bejrucie tytuł magistra, płacąc „dobrą 
cen؟”, i w ten sam sposób zamierza wkrótce zrobić doktorat. W tym celu wyjeżdżą 
w otoczeniu ochrony do Moskwy. Tam obdarowuje jednego z profesorów, który ma 
być jego promotorem, bardzo kosztownymi prezentami. Profesor, widząc zamożność 
i hojność dr.ة., myśli, że Syria jest bardzo bogatym krajem. Zapoznawszy się z bardzo 
słabą pracą doktorską przedstawioną mu przez ة., powiedział: „Wasz kraj nie potrze- 
buje doktoratów, towarzyszu. Więcej takich doktoratów, a wasz kraj zamieni się 
W jałową pustynię”^. Autor chciat pokazać powszechną W społeczeństwie tendencję 
zdobywania wykształcenia dowolnym, nielegalnym sposobem, występującą W środo- 
wiskach bogaczy i wpływowych urzędników państwowych. Miało to być dla nich 
swojego rodzaju zabezpieczenie W razie zmiany politycznego reżimu oraz sposób na 
pozbycie się kompleksów W zetknięciu z wykształconą inteligencją.

Losy głównego boliatera, RaSSuma, i jego kuriera pozostają niewyjaśnione. Obaj 
w ostatniej scenie spotykają się pod ogromnym plakatem z wizerunkiem Nriman 
i rozmawiają o swoich nadziejach na osiągnięcie upragnionego celu. Narrator jest uka- 
zany jako slaby pozbawiony potencji mężczyzną, ale szczery, szlachetny i przystojny 
oraz gotów poświęcić się temu, kogo kocha. Autor przedstawia go jako człowieka bez 
przeszłości, wyobcowanego, który mówi: „Czuję, że nigdy wcześniej nie istniałem, 
a urodziłem się W wieku dwudziestu siedmiu lat”*”. Jak pisze krytyk, Muhammad 
Rudwan, narrator uosabia:

٠٠٠ Ibid., s. 389.
*” Ibid., s. 32.
49R Muhammad Ru،.lw؛n, „Mirsal al-garam" bayria al-hadata wa al-bawh bi-1-mask.ut anhu, 

„Al-Usbu‘ al-Adabl”, nr 1007, 28.05.2006, s. 13.
*" Patrz: Nabll Sulayman, Asrdr at-tahyil..., s. 168-171.
500 Patrz: Muhammad Rudwan, „Mirsal al-garam " bayna..., s. 13.

(...) dużą grupę arabskiej młodzieży, która wychowała się W strachu, dlatego żyła byle jak, bez pa- 
mięci, bez dążeń i ambicji. Narrator, który na początku utworu byt obserwatorem wydarzeń, stal się 
aktywnym graczem W powieściowej akcji, kiedy zagrożono mu i przestraszono więzieniem...* او

Na przestrzeni pięciuset stron powieści czytelnik ma do czynienia z rozmaitymi 
epizodami z życia społeczeństwa arabskiego, pełnego dyskusji i niekończących się 
debat na temat korupcji, polityki i sztuki. Autor czasami niepotrzebnie rozwleka się 
w drobiazgach, przez co tekst zbliża się do komunikatów i publicystycznych esejów. 
Ciekawe są tytuły rozdziałów, bardzo dlugie, sięgające nawet ośmiu linijek tekstu. 
Poprzez nie autor zwraca uwagę czytelnika na istotę danego rozdziału.

Mirsal al-garam cieszyła się dużym zainteresowaniem pośród krytyków literac- 
kich. Niektórzy uważali, że wielką wadą utworu jest niepotrzebne wprowadzenie wąt- 
ku Umm Kultum, zajmującego wiele stron utworu. Na przykład, Nabll Sulayman 
utrzymuje, że ten motyw nie wniósł nic pożytecznego do powieści, a wręcz przeciwnie 
- zakłócił przebieg narracji, osłabiając jej płynność*".  Inni krytycy, jak wybitny poeta 
syryjski Śaw٩I Ba gda dl, zauważyli, że temat Umm Kultum nie sprawia wrażenia nie- 
spójności z utworem, a wręcz przeciwnie, jest niczym element jednej tkaniny, który 
jest niezbędny do rozszyfrowania tajemnic kryjących się za kulisami wydarzeń؛“. Sam 
autor powiedział, że jego utwór korzysta z historii stynnej pieśniarki arabskiej, ale sam 
nie jest jej częścią:
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Kiedy pisałem moją pierwszą powie،، Muzayik 39 (.Mozaiki وو), odzwierciedliłem obraz 
Damaszku z 1939 roku, W czasach mandatu francuskiego. W powieści Tiyatru 49 (Teatr 49) pi- 
salem o wydarzeniach związanych z pierwszym przewrotem, kory zmieni! polityczną scen؟ Syrii 
po odzyskaniu niepodległości. W powieści Ad-Dagina wa al-hawa (Wrogość i namiętność) poka- 
zalem skrytą walk؟ pomiędzy Zacliodem a Wschodem na naszych ziemiach. A teraz, W powieści 
Mirsal al-garam (Kurier milości) przeszło،، i teraźniejszo،،, idąc rownolegle, sąsiadują ze sobą 
To, o czym mówi pierwsza, odbija si؟ echem W drugiej i na odwot ٥'.

Fawwfrz Haddad ma tu na myśli, że przeszłość, czyli wątek Umm Kulum, jest 
związana z naszym obecnym życiem. Arabowie wciąż jeszcze żyją radykalnymi zmia- 
nami, które zaszły W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, a byty związane 
z postacią piosenkarki i legendarnym przywódcą Arabów, Gamalem Abdel Naserem.

Mirsctl al-garam bez wątpienia można zaliczyć do najwybitniejszych syryjskich 
utworów powieściowych XXI wieku, tak W zalcresie formy, jak i wymowy. Nowe uję- 
cie historycznych wydarzeń poprzez postrzeganie teraźniejszości W jej zepsuciu i ko- 
rupcji jest odważnym krokiem oraz ostrzeżeniem dla nowych pokoleń, że należy do- 
kładać wszelkich starań, by wyleczyć głęboko poranione społeczeństwo.

Halli ar-Rizz: Salamun Irlandi (Irlandzki łosoś', 2004)

Halli ar-Rizz urodził się W 1956 roku W ArRaqce nad Eufratem. Ukończył filologię 
arabską na Uniwersytecie W Aleppo. Pracował jako aktor teatralny, a nieco później 
Wyjechał do Rosji, by zdobyć specjalizację W dziedzinie orientalistyki. Po powrocie do 
Syrii wydal pięć krótkich powieści 0 bogatej treści, nasyconych szczegółami zaczerp- 
niętymi z życia. Są to: Sulawisi (.Sulawisi; 1994), Yawm ahar (Inny dzień', 1995), 
Waswds al-hawa’ (Kusiciel powietrza', 1996), Gayma baydii fi subbilk al-gadda (Biafy 
obłok na oknie babci’, ؟وآلا>١ ا  Salamiin Irlandi !Irlandzki łosoś’, n0 ١. ؟0اةعاآ١  opu- 
blilcowal dramat pt. Itndn (Dwa).

Powieść Salamun Iliandi przedstawia losy znanego pisarza i wydawcy, Rafiqa 
as-Sukkari ego, który szykuje się do świętowania jubileuszu dwudziestej piątej roczni- 
cy opublikowania swojej pierwszej książki. Widzimy go zabieganego, zaabsorbowane- 
go, planującego wyjazd do Stambuhr i Bejrutu, by jeszcze przed uroczystością roczni- 
cową zdążyć wydać swą najnowszą powieść. Umówił się też na wiele spotkań z dzien- 
nikarzami ze stolicy Libanu - cenfrum arabskich mediów. Zachęca ich, by z okazji 
zbliżającego się jubileuszu napisali artykuły na temat jego twórczości. Ale za główne 
zadanie postawi! sobie ukończenie wykladu pt.: Syryjski naród W świetle historycznej 
powieści syryjskiej i jego walka z kolonializmem od niepodległości do zjednoczenia 
2 Egiptem, na przykładzie twórczości powieściowej Rajiqa as-Sukkarlego ؛٦ ١الاًةع  
zamierza wygłosić W ArRaqce nad Eufratem, gdzie ma być gościem U kolegi ze stu- 
diów, Sa'da al-Ba r ego.

Rafiq as-Sukkari, wyruszając W podróż, pozostawia W domu notatkę dla swojej wie- 
loletniej partnerki życiowej, Rag' Rizq Allaha. Taki jest początek. Następnie pisarz 
Prezentuje wiele postaci związanych z Ragdą i jej życiem. Przez ponad połowę powieści 
akcja przebiega bez udziahl głównego bohatera, narracja zaś skupia się na jego przyja

Ibid.
502 Halli ar-Rizz, Salamun Irlaiuli, Dar Al-Yanabl*. Damaszek 2004, s. 7.
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ciółce, co daje poczcie braku spójności W utworze. Dowiadujemy się, ze pochodzi z sy- 
ryjskiej wsi Tal Agbar, nieopodal granicy z Libanem. Jako mloda dziewczyna przyje- 
chała do Damaszku studiować geografię. Przez dwadzieścia lat życia W stolicy marzyła, 
by zostać malarką lub powieściopisarką, jednak mimo podejmowanych prób, nie zdotala 
tego zrealizować, z pojedynczych migawek poznajemy również jej rodzinę.

Ojciec, Rizq Allah Ishaq, urzędnik celny, jest zwolennikiem uroczystych wystąpień 
i podniosłych przemówień. Narrator dokładnie charakteryzuje go, określając jako 
człowieka, którego należy jak najszybciej zapomnieć. Ma groźny, a zarazem niezado- 
wolony wyraz twarzy i wstydliwy charakter. Czasem bywa zagniewany i wówczas, 
pogrążony W milczeniu, bije żonę. Budzi się codziennie o czwartej rano i wędzi loso- 
sie, ale nie je ich, gdyż uważa, że jest to szlachetna ryba, z myśli bohatea dowiaduje- 
my się, że łosoś, by się rozmnożyć, musi powrócić do swej pierwszej rzeki, W której po 
dhigiej wędrówce po morzu ptynie pod prąd ku źródhi, by U celu doczekać się potom- 
stwa. Rizq Allah Ishq czuje, że jest oszukanym łososiem irlandzkim. Jego zdaniem 
Irlandczycy okłamali tę rybę, budując tamy, które odcięty jej drogę powrotu do morza. 
Lososie straciły orientację i zostaly zmuszone do życia W sztucznych zbiornikach ho- 
dowlanych. Wydaje się, że autor przez przytoczenie tej historii chcial wykazać analo- 
gię do powieściowych postaci, które również straciły orientację i zgubiły właściwą 
drogę. Nie dokonują wyborów i muszą akceptować realia, W których się znalazły. Ten 
wniosek potwierdza fakt, iż większość drugoplanowych bohaterów pojawia się nagle 
i równie szybko znika. Mają marginalne znaczenie dla utworu, a ich życie jest wypet- 
nione pustką i samotnością. Znany syryjski pisarz, Faysal Hurtu؛, wypowiadając się na 
temat postaci W Salamun Irlctndi, stwierdzi!:

Ich zachowanie czasami jest nienaturalne i nielogiczne. Są przedstawiane chaotycznie, ni- 
czym nurt rwącej rzeki. W prosty, niewyszukany sposób. Przez ich wypowiedzi przebija niepokój. 
Zakłócają przebieg narracji i zapewne to bylo intencją pisarza, który chcial W ten sposób wykazać 
brak harmonii W skłóconym społeczeństwie؛“’.

Symboliczny wydźwięk utworu, sygnalizujący wydarzenia zachodzące W Syrii 
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, zostal ukazany za pomocą losów roz- 
maitych osób. Na przykład, przedstawione są koleje życia poety Qadira al-Basy, który 
uciekl pod koniec lat siedemdziesiątych ze swojego rodzinnego miasta do Ar-Raqce 
nad Eufratem, tylko dlatego, że ktoś doniósl na niego, iż ma powiązania z wrogimi 
organizacjami politycznymi. Jego losy mialy Stanowic aluzję do krwawego buntu Braci 
Muzuhnanów przeciwko wladzy basistów W latach 1978-1982, W którego wyniku 
zginęło wiele tysięcy Syryjczyków.

Pomimo że powieść wydaje się niespójna, a wydarzenia są przedstawione W sposób 
urywkowy, to widoczne są starania autora o stworzenie harmonijnej, jednolitej catości. 
Zapewne temu miato shrżyć ponowne pojawienie się W końcu powieści zaprezentowa- 
nego na początku Rafiqa as-Sukkariego. Mężczyzną ostatecznie przeprowadza staran- 
nie przygotowywany wyk ad, a następnie wraca do Damaszku, gdzie nie zastaje 
w mieszkaniu swojej ukochanej, która go opuściła, nie mogąc zrealizować się W stoli- 
cy. Powieść jest otwarta i nie dowiadujemy się, czy aranżowany jubileusz oraz piano- 
wane przez gownego bohatera wyjazdy doszly do skutku.

nr 9557, 27.01.2005, s. 16.
Faysal Hurtus, Riwaya dat tafdsll tarasami wa luga qadira ‘aid al-la'ib, „A؛-Sar٩ al-Awsat”,
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Halli ar-Rizz W Salamun Irlandi, podobnie jak W swoich innych powieściach, opie- 
ra si? na skomplikowanym sposobie narracji i ciekawych dialogach bohatea z samym 
sobą, przybliżając form? utworu do sztuki teatralnej. Często tez wplata do tekstu ele- 
menty fantazji. Daje si? zauważyć wielopłaszczyznowa forma narracyjna, składająca 
si؟ z licznych tematycznych odłamków, wzajemnie si؟ zazębiających. Dialogi i mo- 
nologi są zagmatwane do tego stopnia, że niekiedy nie wiadomo, kto si؟ wypowiada. 
To stwarza poczucie braku harmonii, a jednocześnie symbolizuje surrealistyczne, 
skomplikowane i nieuporządkowane życie społeczeństwa syryjskiego.

'Ablr Isbir: Lulu (Lulu; 2004)

'Abir Isbir urodziła si؟ W 1974 roku W Damaszku. Ukończyła W stolicy filologi؟ an- 
gielską a następnie wyjechała do Paryża, by tam ukończyć dwuletnie studium reżyserii 
kinowej. Obecnie zajmuje si؟ reżyserią oraz pisze scenariusze seriali telewizyjnych. 
Wydala jedną powieść.

Lulu (Lulu) to licząca zaledwie dziewięćdziesiąt stron minipowieśc. Niezależnie 
od tego jest petna wydarzeń i refleksji przekazanych za pośrednictwem skompliko- 
wanej narracji i nowatorskiej techniki artystycznej opartej na wielowątkowoSci wy- 
darzen połączonych cienką wspólną nicią. Gownym bohaterem jest Halid, którego 
nazywają zdrobniale Lulu. Chlopak ma osiemnaście lat i mieszka na wsi. Marzy 
o odkryciu tajemnicy szczęśliwego życia i innego ثن wiata - atrakcyjnego życia miasta 
i czarów stolicy.

Dramatycznym wydarzeniem zamieniającym jego życie stal si؟ przyjazd do jego 
wioski syryjsko-egipskiej ekipy telewizyjnej chcącej nagrać film przyrodniczo-krajo- 
znawczy. Zespól filmowców narrator nazywa „grupą szaleńców”. Chlopak stal si؟ ich 
przewodnikiem po okolicy i zachwyci! si؟ światem przez nich reprezentowanym. 
Szczególne ważenia wywari na nim reżyser, Kamal, będący koordynatorem grapy 
oraz jego asystentka, Rlm, W której chlopak si؟ zakocha!. Lulu byl slabym uczniem 
i nie udalo mu si؟ zdać matury, ale pragnie zmienić swą życiową sytuacj؟. Można 
w jego postaci dostrzec mlode pokolenie Syryjczyków, zagubionych i zaniepokojo- 
nych, poszukujących lepszej przyszłości. Dlatego po wyjezdzie filmowców nie może 
już dalej żyć na wsi - pakuje si؟, chcąc wyjechać do stolicy. Chlopak jest zachwycony 
trzydziestopięcioletnią Rlm i zadurza si؟, dostrzegając W niej aniola wiedzy i doświad- 
czenia. Kobieta zdaje sobie spraw؟, iż Lulu jest W niej zakochany i że jeśli nie okaże 
mu choć odrobiny zainteresowania i uwagi, to chlopak zalamie si؟. Dlatego wspo czuje 
mu i motywuje go do dalszej nauki oraz kształtowania siebie, cytując stowa Sokratesa: 
„Poznaj samego siebie”. Halid zaczyna pożyczać i czytać książki, poszerzając wiedz؟ 
o świecie. Nie gniewa si؟ na tych, którzy namawiali go do czytania jako drogi do 
przemiany. Jego zdaniem: „Oni nie wiedzą... że on będzie czytal, dlatego, że już si؟ 
zmienił”504.

'Abir Isbir, Lulu, Wizirat ٨؛ -Taqafa, Damaszek 2004, s. 40.

Jednak, obserwując Rlm, zauważa jej negatywne cechy charakteru, odnoszące si؟ 
do zlego traktowania i mówienia o ludziach - znajomych i współpracownikach. Do- 
strzega jej porywczy charakter, nerwowość, palenie ogromnej ilości papierosów, dlate- 
go jej autorytet powoli maleje W oczach chłopaka, doprowadzając go do konkluzji, że 
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wiedza doprowadza człowieka do nieszczęścia i wyobcowania: „Moz ogarną} całą 
jego dusz؟, a wiedza...! Och, jaka jest. Narzuciła mu tony obcości i nic poza tym. Izo- 
lowala go od tych, których kocha}, a przede wszystkim od Rim”5٥5.

Jednak pisarka zapomniała, że główny bohater jest niespełna osiemnastolatkiem, 
a wyposażając go W swoje myśli i ideały, spowodowała, że sprawia wrażenie dorosle- 
go nad wiek, doświadczonego mężczyzny. Ten jeszcze nastolatek zakochuje się 
w kobiecie W wieku jego matki - to się zdarza i można ten fakt zaakceptować, ale 
trudno zaakceptować, że dostrzega W ukochanej male dziecko, które zamierza adopto- 
wać: Rimjest dzieckiem, które Halid znalazl U swego serca i adoptował. Ona wyczer- 
pala go, gdyż jej dusza jest umęczona, jej smutek sprawi}, że plakat, gdyż poczul, że jej 
najlepsze lata już minęły.

By zrozumieć skomplikowaną osobowość Hlida, należy zgłębić jego wrażliwe 
usposobienie. Chlopak W dzieciństwie zakocha! się W Wardzie - najładniejszej 
dziewczynce we wsi, a W dowód miłości na ramieniu narysował sobie serce, W które 
wpisal slowa: „z Wad do wieczności”. Jednak po kilku latach doznat ogromnego 
rozczarowania, gdyż z ślicznej dziewczynki wyrosła niezgrabna, nietadna i gruba 
dziewczyna. Pisarka poprzez ten epizod wykazuje analogię do syryjskiej rzeczywi- 
stości, w której podobne hasla pisano na portretach prezydenta Hafiza al-Assada. 
Zszokowany t^lid po śmierci prezydenta obserwował uczniów noszących W pocho- 
dach jego portrety ze starymi napisami „Wybieramy cię na wieczność”. Dostrzegł 
ironię losu i paradoks, gdyż śmierć nieśmiertelnego wodza stała się wielkim ciosem 
dla wszystkich, którzy uważali, że wybrańców prawa natury nie dotyczą. To wyda- 
rzenie pogłębiło W chlopcu uczucie obcości W tym surrealistycznym, niezrozumiałym 
otoczeniu.

Lulu pod koniec powieści, dostrzegając nierealność związku z Rim, odsuwa się od 
niej i próbuje wyobrazić sobie, że cale wydarzenie bylo snem, ułudą czy też filmem. 
Utwór kończy się refrenem znanej arabskiej piosenki śpiewanej przez FayrUz:

To była opowieść o wiosce.
Ani opowieść nie była prawdziwa, ani wioska nie istnieje’“.

Takie zakończenie akcentuje alienację i iluzję, W której pogrążony jest bohater, oraz 
surrealistyczny charakter realiów, W których żyl.

'Ablr Isbir w powieści Lulu chciała ukazać zagubienie mlodych Syryjczyków, ich 
marzenia i nadzieje na lepsze życie W niosącym trudne wyzwania nowym tysiącleciu. 
Walorem utworu jest oszczędność W stowach, bogactwo treściowe i aluzyjność oraz 
użycie metaforycznego języka nasyconego slowami z młodzieżowego żargonu. Książ- 
kę dobrze się czyta, a sprzyja temu nieobecność ideologicznego przesiania, bliskość 
aktualnym sprawom społeczeństwa oraz kowanie o uczuciach i przeżyciach ludz- 
kich. Należy wspomnieć, że Lulu o-ata Nagrodę imienia Hanna Miny za 2004 
rok, findowaną corocznie przez syryjskie Ministerstwo Kultury.

“’ibid., s. 50.
’“Ibid., s. 90.
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Samar Yazbik: Silsal (Glina', 2005)

Samar Yazbik urodziła si? W 1970 roku W óable, nad Morzem śródziemnym. Ukon- 
czyla filologię arabską na Uniwersytecie W Damaszku. Obecnie zajmuje się dzienni- 
karstwem oraz przygotowuje i prowadzi programy telewizyjne. Wydala dwa zbiory 
opowiadań oraz dwie powieści. Pisze telewizyjne scenariusze fabularne oraz doku- 
mentalne, poruszające sprawy kobiet i problemy związane z przedwczesnym wydawa- 
niem dziewcząt za mąż.

Powieść Silsal (Glina) wyróżnią się nowatorskim sposobem narracji i warstwą 
kompozycyjno-strukturalną oraz skomplikowaną wymową, co sprawiło, że wielu kry- 
tyków określiło ją jako znaczącą pozycję W syryjskim powieściopisarstwie, a nawet 
- jak wyrazil się krytyk, Ahmad Tinawi: „Jest ona krokiem naprzód W nowoczesnej 
syryjskiej powieści”؛"’.

Czas powieściowy obejmuje jeden dzień, naznaczony śmiercią głównego bohatera, 
Haydara. Ale wydarzenia związane z główną postacią są liczne i obejmują wiele lat 
wstecz. Powieść zaczyna się prezentacją Haydara, jego dzieciństwa, milości, a następ- 
nie pracy jako oficer wojskowy, z której ostatecznie rezygnuje na rzecz spokojnego 
życia W swojej okazalej posiadłości na wsi. żyje W izolacji, zwłaszcza po rozwodzie 
z żoną Sahar an-Naur, która decyduje się pozostać W Damaszku. Gownym dramatem 
mężczyzny jest zdrada zony z jego bliskim, wieloletnim przyjacielem jeszcze z lat 
dziecinnych, 'Alem al-Hasanem. 'Al to syn biednego rolnika, który pracował niegdyś 
u zamożnego ojca głównego bohatera, Ibrahima Bayka. Drogi dwójki przyjaciół roz- 
chodzą się, kiedy W 1970 roku wojskowi przejmują władzę nad partią i krajem. WOw- 
czas Haydar wycofuje się z wojska, zaś 'Ali alHasan kontynuuje karierę, dochodząc 
do najwyższych stanowisk i stając się jedną z najważniejszych osób odpowiadających 
za bezpieczeństwo W państwie.

Śmierć g ownego bohatera jest przedstawiona W sposób tajemniczy, gdyż jego cialo 
oraz ciato wiernej służącej Dalii nie zostają odnalezione. Poprzez tą niewyjaśnioną 
zagadkę śmierci pisarka chciała zasugerować, że to nie jest zwykly człowiek, a osoba 
podlegająca reinkarnacji od pradawnych czasów islamu. Bohater uosabia znaną postać 
bliskiego towarzysza proroka Mahometa - Sa'ida Ibn ćubayra, który byt prześladowa- 
ny przez krwawego dyktatora al-Haggaga Ibn Yusufa aTaqafiego - irackiego guber- 
natora i wodza z czasów Omajjadow. Zaś *Ali  al-Hsan jest uosobieniem okrutnego 
wladcy Iraku, który zamordował tysiące ludzi, a ostatnią jego ofiarą byt Ibn ٥ubayr. 
Taki magiczny i surtealistyczny świat prezentuje okrucieństwo i despotyzm wszystkich 
wtadcow na przestrzeni dziejów aż do czasów współczesnych. Poprzez sięganie do 
odległych wydarzeń pisarka chciała ukazać, że historia się powtarza, a czasy prześla- 
dowań, represji, okrucieństwa i przemocy nie minęły. Haydar jest nie tylko gtosem 
Sa'ida Ibn ćubayra, ale i milionów ludzi - ofiar despotyzmu i okrucieństwa tyranów. 
Bohate mówi do dyktatora, którym może być na przykład al-Haggag lub 'Ali 
al-Hasan:

507 Ahmad Tinawi, „Silsal" Samar Yazbik: ،،/-؟ar،-„ ،،،-،،' /،،«؟ ألة,'،،/-'،/  al-maskut '،،„/،„, ٠,Ti.؛rin”.

Ja ci? znam. W tamtych czasach żytem obok ciebie i bytem ostatnią twoją ofiarą. Ja jestem 
ostatnim, który ci؟ zabit, a ty jesteś pierwszym, który mnie zabit... Kiedy wyszedtem z ciemności 
ku świat, zobaczyłem, że wciąż prześladujesz mnie, ponieważ twój obraz, który ma wiele twa
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rzy i wymiarów, jest tui przede mną. Nie bytem ‘Abd Allahem [Ibn az-Zubayrem, przywódca 
Mekki zabity przez al-Haggagal i nie bytem Sa'idem [Ibn ćubayrem]. Bytem wszystkimi tam- 
tymi* ٥٥.

٠“ Samar Yazbik, Silsal, Dar Al-Kunuz al-Adabiyya, Bejrut 2005, s. 131. :31 ت٦ا

Slowa z wywiadu autora tej książki z pisarką Samar Yazbik, Damaszek, 19.04.2005. 
5" Samar Yazbik, Silsal..., s. 24.

Tu pisarka odnosi się do historycznych wydarzeń związanych ze śmiercią Ibn ćubayra. 
Kroniki podają ze po tym, jak ściął jego glow؟, al-Haggg zaczęły męczyć koszmary 
senne i halucynacje, W wyniku których wkrótce zmarl. Można W tym dopatrzyć się 
aluzji mającej nieść przestanie, ze przekleństwo Ibn ćubayra zabito niepokonanego 
dyktatora, ale oni nie zmarli, tylko wciąż toczą walkę dobra ze ziem, odradzając się na 
nowo w kolejnych pokoleniach.

Hydar W slowach do swego oprawcy kieruje przestanie do wszystkich dyktatorów, 
iż wszystko ma swój początek i koniec, bo nic nie jest wieczne - również wtadza, 
a życie nadal jest polem walki:

Czy pamiętasz, co mówiłeś przed swoją śmiercią? Moja dusza byta ciężarem na twoim ciele, 
a ja zaobserwowałem twoje halucynacje, gdy umierałeś, czy myślałeś. Ze jesteś wieczny i nie- 
śmiertelny po tym, jak usypałeś góry ze ściętych glów?5"

Bardzo ważną postacią jest Dalią która pracowała jako służąca W domu 
Haydara i od dzieciństwa kochata się W nim. Gdy ten decyduje się żyć W izolacji od 
świata zewnętrznego, tylko ona pozostaje przy nim, wiernie mu służąc. Jest ona brzyd- 
ką grubą niską kobietą ale obdarzoną silnym charakterem i wrodzoną mądrością 
niezależną od braku wykształcenia. Zaś Hydar to przystojny mężczyzną uosabiający 
anielskie piękno powierzchowności i wnętrza. Reprezentują oni, jak ut-uje sama 
pisarka, „różny wymiar piękna i stają się tlem i kontrastem dla ukazania swoich walo- 
rów oraz uzupełniają się wzajemnie"5'٥.

W Dalii daje się dostrzec obraz nie tylko wiejskiej kobiety, ale każdej, która spę- 
dzila życie W domowych pieleszach i nie miala okazji poznać innego życia, dostępnego 
mężczyznom. Znalazłszy się pierwszy raz W mieście, dostrzega jego piękno, czuje 
zapach prawdziwego życia i wolności. Wówczas krzyczy dziwnym, pelnym smutku 
i zadziwienia głosem, wyrażając pretensje do mężczyzn, którzy odebrali jej wolność:

Ja nie wiedziałam, Ze świat jest taki piękny. Ja nie wiedziałam. Ze świat jest taki piękny!
Slodki. Niech Bóg was potępi. Biada wam. Czyja Zyję, skoro cały świat jest na zewnątrz?*"

Kolejną znaczącą postacią W utworze jest Riham, oficjalnie córka Haydara, ale ist- 
nieją uzasadnione podejrzenia że jej ojcem może być 'Ali al-Hasan - wieloletni ko- 
chanek matki. Dziewczyna jest zakochana ze wzajemnością W synu 'Alego aHasana, 
który niepokoi się, gdyż podejrzewa, iż oboje są jego dziećmi. Dlatego mężczyzną 
podejmuje wszelkie środki, by mlodzi rozstali się, i zmusza swojego jedynaka do wy- 
jazdu z kraju. Chłopak ostatecznie ulega ojcu, przedkładając możliwość odziedziczenia 
stanowiska i wladzy W państwie nad uczucia. Sytuację tę można odnieść do krajów 
arabskich, W których pozornie jest ustrój republikański, ale W praktyce bardzo często 
wysokie stanowiska państwowe są-niezgodnie z konstytucją- dziedziczone z ojca na 
syna.
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p٥ Śmierci ojca W ręce Rhm wpada koperta pełna jego notatek. Dziewczyna za- 
brala je z zamiarem przeczytania, jednak została napadnięta i obezwładniona przez 
ochroniarzy *A  lego alHsana oraz doprowadzona do jego biura W bunkrach. Powiesc 
kończy się sceną, kiedy al-Hasan czyta zabrane Riham refleksje Haydara na temat 
życia, cierpienia, prześladowań przez okratnego oprawcę przypominającego 'Alego 
a Hasana, al-Haggaga i innych okrutnik W na przestrzeni wieków oraz opisów meta- 
fizycznych metamorfoz jego samego, polegających na wcielaniu się W rożnych ludzi. 
'Ali al-Hasan, zamknięty W swoim bunkrze, pogrążony W lekturze notatek, nagle do- 
znaje halucynacji, W których Haydar wychodzi ze ścian i luster. Zaczyna z nim wal- 
czyc, tłukąc lustTa, bijąc W ściany, aż W końcu pada nieprzytomny na ziemię. Ta scena 
przywodzi na myśl Don Kichota walczącego z wiatrakami. Taką interpretację potwier- 
dza fakt, iż autorka niejednokrotnie wtrącała fragmenty utworu Cervantesa, wplatając 
je umiejętnie W tekst.

Patrz: Nabll Sulayman, Asrar at-tahyil...,s. 158.

Samar Yazbik W swojej powieści nie stawia pod osąd wyłącznie syryjskiej partii 
rządzącej i skutków jej dzialań, ale próbuje rozliczyć się z dyktaturą trwającą W calym 
świecie arabskim na przestrzeni wieków, począwszy od dynastii Omajjadow po dzień 
dzisiejszy. Wybitny krytyk i pisarz, Nabll Sulaynn, określi! to, pisząc:

Powieś،, ukazując walki, wychodzi poza syryjskie cialo, obejmując zasięgiem arabskie i mu- 
zuhnanskie cialo, oraz sięga W głąb historii poprzez notatki Haydara, W których bohater zwraca 
się do rywala, odradzając się W ciach nowych istot ludzkich na przestrzeni wielu pokoleń؛'^.

Bez wątpienia powieść Silsal można zaliczyć do nowego typu syryjskiego powie- 
ściopisarstwa, wybimego tak pod względem nowatorskiej techniki narracyjnej, jak 
i wymowy, która akcentuje istotne sprawy ojczyzny W szeokim aspekcie, mając na 
uwadze historyczne źródła tych problemów oraz ich genezę religijną i kulturową.





ZAKOŃCZENIE

w niniejszej książce przeprowadzono analiz? syryjskiego powieSciopisarstwa po roku 
1961, jego dróg rozwoju, najważniejszych kierunków i prądów oraz wiodącej tematyki 
i problematyki. Rozważania te pozwalają wysnuć wnioski, że sztuka powieściowa z lat 
1962-1980 byla otwarta na różne prądy i trendy liteackie. Wielu jej przedstawicieli 
znalazło si? pod ogromnym wplywem europejskich twórców literackich, a także pro- 
zaikow egipskich, znanych W calym arabskim świecie. Zauważono, iż romantyzm 
przestał być popularny, a nastąpiła dominacja realizmu, zmierzającego W różnych kie- 
runkach, uwidoczniającego si? W twórczości najwybitniejszych ówczesnych pisarzy. 
Rozwinął si? realizm krytyczny i socjalistyczny, pojawiły si? też nowe trendy o cha- 
rakterze modernistycznym, symbolicznym, egzystencjalnym oraz wykorzystujące ele- 
menty legend. Zwrócono uwag? na powstały W po Iowie lat sześćdziesiątych ekspery- 
mentalny typ tak zwanej nowej powieści.

Analizy dowiodły, iż W latach 1981-2000 powieściopisarze zaczęli nieśmiało 
uwalniać si? od tematów tabu. Przedstawiono utwory przełamujące stereotypy i ogra- 
niczenia, o nowym charakterze, prezentujące przemiany W społeczeństwie syryjskim 
i poruszające aktualne zagadnienia. Zwrócono uwag? na tendencje postmodernistyczne 
w prozie, promujące nowe spojrzenie na wiele aspektów życia. Badania wykazały, że 
wielu twórców sięgało do syryjskiej historii z pierwszej połowy dwudziestego wieku, 
przedstawiając i oceniając ją jednak z innej perspektywy i W odważny sposób. Zapre- 
zentowano też typ powieści ukazującej losy kilku kolejnych pokoleń rodziny na tle 
historycznych wydarzeń.

Przeprowadzone badania nad powieścią nowego tysiąclecia (2001-2005) wykazały, 
że twórcy zaczęli odważniej podejmować różnorodną aktualną tematykę, W szczegół- 
ności polityczną, co do tej pory stanowiło tabu. Szuka powieściowa rozwija się dyna- 
micznie. Mlodzi pisarze są przychylni nowatorskim technikom pisania. Opierają się na 
wielopłaszczyznowej formie narracyjnej, składającej się z wielu tematycznych odlam- 
ków wzajemnie się zazębiających, a ich utwory zawierają śmiałe poglądy oddające 
ducha czasu.

Powieść, po dhrgich latach dominacji poezji, stala się wiodącym gatunkiem W li- 
teraturze syryjskiej. Bez wątpienia, na swojej trudnej i skomplikowanej drodze roz- 
woju wniosla wiele do piśmiennictwa arabskiego, można więc porównać dziela nie- 
których pisarzy syryjskich do utworów wybitnych arabskich, a nawet światowych 
twórców.
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INDEKS SYRYJSKICH POWIEŚCI 
ZLAT 1865-2000*

Powieści z lat 1865-1961

Rok Autor Tytu, Wydawca j miejsce wydania
1865 Fransis al-Marras Gdbat al-1 aqq A!-Ma؛ba‘a al-Maruniyya,

Aleppo (Syria)
1872 Fransis al-Marras Durr assudaffi Bejrut

gara’ib as-sadaf
1880 Nu‘man al-Qasatili Murid wu Fitnu magallat .,Al- ٥؛ nan”, Bejrut

Nu‘man al-Qasatili Al-Fatdt al-amina magallat „Al-fiinan”, Bejnrt
““I ummuhd

1881 Nu‘man al-Qasatili Anis wa Anlsa magallat „Al-Cinan”, Bejrut
1903 ‘Abd al-Mas h al-Antaki Fatal Isrdjl Matba'a A!-‘Umran, Aleppo
1907 Mh’il a. Saqqal Lata’if as-samarfi sukkfin Egipt

(Il-Zuhra wa al-qtimar
Sukri alAsall s١n؛’al-bt ‘؛’Faga magallat „Al-Muqtabas”,

Kair
1909 Rafiq Rizq Sallum Ama al-‘a؟r al-gadid Bejrut
1911 a٩٩al؟-?Miha’11 a Al-‘!bar Al-Matba‘a al-Maruniyya,

Aleppo
1913 Sukri alAsali Nata’ig al-ihmal magallat „Al-Muqtabas”,

Kair
1928 Ibrahim Anwar Tamarat at-tabat A!-Ma؛ba‘a al-‘Arabiyya,

Fawq al-‘٨da Kair
1929 Mauf al-Arna’0؛ Sayyid Qurayi (3 tomy) Matbaa Fata a!-‘Arab.

Damaszek
1935 ‘Ali an-Nasir Al-Balda al-mashura magallat a؛-TalI‘a,

Damaszek
1936 ‘Abd Allah YUrki Fi H؛m،I al-Haram Matba'at Sab‘, Aleppo

Maufal-Arnaut ‘Umar Bin al-Hattab ٢افى0٢ًا٧ال١ Damaszek
1937 Sakib al-Qabiri Naham Dar A!-Yaqa?.a. Damaszek
1939 Sakib al-fiabiri Qadar Yalhir Dar Al-Yaqaa, Damaszek
1941 Ma‘rut"al-Ama'٥؛ Tdriq Bin Ziyfid Matba'at Dimasq, Damaszek

٠ Indeks oparto na Indeksie powieści syryjskich (1865-1999), opracowanym przez Husama al-Hatiba, 
Samara Ruhi al-Faysala i ‘Abd Allaha Abu Hayfa. zamieszczonym W czasopiśmie: „DirSsat Iśtirakiyya”, 
nr 182/183 (specjalne wydanie pt.: Ar-Riwaya assuriyya al-mu'asira), 05-06.2000, s. 513-543. Ponieważ 
indeks wykazywał pewne braki, został uzupełniony i uaktualniony, natomiast niektóre pozycje W nim ujęte 
zostały usunięte przez autora opracowania, gdyż twórcy tych powieści nie byli Syryjczykami, a Palestyn- 
czykami i Jordańczykami zamieszkałymi W Syrii.
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1942 Ma"٢uf al-Arna’ut Fatima al-Batul Matba'at Dimasq. Damaszek
1943 Halli al-Hindawl Iram (lit al-‘؛mad Matba‘at An-Nahda, Aleppo
1944 Hayr ad-Dln al-Ayyubl Qasr al-gamtrgim Damaszek
1945 Hayr ad-Dln al-Ayyubl As-Su(١v؛m al-ktdib Dar Al-Yaqaa, Damaszek
1946 Sakib al-٥abiri Qaws Quzah Dar A!-Yaqa^a, Damaszek
1947 ‘A. Al as-Salabi Min al-maghul ila Maya Tabbah Ihwan, Aleppo
1948 Hay٢ ad-Dln al-Ayyubl Afaf Damaszek

Yusuf Mudawwar Rrrlf Dar Ad-Dunya, Damaszek
1950 Hayr ad-Dln al-Ayyubl Qulub Maktabat An-Nurl, Damaszek

Halli as-Siba‘1 Mart' al-liwa' Matba'at Al-Maytam
al-lslaml. Hims (Syria)

Widad Sakaklni Arwa binl abhutub Dar Al-Fikr a!-‘Arabl, Kair
Salma al-Haffar Yawmiyyat Hala Dar Al-‘Hm li-l-Malayln.
al-Kuzbari Bejrut

1952 Widad Sakaklni AHubb al-multarram Dar Al-Fikr alArabi, Kair
Basir alAwf Bd'isa Matabi‘ Al-Manar, Damaszek
‘A. Al as-Salabl Na؟"td Kulumba Matba'at Al-Ittihad, Aleppo

1953 Muhammad Sad AI-AXqiyii' Damaszek
al-Gunaydl
Muhammad Hagg Husayn Al-٥u' la yarijam Dar A!-‘Ilm lilMalayin,

Bejrut
‘AM al-Wahhab 'Isdm Dar Al-Maaif, Kair
asSbuni
‘Abd ar-Rahman al-Bayk Al-Mu‘a،lda!»un ft al-ard Aleppo

1954 Hanna Mina Al-Masablh aj.-z.urq Dar Al-Fikr a!-٥adld, Bejrut
1955 Muhammad Hagg Husayn 1‘tira at aMaytan al-ajraq Mansurat Ar-Ruwwad.

Damaszek
1956 Haslb Kayyall Makatlb al-،،tram Dar Al-Farabl. Bejrut
1957 Antun Himsl Yawmiyyiit gundi fiarldat Ar-Ra’y alAmm,

Firansi fi Bur Sa'id Damaszek
Im d Takritl Al l،١m ar-rabl‘ Matba'at Al-fiumhUriyya,

Damaszek
1958 Hali! as-Siba‘1 Garimat ،،„-„rl.؟ Matabi‘ Al-Maraka, Hims

Halim Barakat Al-Qimtim al-lta،؛r’ Bejrut
1959 Admun Bassal Sahsiyydt tamurr wa Matabi‘ Al-Wihda

Insan Ya'ii al-‘Arabiyya, Damaszek
Hiyam Nuwaylatl Fi al-layl Matba‘at as-Sarha, Damaszek
Mahfu? Ayyub Hdkatja lusriq aś-śams Bejrut
‘AM ar-Rahman al-Basa ArRtya at-tcilita Damaszek
Kult Huri Ayyam ma'aliu Dar Al-Kutub, Bejrut
‘Abd as-Salam alUgayll Basima bayna ad-dumu‘ Al-Maktab at-Tigar, Bejrut
Habib Kahla Qissat ljati‘a Al-Maktaba alUmumiyya,

Damaszek
Sabah Muhyl ad-Dln Httmr aś-śabab Dar Maktabat al-Hayat.

Bejrut
Salah ad-Dln al-Munaggid 'Arus Bejrut

1960 Saklb al-٥abirl Wada‘an ya A amiyd Dar Al-Hilal, Damaszek
WalldMidfa‘! Mudakkirat Mani US Afandl Mansurat A!-‘Ahd al-٥adid٠

Damaszek
Nazlr Zaytun Min wara’ al-qabr Dar Ibn Haldun. Damaszek
Adlb Nahawl Mat YaUd al-mat.ar Dar A؛-Tall‘a, Bejrut
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Muta‘ Safadl 
Tariq ‘Abbas 
Layla al-Yafi 

1961 Mukarram Hfi?
fiurglt Hann
Kullt Hurt
Muhammad ar-Rasid

٩ad،tr-al أه1
Ayna abi?
AtTulUg t،11)1(1 ak-Sams
Faqarltu waladl 
Dahaba ba'idan
Layla waljida
Gurhb al-Aliha

Hani ar-Rahib 
Muta‘ Safadl 
Inam al-٥nd! 
Halim Barakat 
Amlra al-Husnl

Al-MahzAmun 
Tt’ir muljtarif 
Zaman ar-ru‘b 
Sittat ayyam 
Al-Azahlr al-humr

Dar At-Tali‘a, Bejrut 
Matabi‘ AI-Ma‘raka, Him؟ 
Kair
Damaszek
Dar Al-Andalus, Bejrut 
Al-Maktab at-Tigari, Bejrut 
Dar Maktabat alHyat, 
Bejrut
Dar Al-Adab, Bejrut
Dar A؟-TaB‘a. Bejrut
Dar AtTalTa, Bejrut 
Bejrut
Damaszek

Powieści z lat 1962-2000

Ayyam magribiyya

Rok Autor Tytul
1962 Amlra al H snl Lahib

fiurg Salim Fl al-manfd
Anwar Quyaybatl Naris

1963 In'am al-Masalima Al H bb wa al-wahl
Bint Barada Al-Qalb ad-dahabi
Fadil as-Siba‘1 Tumma aihara ،il-liuin

Muhammad al-Hatlb Al-Mu'addabun

Fadil as-Siba‘1 Turayyd
Mazhar al Muluhl Ar-Rfiljil

1964 Sidql Isma‘11 Al-'Usat
Fadil as-Siba‘1 ٨;-Zama' wa al-yunba*
Nizar Ma’ayyad al-‘A?m Salasil al-mad
(uglt Hannus ‘ASlqat Itablbl

1965 Walid Iblasl Sita' al-bahr al-yabis
Salma al-Haffar al-Kuzbarl ‘Aynan min Isbiliya

Qamar Kilani

Muhammad al-Murganl 
Adlb Nahawl 
‘Abd Allah Yahya

T ir min baladl 
óumbi
Al-Uluha wa al-1 a؛i'a

Muhammad ar-Rasid Al-Maltmumhn

1966 Hanna Mina
1967 ٥uzlf Blluna

AtiSira' wa al- 'iisifa 
L؛C|،T altar

Wydawca i miejsce wydania
Damaszek
Dar ‘Uwaydat, Bejrut
Dar At-Taqafa, Bejrut
Dar At-Taqafa, Damaszek
Dar Ibn Zaydun, Damaszek 
Dar Maktabat al-Hayat, 
Bejrut
Matbaat Al-٥umhuriyya, 
Damaszek
Dar Al-Ittigah, Bejrut 
Mansurat Al-Ma؟b٥‘at 
al-Maslhiyya
Dar A؛-Taq٥fa, Bejrut
Dar Al-Adab, Bejrut 
Dar Ibn Zaydun, Damaszek 
Al-Maktab at-Tigar. Bejrut
Dar ‘Uwaydat, Bejrut
Dar Al-Katib alArabl, 
Bejrut
Dar Al-Katib alArabl, 
Bejrut
Matba'at A -؟٤ arq, Aleppo 
Dar Al-Adab, Bejrut
Dar Al-Katib alArabi, 
Bejrut
Dar Al-Katib alArabl, 
Bejrut
Maktabat Rlmun, Bejrut 
Al-Matba‘a at-Taawuniyya, 
Aleppo
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1968
Amal óarrah 
Badi‘ Haqqi

Hid i bayna ،.lirtTayk 
óufun tashaq as-suwar

Fadil as-Siba‘1 Riyal, ktinun

Haydar Haydar Al-Fahd (Hakaya
an-nawras al-muhdgir)

1969 Mahfuz Ayyub Zahra fi Qabr
Walid Ihlasi Ahclan as-sayyida (11-gamila
Faris Zarzur Lan ttisqut al-madina

Faris Zarzur Hasan óabal
Muhammad ‘Abd AlFiiris al maylub
al-Wahhab
Hanna Mina At.Tilg y،i’tl min ،m-nćifi،j،i

Adib Nahawi "Urs ftlastini
Kult al-Huri DimaSq bayti al-kobir
Kazim ad-Dagistani ‘Aśahti kullahii
Halim Barakat ‘Awdat ،It-t.٥’ir ill al-baljr
Sulayman Kamil Ramii،! la tadruhu ar-riy،i١.
Hali؟ al-fiabiri Qif ana daljila ‘،iltiyk

1970 Mahfu? Ayyub t،‘؛Btibil ،il-hat
‘Abd an-Nabi Higazi Qarib ai-iaman a taqll

Hani ar-Rahib Sarh fi tiiril, tuwil
Faris Zarzur Al-Ldigtimd 'iyyun
Nabil Sulayman Yandtil, at-tufan
Mamduh ‘Udwan Al-Abtar

Hasib Kayyali Agrds al-banafsag as-sagira

1971 ‘Abd an-Nabi Higazi AsSindiyana

Halil an-Nu‘aymi Ar-Ragul ،tH،«Ji ya’kul nafsah
Faris Zarzur Al-Hufat wa huffayy Hunayn
Faris Zarzur Al-Aiqiya' wa assdda
‘A. Al as-Salabi Qabla an tu'adlin ad-diyaka
‘A. Al aS-Salabi Al-Haqiqa tabqa su’iilan
Salama ‘Ubayd Abu Sabir

1972 Salah Dihni Mill, ،tl-ard

Kazim ad-Dagistani Hikayat ،il-bayt aś-śami
Nabil Sulayman As-Sign
‘Abd al-‘Az,iz Ragab Ma'silt ,,ubb
Nasr Simali Al-Ayydm rt,-,d/r'y،،
Muhammad Gazi ‘Drabi A!-‘Anis al-'aiiqa
Walid Midwa'i Guraba’ fi awtimina
Samir Hayyat Ad-Din W،1 al-haqq

1973 Faysal Hawrani Al-Muhasarun

Bejrut
Dar Alllm lilMalayin, 
Bejrut
Dar A1-Q s a al-‘Arabiyya. 
Aleppo
Wizarat A،-Ta٩afa, 
Damaszek
Dar Al-Agyal, Damaszek 
Dar Al-Agyal, Damaszek 
Wizarat AtTaqala, 
Damaszek
Dar Al-Itidal, Damaszek 
Dar Al-I‘t ؛٥ al, Damaszek

Wizarat A ؛٠ Ta٩afa, 
Damaszek
Dar A!-‘Awda, Bejrut 
Dar Al-Kutub, Bejrut 
Dar Al-Andalus, Bejrut 
Bejrut

Matbaat Ad-Dad. Aleppo 
Dar Al-Agyal, Damaszek 
Ittihad al-Kutab alArab, 
Damaszek
Dar Al-Agyal, Damaszek 
Dar Al-Agyal, Damaszek 
Dar Al-Agyal, Damaszek 
Al-Idara as-Siyasiyya, 
Damaszek
Al-Mansurat alllmiyya, 
Bejrut
At-Tawgih al-Ma‘nawi, 
Damaszek
Bejrut
Dar Al-Agyal, Damaszek 
Dar Al-Agyal, Damaszek 
Dar Al-Yaqaa Damaszek 
Dar Al-Yaqaza. Damaszek 
Wizarat At-Taqafa, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab alArab, 
Damaszek
Matabi*  Alif Ba’, Damaszek 
Dar Al-Farabl, Bejrut 
Matba'at Al-‘Hm, Damaszek 
Matba'at Tarbin, Damaszek 
Dar A1-٥I1, Bejrut 
Dar An-Nahar, Bejrut 
Dar Billa, Damaszek 
Al-Matba‘a al-Maruniyya, 
Damaszek
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1974

1975

1976

Ibrahim Yahya a؛-Sihabi
Mahfu? Ayyub
Walid Haggar
Badi' Haqql
Haydar Haydar 
Muhammad al-Hatib
Um "lam i Hiyam 
Nuwaylati
Nabil Sulayman 
Muhammad Husayn Sara( 
‘Abd as-Salam al-'Ugayli 
i Anwar Qusaybati
Sad Kamil al-Kusa

Salah Muzhir

Hanna Mina

‘Asim al-Cundl
Nasib al-Ihtiyar

Faris Zarzur

'A. Al as-Salabi
‘AM as-Salam al-'Ugayli 
Nazir 'Azma

'Abd a!-'Aziz Hilal

Salma al-Haffar al-Kuzbarl 
Muhammad Husayn Saraf 
In'am al-Cundi
Walid Ihlasl
Kullt al-Hurl

Gada as-Samman
Hanna Mina

Basir Fanasa

Hanna Mina

‘Asim a!-٥undi

'Amid Darwis 
'Adil Abu Sanab

Muhammad FahmI 
alHmdan
Ahmad Dawud

Al ad-darb'
Nabi Naynawa 
As-Suqut itd a'Id 

٦!Aljldm ar-raslf al-mag٢u 
 Ai-Zaman al-mulji؛

Al-Mu'،id(.l(ibim 
Arsifat assa'am

Talg as-sayf 
Finus 
Alwdn td.lubb at-lalata

Lu'bat aiSaytdn

Tuwwar min baladi

AiSams fi yawm gd'im

Kafr Qasim 
Suqut. al-Jlrank

Al-Mulnibiin

Al-ćd'i‘ ild al-insdn 
Quliib 'ala al-aslak 
AiSayb IV" magdrat 
ad-damn 
Man yuhibb al-Jaqr

Al-Burtuqal al-murr
Mill) 'la gurh 
Al-lnfigdr 
Altin ar-ramad 
Wa marra sayj

75 Bayrut 
Al-Ydtir

Burg as-samt

Baqdyd suwar

ad-Din al-Qassam تأل'

Al-Qal'a 
٦!Wardat as-saba

biiat al-aqztm آ؛RaSld

Habibati ya !,abb at-tńt

Maktabat Atlas, Damaszek 
Dar Al-Agyal, Damaszek 
Matba'at Al-'lm, Damaszek 
Dar Al-Adab, Bejrut 
Dar AlAwda. Bejrut

Matba'at Al-Amn al-Qawmi, 
Damaszek
Dar Al-Agyal, Damaszek

Dar A!-‘Awda, Bejrut

A!-‘Ala٩at al-lqti diyya, 
Damaszek
Al-'Alaqat al-Iqti adiyya. 
Damaszek
Wizarat A؛-Taq٥fa. Dama- 
szek
Dar Ibn Haldun, Damaszek 
Ittihad al-Kuttab al'Arab, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab alArab, 
Damaszek
Dar Al-Qalam. Bejrut 
Al-Ahliyya li-n-Nasr, Bejrut 
Ittihad al-Kuttab alArab, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab, 
Damaszek
Dar An-Nahar, Bejrut 
Damaszek
Wizarat Al-1'lam, Bagdad 
Dar Abgad. Bejrut
Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab, 
Damaszek
Da Al-Adab, Bejrut 
Maktabat Maysalun, 
Damaszek
Dar AlAq al-٥ad!da, 
Damaszek
Wizarat ATaqafa, 
Damaszek
Al-Mu’assasa al-'Arabiiya, 
Bejrut
Dar Al-Anwar, Damaszek 
Ittihad al-Kuttab alArab. 
Damaszek
Dar Al-Asll, Aleppo

Ittihad al-Kuttab al-‘Arab. 
Damaszek
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Ahmad Yusuf Dawud Diinasq al-gamila Ittihad al-Kuttab a،-‘Arab,
Damaszek

Ahmad Yusuf Dawud Al-Huyul Wizarat At-Taqafa.
Damaszek

Hayri ad Dahabi Malakut al-busata' Ittihad al-Kuttab al-‘Arab.
Damaszek

Gada as-Samman Kawabi Bayrut Dar Al-Adab, Bejrut
Kul t alHri Da'wa itd Al-Qunaytira Ittihad al-Kuttab al-‘Arab.

Damaszek
،977 ‘Abd an-Nabi Higazi Al-Yaquti Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab,

Damaszek
Hayri ad Dahabi Ta'ir al-ayytm al-'،ig-١b،i Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab,

Damaszek
‘Asim a،-٥undi F6r؛s Al-Qa.stal Wizarat Alllam. Bagdad
Baśir Fanaya An-Nawd٢i،.l ،il-mugl،i٩،i Dar Al-Afaq al-Gadlda,

Damaszek
Hani ar-Rahib Alf layla wa laylatan Ittihad al-Kuttab al-‘Arab.

Damaszek
Nabil Sulayman Ginnafi Dar A؛-Ta٩afa al-٥adIda,

Kair
‘Abd Allah ‘Abd Ar-Ra's wa al-gidar Wizarat At-Taqafa.

Damaszek
‘Abd as-Salam a،-‘Ugay،l Ayihir tiSrin ،il-mudammtt Wizarat AtTaqafa,

Damaszek
Muhammad Ibrahim a،-‘A،i Al-Murabi Mansurat Filastln Tawra,

Damaszek
Hasib Kayyal! Hallaq al-1 hra Ittihad al-Kuttab al-‘Arab٠

(Tilk al-ayyhmj Damaszek
Qamar Kllani Busitm al-karaz. Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab,

Damaszek
Hanna Mina Al-Mustanqa' Wizarat At-Taqafa.

Damaszek
'Abd al-Wadud Yusuf Tawrat an-nish’ Dar As-Salam. Aleppo
Haydar Haydar Al-Fahl Dar Ibn Rusd, Bejrut

1978 ‘Abd al-Wadud Yusuf KanU hamagan Dar As-Salam. Aleppo
‘Abd Allah al Ahmad ‘Indama yatawahhag Dar AlHqiqa. Bejrut

allulm
‘Abd an-Nabi Higazi As-Sahra Ittihad al-Kuttab al-‘Arab.

Damaszek
Nihad Rida Manafasa fi Baris Dar Al-Hayat. Damaszek
Yasin Rifa'iyya Al-Mamarr Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab,

Damaszek
Wahlb Saray ad-DIn Hafnat Turb 'al،! nahr Ittihad al-Kuttab al-‘Arab.

Gaggag Damaszek
Muhammad Ibrahim A.,-٢ug.١'dn (cz. 1) Manurat Filastin Tawra.
al-'AH Damaszek
Muhammad Ibrahim At-Tal wwul al-kabir Damaszek
al-‘Al

،979 ‘Asim al-Gundl Dayr Yasin Dar At-Tal!‘a. Bejrut
Qamar Kilani Al-Hawdag Ittihad al-Kuttab al-‘Arab.

Damaszek



Indeks syryjskich powieści z lat 1865-2000 225

1981

1980

Ha mida Na‘na‘ Al-Watan ft al-'aynayn Dar Al-Adab, Bejrut
Halim Barakat Ar-Ral 1 bayna al-qaws Al-Mu’assasa alArabiyya,

wa r،/-tvo,،،٢ Bejrut
Wadi' Ismandar Al-Labai Dar Al-Masira, Bejrut
Muhammad Ibrahim At-Tugyan (cz. 2) Damaszek
al-‘٨li
٥an Aliksan An-Nahr Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab.

Damaszek
‘Abd as-Salam a!-‘I_Jgayli Al-Magmurun Dar As-Sarq, Bejrut

Walidlhla!؟ Ahzan ar-ramad Dar Al-Masira, Bejrut
Muhammad Mala؟ I'ldndt 'an ntadina kdnat Dar Ibn Rusd, Bejrut

ta'i؟ qabla al-harb
Fayyal Hawrani Bir aSSum Dar Al-Kalima, Bejrut
Hanna Mina AiSird' wa r،/-'dy^٠(wyd.2) Dar Al-Adab, Bejrut
Kulit alHri Ayyam ma'a al-ayyam Damaszek
Maha Abu La ban Hili 1 wa kulluhu simsim Dar Al-Masira, Bejrut

Ahmad Yusuf Dawud As-Sayf al-marsud Wizarat At-Taqafa,
Damaszek

Talib ‘Umran AI-‘Abirun halfa AiSams Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab,
Damaszek

‘Abdu Muhammad Faris 'A.vn Gdlut Ittihad al-Kuttab al'Arab,
Damaszek

Ibrahim al-Halil Hdrat Al-Batlw Dar At-Tanwir, Bejrut
‘Asim al-Gundi 'Izz ad-Dln al-Qassam Dar A؟-Tali‘a, Bejrut

(wyd. 2)
Sakib al-fiabiri Qadar Yalhii (wyd. zrt\.١ Dar An-Nahar, Bejrut
Sulayman Kamil Sajaq ‘aid ai-iaman Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab,

a!-‘arabi Damaszek
Hayri ad-Dahabi Laydli ‘arabiyya Dar Al-Kalima, Bejrut
Sulayman Sahiyya Ward' al-ufuq Dar Al-Maaif, Him؟
Walid Ihlasi Al-Hanytl al-allf Dar Al-Karmil, Damaszek
Ulfat al-Idlibi DimaSq yd bastnat al-l,uz.n Wizarat At-Taqafa,

Damaszek
Adib Nahawi Tag ،tl-lu'1' Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab,

Damaszek
Salim Barakat Al-Gundub al-hadtdi Dar AtTalia, Bejrut
Yasin Rifa'iyya Masra' al-miis Al-Ahliyya li-n-Nasr, Bejrut
‘AM an-Nabi Higazi Al-Muta'alliq Ittihad al-Kuttab al-‘Arab٠

Damaszek
Faris Zarzur Ana lahu an yansa' Ittihad al-Kuttab alArab,

Damaszek
Muhammad Ibrahim A/-e،،„dr/،-/(cz.l) Damaszek
al-‘A!i
Halil an-Nu‘aymi AiSay’ Dar Al-Afaq al-Gadida.

Bejrut
Hanna Mina Al-Marsad (wyd. 2) Dar Al-Adab. Bejrut
‘AM as-Salam al-'Ugayli Azdhlr tisrin al-mudammdt Dar As-Sarq al-‘Arabi, Bejrut

(wyd. 2)
‘AM ar-Rahman Handl Ah ya qamar al-gazira Dar Al-Bahit, Bejrut
Gamila Al-Faqih Wa yabqd Ijayt. min amal Matbaat Dimasq, Damaszek
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Qamar Kilanl Ta'ir an-nar Ittihad al-Kuttab al-‘Arab>
Damasek

Qamar Kilanl AI-ASbah A!-Munśa'a, Libia
Baslr Fanasa Risolat ar-rdlj wa al-aiw،٠l Ittihad al-Kuttab alArab,

Damaszek
Hani ar-Rahib Al-Wabd' Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab,

Damaszek
Muhammad Ibrahim Nagmat asubl. Damaszek
al-'Al
Magid Tayfur Asldk ljawla hayat rtigul Dar Al-Katib alArabl,

Damaszek
Adib Nahawi Salam ‘aid al-ga 'ibin Dar Al-Wahda, Bejrut
Hanna Mina Baqdya suwar (wyd. 3) Dar Al-Adab, Bejrut
Hanna Mina Hikyat bal htir Dar Al-Adab, Bejrut
Siham ‘Abd al-Hadl la'bat al-miiag Matbaat Al-Katib AlArabl,

Damaszek
Dial Hatim Hadata jl yawm rabl‘1 Al-Mudlriyya a!-‘Amma

ar wa؛li-l-A
Al-Matahif, Damaszek

Nahid ar-Rayyis Zaytun ArRdma Dar An-Nawras, Bejrut
1982 Walldlblasl Zahrat as-sandal Dar Al-Karmil, Damaszek

Faruq Mar'asi A!-G،iraq wara’a Wizarat At-Taqafa,
ttl-aunina al-murra Damaszek

Badl' Haqqi Hamasat al-'ukk a Dar Alllm li-l-Malayln,
al-ntisklna Bejrut

Badl‘ Haqql AS-Sagara alltitl Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab,
garasathd ummi Damaszek

Ahmad Yusuf Dawud AI-AwbaS Wizarat AtTaqafa,
Damaszek

Muhammad Zahra Al-Baht ‘an huwiyya Matba‘at Suriyya, Damaszek
Samar Al-‘A؛tar Unii Lawhat Fatiit Dar Al-٨aq a!-٥adlda.

DimaSqiyya Bejrut
Qamar Kilanl Hbb wa harb Al-Idara as-Siyasiyya,

Damaszek
‘AM an-Nabi Higazi Al-Muta‘addid Ittihad al-Kuttab alArab,

Damaszek
‘All ‘Uqla ‘Ursan Sahrat al-ćawlón Ittihad al-Kuttab al-‘Arab٠

Damaszek
Walld Ihlasi Bayt alluld Ittihad al-Kuttab al-‘Arab٠

Damaszek
Salim Barakat Hatihi ‘aliyan. Hati Dar At-Tanwir, Bejrut

an-nafir
Hilal ar-Rahib A/-/gr،’r،l٥ (tom 1,2) Wizarat At-Taqafa,

Damaszek
Muhammad Ibrahim al-‘AH Al-Qan dli (cz.l١ Damaszek
Faysal Hawrani Stimak al-lugga Wizarat At-Taqafa,

Damaszek
Hanna Mina Ad-Daql Dar Al-Adab, Bejrut
Hanna Mina AiSira' wa al-‘asifa Dar Al-Adab, Bejrut

(wyd. 4)
Ahmad Hasan Abu ‘Arqub Al-Fata ،tś-śahld aw Dar A!-٥alil, Damaszek

Al-Faluga
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Mahfuz Ayyub Al-Fatil, Al-Akbar Dar ‘Ala’ ad-Din, Damaszek
1983 'Ali Abu Zira' Baqaya asgar al-lawz Dar Al-Katib al-‘Arabi,

Damaszek
Subhiyya ‘Andani !‘tirafat imra’a JdSila Dar Ar-Ra’id٠ Aleppo
Qamar Kilani Ad-Dawwama Wizarat At-Taqafa.

Damaszek
Malak Hagg ‘Ubayd Al-Hurug min da'irat Ittihad al-Kuttab al-‘Arab,

٥r؛nti؛-al Damaszek
Yusufal-Mahmud Muftaraq al-matar Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab,

Damaszek
Nabil Sulayman Yandah (wyd. 2) Dar Al-Hiwar, Latakia
Mahmud Sahin Al-Higra il،"t al-gahim Al-Mu’assasa al-ćami‘iyya.

Bejrut
Hanna Mina Al-Marsad (wyd. 4) Dar Al-Adab, Bejrut
Hanna Mina Al-Mustanqa‘ (wyd. 3) Dar Al-Adab, Bejrut
Hanna Mina Hktiyat bahhar(١N١6.2.١ Dar Al-Adab, Bejrut
Hanna Mina Al-Marfa’ a!-ba‘id Dar Al-Adab, Bejrut

1984 Nabil Mulhim Al-Musawi Damaszek
‘Asim al-Baa Ba'tlun min ayyam ultar Wizarat At-Taqafa,

Damaszek
‘Abd Al-llah ar-Ruhayyil Yaqs آل aviaman ar-ramadi Wizarat At Taqafa,

Damaszek
Ml aha al-Hani Hutuwrit r٠ ad-dabab Ittihad al-Kuttab al-‘Arab.

Damaszek
Mamduh ‘Udwan Al-Abtar (wyd. 2) Dar AHiwar, latakia
Yasin Rifa'iyya Wardat al-ufuq Harlikwin, Cypr-Grecja

i؟Walid Ihla Bab Al-óamr Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab.
Damaszek

Bandar ‘Abd al-Hamid At-Tahuna assawdd' Ittihad al-Kuttab al-Arab,
Damaszek

‘Abd al-Karim Nasif ALHalaqa al-mufraga Matbaat Gayyat Sanwani,
Damaszek

Marwan as-Siba'i AsSabika Dar "falas, Damaszek
Hanna Mina Ar-Rabi‘ wa al-tjarif Dar Al-Adab, Bejrut
Hanna Mina Ad-Daql (wyd. 2) Dar Al-Adab. Bejrut
Hanna Mina Baqaya suwar (wyd. 4) Dar Al-Adab, Bejrut
Ibrahim as-Sihabi ćazirat al-‘amaliqa Dar AI-Mustaqbal. Damaszek
‘Ali Muzaffar Sultan Al-Mift،"d١ Aleppo

1985 Nabil Sulayman Haid'im mubakkira Ittihad al-Kuttab ai-Arab,
Damaszek

Nawal Taqi ad-Din Sams Itlfa ad-dabab Matbaa Al-Katib a!-'Arabi,
Damaszek

Diya’ Qasabgi lmra"،، fi dd’irat al-hawf Al-Munsa’a, Trypolis (Libia)
Haydar Haydar Walimtt li-aStib al-baltr Cypr
Hani ar-Rahib Balad wahid huwa al-‘alam Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab.

Damaszek
Ibrahim al-Halil Ad-Diba‘ Dar Al-Hiwar, Latakia
Talib ‘Umran Haifa 1 giz ai-iaman Ittihad al-Kuttab al-Arab,

Damaszek
Nadira Barakat al-Haffar Al-GarUb al-ahir Ittihad al-Kuttab al-Arab,

Damaszek
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'Abd al-Karim Nasif

Muhammad Gazi ‘Urabi 
Muhammad Gazi 'Urabi 
Mahmud Sahin 
Mamduh 'Udwan

Kult al-HUri
Hanna Mina
Muhammad Husayn Saraf
Hanna Mina

Diyab ‘Id

SalJm Barakat
Nabil Sulayman

1986 Walid Midfa'i
Salwa al-Banna 
ćamal ad-Din al-Haddur

Faysal al-Ha gali

Diyab 'Id

Ahmad Sunbul

Muhammad Kamil al-Hatib Hakada... ka-n-nahr

Gada as-Samman

'Abd al-Karim Nasif

Hanna Mina
Hanna Mina 
Mustafa ‘Ikrima

Nabil Sulayman
Hayri aDahabi

1987 Badi'Haqqi

Zakariyya Surayqi 
Ibrahim al-Halil 
Hayri ad-Dahabi

Faruq Mar'asi

‘Abd Al-Ilah ar-Ruhayyil

'Abd al-Karim Nasif

Al-Baljt 'an nagm al-٩u١b

Al-Uwa K،tn'،"in
Dat <،s-saq al-mabtura 
A١-'Ubur ilti al-watan 
Al-Abtar (wyd. 3)

Al-Ayyam al-mudi'(! 
Ma'sdt Dimitryu 
H،i’ul،"t’ al-awgdd 
AtTalg ya'ti min

UstUrat rakibi al-ljayl

Fuqaha' avialam 
(3 .Tdlg as-sayf (wyd 

kil؛؟،Muljibb al-ma 
Al-'Amftra ،IW 'arfts An-Nl 
A^-^ill ad-،la’ir 

s،"tla ai-iarqa"؛Ar-R

Nil(-،’ al-kawkab al-dlar

ćudur al-faralj ،،!-qatlim

Iziylat al-miłyńr

Al-Madd wa al-gair 
(As-Su‘u(l) 

Al-Qitdf 
(5 .Al-Masabih az-zurq (wyd 

ciur wa furii'،، ع

(4 .AsSign (wyd 
ASSafir Hasan

Hamasat ،،!-‘ukkr 
al-miskina 
Yaq;an ljayyan 
Al-Hads 
At-Tal awwuldt - Hasiba

Al-Gariin

ira1؟'ada ratiba li-slra mu'(i

 AI-Madd wa al-gair لم1١
(Al-lnkisar)

Dar Magallat atTaqafa, 
Damaszek
Dar Qutayba, Damaszek 
Dar Qutayba, Damaszek 
Dar Afaq, Damaszek 
Al-Mu’assasa al-'Arabiyya 
11-n-NaSirin, Damaszek 
Dar Talas, Damaszek 
Dar Al-Adab, Bejrut 
Matba'at Ar-Razl, Damaszek 
Dar Al-Adab, Bejrut 
an-nafrda (wyd. 5) 
Wizarat At-Taqafa, 
Damaszek 
Baysan Press. Cypr 
Dar Al-Farabl, Bejrut 
Dar Talas. Damaszek 
Manar Press, Bejrut 
Maktabat Maysalun, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab al-‘Arab, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab, 
Damaszek
Wiza at At-Taqafa, Dama- 
szek
Wizarat A؛-T٥qafa, Dama- 
szek
Maurat Gada as-Samman, 
Bejrut
Matba'at Zayd Ibn Tabit, 
Damaszek
Dar Al-Adab, Bejrut 
Dar Al-Adab. Bejrut 
‘Ikrima li-؛-T؛ba‘a wa 
an-Nasr, Damaszek 
Dar AHiwar, Latakia 
Wizarat At-Taqafa, Dama- 
szek
Dar Alllm li-l-Malayin, 
Bejrut
Dar Al-Hiwar, Latakia 
Dar at-Tanwlr, Bejrut 
Ittihad al-Kuttab a!-'Arab, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab a!-'Arab, 
Damaszek
Wizarat At-Taqafa, Dama- 
szek
Matba'at Zayd Ibn Tabit, 
Damaszek
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Nihad Siris As-Saratan Dar Muhammad Al-Hami,
Tunis

Diyab ‘Id Hamdan a!-‘Ayyar Dar Talas. Damaszek
Diyab ‘Id Faris min Tubas (3) Dar Talas, Damaszek

1988 Nabll Sulayman yabkl '.٥٠٠١؟ Dar AlHiwar, Latakia
Nizar Ganim Nawdjid takrah aś-sam.؟ Dar AlHiwar, l^takia
Yasin ‘AM al-Latif Ahya'Ji kuli waqt Dar Al-Ma‘r؛fa. Damaszek
Nadira Barakat al-Haffar Imra'a fi 'uyun an-nas Dar Talas, Damaszek
Yasin Rifa'iyya Dima' bi-1- alwan A!-Hay’a Al-Miyriyya

Al-‘an١ma li-1-Kitab, Kair
Wahib Saray ad-Din Ar-Ragul wa aviinidna Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab,

Damaszek
Mas ud Guni Al-Baldg raqam 9 Ittihad al-Kuttab alArab,

Damaszek
Hani ar-Rahib Al-Mahzumun (wyd. 2) Dar Al-Addb. Bejrut
Ahmad Yusuf Dawud Tujjdh aMaytdn Dar Al-Ahali, Damaszek
Sakib al-Gabiri Wada‘an ya ',ل"ذبرار١،'1 Dar Talas, Damaszek

(wyd. 2)
Sakib al-Gabiri Qadar Yall١u(<wyd.٦١ Dar Talas, Damaszek
Nihad Siris AsSaratdn (wyd. 2) Dar AHiwar, Latakia
Hanna Mina Hamdma iarqd' ji as-suhub Dar Al-Adab, Bejrut
Hanna Mina AkSams Ji yawm gd'im Dar Al-Adab, Bejrut

(wyd. 5)
Nabil Sulayman Hani'im mubakkira لم١هاليج,ج١ Dar AHiwar, Latakia
Munif aHawrani Araq al-layla al-mddya Dar Al-Ahali, Damaszek

1989 Sulayman Kamil An-Nidd‘ al-amli -
Yaljya Sulayman Qassam AIH Im al-wardi Dar Ibla, Damaszek
Hanna Mina Nihdyat ragul Suga' Dar Al-Adab. Bejrut
Faris Zarzur Kuli md yaltariq yal،ahib Ittihad al-Kuttab alArab,

Damaszelt
‘Abd al-Karim Nasif Al-I q wa at-Tawra Matbaa Zayd Ibn Tbit,

Damaszek
Muhammad Ibrahim a!-‘Ali At-Tugydn (cz. 2) Damaszek
Ulfat al-Idlibi DimaSq yd basma، alhjn DarTalas, Damaszek

(wyd. 2)
Nihad Siris Riydl, aS-Simdl Dar AlHiwar, Latakia

(Suq As-Sagir)
Hanna Mina AsSird‘ wa al- ‘asifa Dar Al-Adab, Bejrut

(wyd. 6)
Hanna Mina Ma'sdt Dimitryu (wyd. 2) Dar Al-Adab. Bejrut
Hanna Mina Al-Masdbil} ai-ntrq (wyd. ة١ Dar Al-Adab, Bejrut
Diyab ‘Id Qabd'il al-barq wa a٢-ra‘(l Wizarat At-Taqafa,

Damaszek
Diyab ‘Id Fdris min Bdbil (4١ DarTalas, Damaszelt
Hayri ad-Dahabi Malak al-busatd' (wyd. ٦١ Dar Ya‘rub, Damaszek
Talib Abu ‘Abid Ah dn al-Filastini al-dhar Dar Ya‘rub, Damaszelt
Hamida Na‘na‘ Man yagru' ‘aid as-sawq Dar Al-Adab, Bejrut

1990 Hayri ad-Dahabi At-Tahawwuldt - Fayyacl Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab,
Damaszek

Husayn ‘Abd al-Karim Ayydm bay، as-Sa‘i،l Dar Magallat atTaqafa,
Damaszek
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‘Abd an-Nabi Higazi

Malik 'Azzam

Mahmud al-Falah 
Wahib Saray ad-Din

Yahya Sulayman Qassam

Nadira Barakat al-Haffar

"Tariq Hurayb

Gada as-Samman

Fadil as-Siba‘1

Nihad Siris

Hanna Mina 
Walid Ihlasi
Sulayman Kamil 
Halil an-Nu'aymi

Nabil Sulayman
Nabil Sulayman 
Hanna Mina
Zakariyya al-Ibrahim

Ulfat al-Idlibi 
Halim Barakat

Talal Sahin
Wa'il as-Sawwah 

1991 Muhammad Maias
Umayma al-Huss

Adib Nah i

Walid Ihlasi
Walid Ihlasi 
Fadil as-Siba‘1

Fawwaz Haddad 
'Abd al-Karim Nasif 
Muhammad al-Magut 
Hanna Mina

Walida 'Ittu

Magida Buzu

Sowi al-layl yamtaddu 
ba'idan
Hadat أل Al-Gawldn

Al-Amal al-kabir
Salamon ya ;ahr al-gabal

Nida’ as-sajsaj

Al-Hawiya

Al-Madina al-wardiyya

Laylat al-milyar (wyd. 2)

Tumma azhara alhzn
(wyd. 2)
Al-Kmidya al-Jallal ٦؛ y١'a

Al-Walla‘a
Dar a!-mut‘a
Qijdr ramadiyya
AlHula'a'

Madardt as-Sa٢٩: Al-ASri'a
Maddrdt asSarq: Banal Na‘؟
Al-Qitaf (wyd. 2)
Higarat al-watan - 
abgadiyyat as-sabah
Hikdyat gaili
'Ta'ir al-ljawm

Al-Hanazir
Qtilat Yamdn
Al-Mantim (Mufakkirat film) 
Da'wa ila ar-raqs

Alrir man ؟ubbiha lalium

Zahrat as-sandal لم١هاللب.ح١  
Ddr a؛-mut'a
Tumma azhara al-lyuzn 
(wyd. 3)
Muzayik Dimakq 39
Al-Mahtufun
Al-Urguha
Fawq al-gabal wa tal,t 
at-talg
Imra'a la ta'rif al-1 jawf

Sagina

Dar Al-Ahali, Damaszek

Ittihad al-Kuttab al-'Arab, 
Damaszek
Dar Al-Ahali, Damaszek 
Ittihad al-Kuttab a!-'Arab, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab al-'Arab, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab alArab, 
Damaszek
ManSurat Gada as-Samman, 
Bejrut
Dar Isbiliya, Damaszek

Matba'at Alitba' al-Adlb, 
Damaszek
Dar Al-Adab, Bejrut
Dar Ar-Rayyis, Londyn
Dar Al-Manara, latakia
Dar A؛-Taq٥fa al-Gadlda, 
Kair
Dar AHiwar, latakia
Dar AlHwar, latakia
Dar Al-Adab, Bejrut
Dar Al-Manara, latakia

Damaszek
Dar Tubqal, Casablanka 
(Maroko)
Dar Ibla, Damaszek 
Damaszek
Dar Al-Adab, Bejrut
Dar Al-Ahal , Damaszek

Ittihad al-Kuttab al'Arab, 
Damaszek
Dar Al-Hiwar, latakia

Dar Isblliya, Damaszek

Dar Al-Ahali, Damaszek
Dar Hittin, Damaszek
Dar Ar-Rayyis. Londyn
Dar Al-Adab, Bejrut

Dar Al-Kunuz al-Adabiyya, 
Bejrut
Dar Al-Magd li-l-Hidmat 
a؛-Tiba'؛yya, Damaszek
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1992

Faysal Hurtu؛
Muhammad Abu Ma'tuq 
Ulfat al-Idlibi
Wata’ Hamarina

Hanna Mina
Hanna Mina
Hanna Mina

Hanna Mina
Faysal Hawrani

‘Ali Sultan
Hasan Saqr

Mas'ud ćuni

Haydai Haydar 
Yasin Rifa'iyya

Fadil as-Siba‘1 
Gassan Haddad

Walid Midfa'i 
NaSid Sa'id

‘Abd al-Karim Na؟if

Halil an-Nu‘aymi

Wagdi Mustafa 
Muhammad Abu Ma'tuq

Wisal Samir
Mu'mina Basir al-'Awf 
'All 'Abd Allah Sa'id 
Marwan al-Mudawwar 
Haydar Haydar

1993

Fadil as-Siba'1 
Ahmad Yusuf Dawud
Sulayman Kamil 
Yasin Rifa'iyya 
Husayn ‘Abd al-Karim

Hani ar-Rahib 
'Imad ‘Abd al-Latif 
Naddaf
Mari Rassu
Nabil Sulayman
Nabil Sulayman

Mugai al-Basa as-sagir 
Sagar al-kalam 
Hiktiyat gad،li(yiyd.T١١ 

a'ada؟-Maw'id ma'،i as

(3 .Ad-Daql (wyd 
(3 .Al-Marfa' al-ba'id (yjyd 

Ar-Rabi' wa al-harif 
(3 .(wyd 

(4 .Hikayat bahhar (wyd 
Tj .ع١هالصج Samak al-lugga

'Inab wti Ijubb wa (lahab 
Al-Wgh al-ahar lissuqut

Bayt min al-baialt

Mariiya an-nar 
Bayrut ؟'Ra

AtTabl 
at-talatin min Hadata j٦ 
Subdt 
Qiyadiyyun bilfi 'aqa'id 
Nagmatdn 

ams -؟-؟At-Tariq ila a 
Takriqt Al al-Murr 
Al-Qati‘a

Bayna dijjatayn 
ćabal al-huta at al-1 ain

Zayna 
Madd W،1 gair 
Iljtibdr al-hawtiss 

(junun al-baqar 
ab al-bahr؟‘Walima li-a 

N id al-mawt(y,yd.T١ 
Badr az-zaman 

(2 .Al-Huyul (wyd 
Qifar ramadiyya 
Imra'a gamitla 
At-Tahuna

Hadra’ ka-l-l,uq٥l 
Wardat gan qissat Ijubb

Harwala fawqa saqi' Tulidu 
Sa٢q: At-Tigdn-؛Maddrt a 

iq'Saq؟-٥Madiirat ai-Sarq: A

Dar Ar-Rayyis. Bejrut
Dar Ar-Rayyis, Bejrut
Dar Talas. Damaszek
Dar Al-Magd li-l-H ؛٥ mat 
atTiba'iyya, Damaszek
Dar Al-Adab, Bejnit
Dar Al-Adab, Bejrut 
Da Al-Adab, Bejrut

Dar Al-Adab, Bejnit
Da’irat At-Taqafa al-óadida.
Kair
Damaszek
Wizarat A؛-Ta٩afa,
Damaszek
Ittihad al-Kuttab al-‘Arab٠
Damaszek
Dar Amwag, Bejrut
Dar Al-Mutanabbi,
Bejrut-Paryż
Dar Isbiliya. Damaszek 
Matbaat Alifba’ Al-Adlb, 
Damaszek
Dar ‘Awwad, Damaszek 
Ittihad al-Kuttab alArab, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab alArab, 
Damaszek
Dar A؛-Ta٩afa al-fiadida, 
Kair
Dar Al-Yanabi‘, Damaszek 
Wizarat At-Taqafa, Dama- 
szek
Dar AI-Ahail, Damaszek
Dar Al-Manara, Bejnit
Dar Ar-Rayyis, Bejnit
Dar Ar-Rayyis, Bejnit
Dar Amwag, Bejrut

Dar Isbiliya, Damaszek
Dar Al H ؟ad, Damaszek

Dar Su‘ad a؟-?abah. Kair 
Matba'at Al-Katib alArabi, 
Damaszek
Dar Al-Adab, Bejrut 
Arwad li-؛-Tiba"a wa 
an-Nasr, Damaszek
Dar Al-H ad, Damaszek 
Dar AIHwar, l^takia
Dar AHiwar. Latakia
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Magida Buzu 
Umayma al-Huśś 
Nihad SIrls 
Hanna Mina 
Nabil Sulayman 
Sami al-ćundi 
Haydar Haydar 
Usama Ganim

Salim Barakat 
Nadiya al-Guzzi 
Sulayman Kamil

1994 Hanna Mina
Halli ar-Rizz 
٥amal ad-Din al-Ha d r 
Taysir Halaf 
Basim 'AWu
Ilyas Anls H٥r؛

Nabil Sulayman 
Nabil Sulayman 
Nabil Sulayman 
Nabil Sulayman

Nabil Sulayman

Hayfa’ alBaytar 
Fawwaz Haddad

Faysal Hawrani 
Sawqi Bagdad! 
‘Abd al-Karim al-Hayr 
‘Abd al-Karim Nasif 
Gassan Kamil Wannus

Salim Barakat

Fayal Hurtu؛ 
Hasan Saqr

Muhammad Abu Ma‘tuq 
Walid Ihai

1995 Tahir Sa‘id‘Agib 
Nadiya Hust

Halli ar-Rizz 
Fu‘ad Yazigi 
Ahmad Sufi 
Nabil Sulayman 
Halli an-Nu‘aymi

Al-Mawt al-hddi' 
Zahrat al-liitus 

^-,-.^1917 - Riydl, aś-śimdl 
An-Nig m tuhakim al-qcimar 

Aj لم١ةاليل Talg asayf 
Sulayman 

(4 .Az-Zaman al-muhik (wyd 
Dalika ar-rabl'

Mu'askardt al-abad 
Sirwal Barhum 
An-Nidd' al-azali 

im،ir ji «l-m،ilj،iq،٠-Al 
Sulawisi 

urtil al-mafgd'a!-'،؛ at؟R«q 
la؛'Dafdtir al-katif al-md 

Alwdn Quzahiyya 
Tuqiis til-manfd 

٦١.٢w١6 Hazd'im mubakkira 
٦١.Yandal) at-tufan(w١6 

(2 .Qays yabki (wyd 
Sarq:-؟Maddrat a 

(2 .Al-AHri'a (wyd 
S،irq:-؟Maddrdt a 

(2 .Baniit Na‘ś (wyd 
Yawmiyyat mutallaqa 

49 Tiydtrd

Al-Watan jj a(.l-(l،ikir،t 
Al-Musafira 

ili؛،Al-Bal - al-،i 
Fi al-bad' kdnat al-ljurriyya 
Al-Madar

Al-Fttlakiyydn fi tulata’ 
٧b٥r al-baśuś' :al-mawt 
Awrtiq al-layl wa al-ydsamin 
As-Sura

Al-Aswar 
grd -؟Malljamat al-qatl a 

AHadit alladi lam yantahi 
Hubb fi Bilad AkSam

Ytiwm dljar 
Asnan ar-ragul al-mayyit 
Al-Qubtan 
Atyaf al- ‘ars 
Tafrig al-kd’in

Dar Magd, Latakia
Dar Al-Mustaqbal, Damaszek 
Aleppo
Dar Al-Adab, Bejrut 
Dar AHiwar, Latakia
Dar Al-ćundt. Damaszek 
Dar Amwag, Bejrut 
Wizarat AtTaqafa, 
Damaszek
Dar At-Tanwir, Bejrut
Dar Aś s dl. Damaszek

Dar Al-Adab. Bejrut 
Dar Al-Adab, Bejrut
Dar AlHsad, Damaszek 
Dar Al-Yanabi‘, Damaszek 
Dar Al-Yanabl‘, Damaszek 
Al-Ittihad alAmm 
li-l-Udaba’ wa 
al-Kuttab a!-‘Arab, Amman 
Dar AlHwar, latakia 
Dar AHiwar, Latakia 
Dar Al-Hiwar, Latakia 
Dar Al-Hiwar, Latakia

Dar Al-Hiwar, Latakia

Dar Al-Ahali, Damaszek 
A٠-Ma؛ba‘a at-Taawiniyya, 
Damaszek
Dar Kann, Damaszek
Dar Al-Adab, Bejrut 
Dar Al-Manara, Latakia 
Dar ‘Ala’ ad-Dln, Damaszek 
Wizarat At-Taqafa, 
Damaszek
Dar At-Tanwir. Bejrut

Dar An-Nafida, Damaszek 
Wizarat AtTaqafa, 
Damaszek
Aleppo 
Londyn
DarTalas, Damaszek 
Ittihad al-Kuttab alArab, 
Damaszek
Dar Al-Hiwar, Latakia 
Dar Al-Ahall, Damaszek
Dar Magida, Latakia
Dar Sarqiyyat, Kair
Dar Sarqiyyat, Kair
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1996

1997

Halim Barakat
Halil Suwaylih

 Nabil Blukba!؛
Nabil Blukbasi 

Fay al Hurtu؛

 Faysal Hurtu؛
Hanna Mina

 Faysal Hurtu؛
Hayfa’ al-Baytar 

*Aziz Ismandar 
Tahir Sa‘id ‘Agib 
Wahib Saray ad-Din

Ahmad Yusuf Dawud

Halil ar-Riz

if؟‘Abd al-Karim Na

Fu'ad al-Yazigi 
Ahmad Ziyad Muhabbik

Fadiya Sammas 
‘Abd al-‘Az.iz al-Musa

Hanna Mina

Salim Barakat

Muhammad alHgg Salih

Hayfa’ al-Baytar 
Walid Midfa'i

Anisa 'Abbud 
Mahfuz Ayyub 
Muhammad Baqi 
Muhammad 
Haydar Haydar 

Umayma al-Hu؛؛

Fadiya Sammas 
Yunis Mahmud Yunis

1 Salih ar-Ra h

Talal Sahin 
Gada as-Samman

Hanna Mina

Indna wa an-nahr
‘An addi’b

Al-Lu
'Awdat al-b«l,r ild al-mina’ 
Turdb al-guraba’

H،٠،n (11-Zaytun
Hadata آا Bltahu (.cz.. ١١ 
Maqhd al-magdnin
Qabw AI-‘Abbasiyyin 
Al-Hisar
Al-Irt 
lktiqfiqdt al-fasl al-aljtr

Firdaws al-gunun

Waswiis al-hawd'

A١-Tar١q ila aś-؛ams٢CŁ.٦١٦ 
Sarq - Garb
Al-Fulgd al-azraq 
Al-Kubra tasna‘ ،،!-‘asal

Al-Hubb al-mul arratn 
’A'ilat al-H(٦gg Mubdrak 
Hadata fi Bit(thu(cz.٦١٦ 
'Ards al-mawga as-sawda‘ 
Al-Falaki ١'١ 'un fi tulatd' 
al-mawt: Al-Kawn 
Imra'a min Sawwdn

Afrdlj sagira... Afrl, alftra 
Sagarat Ar-Raljman

An-Na‘na٠ al-barri 
Tadmur wa RUmti 
Fawdd al-fusul

Sumus al-gagar 
At-Tawq

RaSa wa al-duktdr 
Al-Muharrig

A!-Mar'a allati Sdhadat

Qatalat an-nahar 
Ar-Riwdya al-mustahila - 
Fusayfusd' Dimaiqiyya 
Hadata fi Bil(il_١h(.cz..٦١'. 
Al-Mugamarti al-ahira

Dar Al-Adab, Bejrut 
Wizarat At-Taqafa, 
Damaszek
Dar Kinda, Damaszek
Dar Kinda, Damaszek 
Wizarat At-Taqafa. 
Damaszek
Dar AsSadaqa, Aleppo
Dar Al-Adab, Bejrut 
Al-Masar, Bejrut
Dar Al-Ahali, Damaszek 

D٥r Al-Ha ad, Damaszek 
DarTalas, Damaszelc 
Ittihad al-Kuttab a)-‘Arab, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab al-‘Arab٠ 
Damaszek
Wizarat At-Taqafa, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab al-‘Arab٠ 
Damaszek
Dar Al-Ahali, Damaszek 
Dar Al-Qalam al-٠Arabi, 
Aleppo
Dar Al-Manhal, Damaszek 
Dar Al-Manhal, Damaszek 
Dar Al-Adab. Bejrut

Dar An-Nahar, Bejrut

Matbaa An-Nawras, Tartus 
(Syria)
Dar Al-Ahali, Damaszek 
Ittihad al-Kuttab alArab, 
Damaszek
Dar AHiwar, Latakia
Dar ‘Ala’ ad-Din, Damaszek 
Ram li-l-Kambyutir, 
AHasaka
Dar Ward, Damaszek
Dar Al-Kunuz al-Adabiyya, 
Bejrut
Dar Al-Manhal, Damaszek 
Wizarat At-Taqafa, 
Damaszek
Dar Mad, Damaszek 
wagh Allah
Dar Hittin. Damaszek 
Mansurat Gada as-Samman, 
Bejrut
Dar Al-Adab, Bejrut
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Basim ‘Abdu

Hayfa’ al-Baytar 
Fawwaz al-Azkl

1998 Ilyas Anis al-Hurl

Muhammad Abu Ma'tuq

Maha alHni

Nadiya Hust

Muhammad Yusuf ?allbl

Sulayman Kamil

Ayyub Man. ur

Mamduh ‘Azzam

Halil ar-Rizz

Yasin ‘Abd al-Latif

Nihad Siris 
‘Abd al-‘Aziz al-Musa 
Mayya ar-Rhbi 
Nabil Sulayman 
Ahmad Suwaydan 
‘Abd as-Salam aiugayli 
‘Ali al-M؛z‘il

Fawwaz Haddad 
Hanna Mina

Nayruz Malik
1999 Haydar Haydar

Talib ‘Umran

Hasiba ‘Abd ar-Rahman 
‘Abd al-Karim Nasif

‘Abd aIHlim Yusuf 
Hanna Mina 
Mundir ‘Aqqad
‘Uqba Zaydan

Nadir as-Siba'1 
'Abd a!-'Aziz al-Musa

óisr al-mawt

Nasr bi-ganah waltid 
Ayyam at-talg al-ahmar

ja؛Hastid al-‘as

Al-Mó' wa al-asma'

Banat haratind

A'asir fi Bildd AiSdm

At-Taih

Hara'ib al-aunina

Durdb al-firdaws

Qasr al-matar

Gayma baydd’ fi śubbak 
algdda 

'Uzlat al-mala"ika

Hdlat iagaf 
Bagl at-tahun 
Furat 
Magdi al-‘iśq 
Az-zaman a!-‘iqdri 
Ard asSiyydd 
Qanadil al-laytll ،،1-mu‘tima 

w،i'i؛Surat ar-r 
Ar-Ra٤ul alladi yakrtlhu 
najsah 
Zuhur Kajka 
Walima li-a‘śab al-bahr 

(6 (.wyd 
Malina htirig auman

AiSamaqa 
Afrah al-qadar

Subdrtu 
Al-Famm al-karazi 
Ragul min madinat Allah 
Ta'awid

AsSab' al—aihab 
Al-Gurab al-a 'sam

Ittihad al-Kuttab alArab, 
Damaszek
Maktabat Balmira, Iatakia 
Dar Hawran. Sihnaya, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab al-‘٨rab, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab al-‘A rab, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab alArab, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab alArab, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab al-‘Arab. 
Damaszek
Wizarat At-Taqafa, 
Damaszek
Wizarat A؛-Ta٩afa.
Damaszek
Wizarat At-Taqafa,
Damaszek
Wizarat AtTaqafa, 
Damaszek
Bejrut

Dar Al-Ahali, Damaszek
Dar Al Hiwar, Latakia

Londyn
Ittihad al-Kuttab alArab, 
Damaszek
Dar ‘Atiyya. Damaszek
Dar Al-Adab, Bejrut

Aleppo
Al-Hay’a al-‘Amma li-Qusur 
a؛-T٥qafa, Kair
Ittihad al-Kuttab al-‘Arab. 
Damaszek

Ittihad al-Kuttab al-‘Arab. 
Damaszek

Dar Al-Adab, Bejrut

Dar Hawran, Sihnaya, 
Damaszek



Indeks syryjskich powieści z lat 1865-2000 235

Faysal Hurtu؛
Hani ar-Rahib

Salim 'Abbud
Ahmad Suwaydan 
‘Ali ‘Abd Allah Sad 
Nadir 'Abd Allah 
‘Isa Saydawi
Hayfa’ al-Baytar 

2000 Hanna Mina
Talib ‘Umran

‘Abd al-Karim Na؟if

Salim ‘Abbud

Muhammad YUsuf as-Salibi Sibaha fi al-wahl

Nadiya HUst

Zuhayr ٥abbur

Kata az-Zu‘bi

Nabil Sulayman
Hay a’ al-Baytar 
óamil SallUm Suqayr 
Fadi Qawsaqgi
Fawwaz Haddad

Haydar Haydar

Hani ar-Rahib

Hammdm an-niswan 
Rasamtu Ijattan ‘ala 
ar-rimal
Al-Ba١'da٩
Kidbat naysan
Ilttibar al-hawass
(jamr ar-rafif 
AlHbb al-kabir
Imra'a min abiqayn
Harat a؟-Sahdn 
A!-Bu‘d al-hamis

At-Tariq Hit aSSams (cz. 3): 
Al-Ćawzći’
An-Naww

Suhada' wa ‘uSSaq fi
Bilad AiSam
Masiqa Ar-Ra٩٩ad

Saqf min tin

Samar al-layaii
AyqUna bila wagh 
Ar-Raqs ‘ala aswar Babil 
Atyaf
Al-Walad al-hil

Wallma li-a‘؟ab al-balir:
naSid al-mawt(wyd.٦١
Had i' ka-1-bil a

Dar Al-Masar, Bejrut
Dar Al-Kunuz al-Adabiyya, 
Bejrut

Dar Ninawa, Damaszek

Maktabat Balmira, Latakia 
Dar Al-Adab. Bejrut 
Ittihad al-Kuttab al-‘Arab. 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab al'Arab, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab alArab, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab alArab, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab alArab, 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab al-‘Arab٠ 
Damaszek
Ittihad al-Kuttab a!-‘Arab, 
Damaszek
Dar Al-Hiwar, latakia
Dar Nilsun, Szwecja
Dar ‘Ala’ ad-DIn, Damaszek
Dar Arabisk, Damaszek
Dar Al-Kunuz al-Adabiyya, 
Bejrut
Ward li-؛-Tiba‘a wa an-Nasr 
wa at-Tawzi‘, Damaszek 
Dar Al-Mada, Damaszek
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