
Literatura brazylijska wobec 
przemocy i wykluczenia 

(bardzo krótki przewodnik 
dla czytelnika polskiego)

Gabriel Borowski

Jeden z najważniejszych badaczy literatury brazylijskiej, 
Antonio Candido, stwierdził, że gdyby na terytorium dzi
siejszej Brazylii powstało kilka państw, być może świado
mość istnienia literatury pisanej w języku portugalskim 
w Ameryce Południowej byłaby na świecie znacznie więk
sza. I faktem jest, że tendencja do utożsamiania kultury 
południowo- czy latynoamerykańskiej z twórczością w  ję
zyku hiszpańskim, nawet jeśli stanowi zaledwie poręczny 
skrót formalny, przesłania lukę wynikającą ze stosunkowo 
słabej obecności literatury brazylijskiej także w  Polsce.

Nad Wisłą publikuje się jej dziś niewiele -  choć nowe 
nadzieje rodzi seria „Znakomitej Literatury Brazylijskiej”, 
zainaugurowana w marcu tego roku w  Wydawnictwie Re- 
bis -  i w  sposób chaotyczny i rozproszony, bez wyraźnego 
zakotwiczenia w żadnym domu wydawniczym lub skoja
rzenia z konkretnym zbiorem twórców. Wyjątek stanowi 
tu polski sukces książek Paulo Coelho -  ale to zjawisko 
szczególne także w  skali światowej.

O ile dla nieco starszego pokolenia obecność kultury 
brazylijskiej nad Wisłą wiązać się będzie zapewne z po
pularnością Niewolnicy Isaury w schyłkowym PRL-u oraz,
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choć na pewno rzadziej, z twórczością Jorge Amado, któ
rego od lat 50. wydawano u nas aż 26 razy, a ostatnio przy
pomniano dzięki wznowieniu powieści Gabriela, goździki 
i cynamon, współcześnie -  jeśli odłożymy na bok Coelho, 
którego książki są zresztą dość słabo związane z brazylij
ską rzeczywistością -  odnosi się ona zasadniczo do pro
dukcji kinowych ukazujących sceny przemocy, ubóstwa 
i wykluczenia społecznego.

Dyskurs ten rozpoczęło Miasto Boga {rei. Fernando 
Meirelles, 2002), podtrzymał Carandiru (reż. Hector Ba- 
benco, 2003), a ponownie rozbudzili Elitarni (reż. José 
Padilha, 2007) i Elitarni 2: ostatnie starcie (reż. José Padil- 
ha, 2010). Bezsporny sukces ekranizacji Meirellesa prze
łożył się na zainteresowanie powieścią Paulo Linsa z 1997 
r., która ukazała się w  Polsce w  2003 r. niemalże równo 
z filmem. Ostatnio doświadczaliśmy natomiast renesan
su zainteresowania tematyką dzięki publikacji przekładu 
książki Drauzio Varelli Estação Carandiru (Stacja Caran
diru, 1999), która ukazała się w  Polsce jako Ostatni krąg: 
najniebezpieczniejsze więzienie w Brazylii i była nomino
wana m.in. do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za 
Reportaż Literacki.

Wszystkie te filmy i książki łączy dążność do przekształ
cenia istotnych zjawisk społecznych w  przedmioty este
tyczne, które zaczynają funkcjonować w  nowych prze
strzeniach kulturowych jako obrazy niejako samoistne 
i samozwrotne. Przeciętny odbiorca zagraniczny nie ma 
codziennej styczności z fenomenami, które ulegają w nich 
przemianie w filmową czy literacką fikcję, co uniemożliwia 
mu ich krytyczny ogląd. W  konsekwencji często zapomina 
się, że mamy tutaj do czynienia nie tyle z dokumentem 
stanowiącym rzetelne źródło wiedzy o społeczeństwie, co 
z artystyczną reprezentacją, który wybrane aspekty tego
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społeczeństwa traktuje jako swój przedmiot. Procesowi 
temu towarzyszy nieraz mityzacja czy wręcz fetyszyzacja 
przemocy, ubóstwa i wykluczenia. W  ten sposób proble
my oddziela się od ich realnych przyczyn, dostrzegalnych 
w  silnej stratyfikacji i w  wewnętrznym rozdarciu społe
czeństwa brazylijskiego. Żeby zrozumieć te formy repre
zentacji, trzeba poznać szerszy kontekst historyczny i spo
łeczny (w czym pomogą inne teksty w tej publikacji), ale 
też ich historyczno-literackie tło.

Wychodząc z założenia, że literatura brazylijska pozo
staje w  stałym związku z przemianami dokonującymi się 
w  niejednorodnym i naznaczonym licznymi napięciami 
społeczeństwie w  Brazylii, w  niniejszym szkicu chciał
bym skupić się na wybranych -  w  większości dostępnych 
w  przekładzie na język polski -  przejawach związku li
teratury brazylijskiej z problemami przemocy, ubóstwa 
i wykluczenia społecznego. Wymieniam jednym tchem 
te w  istocie zróżnicowane zjawiska nie tylko ze wzglę
du na ich przyległość w  życiu społecznym, lecz również 
w  zgodzie z praktyką interpretacyjną dostrzegalną wśród 
badaczy brazylijskich w  poświęconych temu zagadnie
niu publikacjach wydawanych od końca XX w.128 Pragnę 
zwrócić uwagę na pewną ciągłość problematyki dostrze
galnej w  literaturze w  Brazylii w okresie od początków jej 
państwowości i stanowiącej podwaliny twórców współ

128 Spośród licznych publikacji na ten temat, wydanych pod koniec XX
i na początku XXI w., wymienić można m.in.: Morte e progresso: cul
tura brasileira como apagamento de rastros, org. F. Foot Flardman, 
Fundação Editora da UNESP, São Paulo 1998; Linguagens da violência, 
org. C.A. Messeder Pereira e i al., Rocco, Rio de Janeiro aooo; a ostatnio: 
Escritas da violência, vol. 2: representações da violência na história e na 
cultura contemporâneas da América Latina, org. F. Foot Hardman, J. 
Guinzburg, M. Seligmann-Silva, 7Letras, Rio de Janeiro 2012.
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czesnych, odpowiedzialnych za reprezentacje przemocy 
spod znaku Miasta Boga i Ostatniego kręgu.

W S Z Y S T K O  O CZA R N E J M A T C E

Historycznym źródłem istnienia przepaści społecznej 
w  Brazylii był bez wątpienia system pracy niewolniczej, 
który przełożył się na istnienie dwóch wyraźnie odręb
nych, lecz współzależnych światów. Wśród twórców, któ
rzy odważyli się dotknąć w swoich dziełach kwestii prze
mocy i wykluczenia, będzie to główny temat niemalże do 
końca XIX w.

Świadomość polaryzacji ludności zamieszkującej tery
torium dzisiejszej Brazylii -  „ludności”, jako że nie można 
było wówczas mówić jeszcze o państwowości, a tym bar
dziej o społeczeństwie -  obecna jest już, chociaż w  sposób 
dość punktowy, w  twórczości Tomasa Antonio Gonza
gi (1744-1810). Urodzony w Portugalii, lecz wychowany 
w  Brazylii poeta arkadyjski ukazuje istnienie rozwarstwie
nia społecznego poprzez kontrast pomiędzy sielską sceną 
wspólnej lektury dwojga kochanków i obrazem niewolni
czej pracy w  kopalniach i na plantacjach. Adresatka Liry 
III z części trzeciej cyklu Marilia deDirceu129 nie zobaczy 
nigdy „stu niewolników”, którzy wydobywają żwir w kopal
niach; nie zobaczy „sprawnego Murzyna”, który oddziela 
szmergiel od piasku w poszukiwaniu złota; nie zobaczy

129 Fragmenty poezji Gonzagi -  oraz innych wspominanych autorów do 
połowy XX w. -  dostępne są w  oryginale (wraz z notkami biograficz
nymi w  języku polskim i z wprowadzeniem do poszczególnych epok) 
w  antologii: A . Cândido, J.A. Castello, Presença da literatura brasileira: 
as origens ao modernismo, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 1980.
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również wycinki dziewiczych lasów, użyźniania gleby po
piołem, zasiewów, zbiorów -  będzie mogła jednak towa
rzyszyć swemu kochankowi podczas lektury i czytać mu na 
głos fragmenty dzieł. Dostrzegalna jest tutaj silna opozycja: 
świat podporządkowanych należy tutaj do przestrzeni za
rezerwowanej dla tego, co niewidoczne, istniejące poza 
granicami codziennego doświadczenia klasy uprzywile
jowanej, a przez to z trudem przekładalne na jakąkolwiek 
reprezentację.

Obrazy pracy niewolniczej u Gonzagi stanowią raczej 
element lokalnego krajobrazu przyrodniczo-społecznego, 
wyraz preromantycznej świadomości autora, który stop
niowo odchodzi od ortodoksyjnie wyznawanych modeli 
poezji arkadyjskiej. Brak w  jego twórczości pogłębionej 
refleksji nad instytucją niewolnictwa, na którą czekać trze
ba będzie ponad pół wieku. Dopiero poeta Castro Alves 
(1847-1871), jako zadeklarowany orędownik sprawy abo- 
licjonistycznej, przedstawi w  swoich utworach okrucień
stwo i przemoc wpisane w  mechanizm działania systemu 
pracy niewolniczej. Choć jego najsłynniejszym utworem 
jest Navio negreiro (Statek niewolniczy), 6-częściowy po
emat poświęcony cierpieniu upokorzonych, udręczonych 
Afrykanów przewożonych do Brazylii, wyjątkowo cieka
wym przykładem jego twórczości jest z perspektywy pol
skiego odbiorcy -  jak słusznie zauważył Henryk Siewier
ski — inny wiersz z tego samego zbioru, zatytułowanego 
Os escravos (Niewolnicy). A  mãe do cativo (Do matki nie
wolnika) otwarcie nawiązuje do utworu Do matki Polki 
Mickiewicza, który Alves poznał we francuskim przekła
dzie, i stanowi twórcze przeniesienie motywu okrucień
stwa wpisanego w polską walkę narodowo-wyzwoleńczą 
na grunt brazylijski, naznaczony przemocą opartą na sys-
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ternie niewolniczym. Warto przytoczyć choćby pierwszą 
z trzech jego części:

O matko niewolnika, co radosna kołyszesz
Hamak do gałęzi w puszczy przywiązany!
Lepiej byś zrobiła kopiąc pod trawnikiem
Biednemu dziecku grobu jamę.

0  matko niewolnika, co w słomianej chacie
Ubranka synowi szykujesz po nocach!
Lepiej byś zrobiła przędąc tkaninę
Na biały całun dla biednego chłopca.

Nieszczęsna! Uczysz smętne twoje dziecię
Co zbrodnią w świecie jest, a co cnotą,
1 uczysz syna, jak ma być odważnym,
Jak nie wpaść w przepaść nałogów głęboką...

Szalona, wzniecasz w tej duszy, co jeszcze tkwi w mroku,
Promień nadziei... Okrutna ironio!
Chcesz, by ptak leciał w nieskończoną dal
Gdy łańcuchami tu go przytroczono!...130

Nieprzystawalność wartości politycznych, intelektual
nych i moralnych -  zaczerpniętych z obcych modeli euro
pejskich -  oraz brutalnego systemu pracy przymusowej131 
dostrzegalna będzie także u innych autorów, choć nie za
wsze w  sposób świadomie tematyzowany. W  pewnym

130 Cytat za: Siewierski H„ „Castro Alves; Do Matki Niewolnika jak Do 
Matki Polki" [w:] Jak dostałem Brazylię w prezencie, Universitas, Kraków 
1998, s. 101.

131 Najsłynniejszym esejem poruszającym tę kwestię jest tekst z 1977 r.: 
Schwarz R„ As ideias fora do lugar [w:] Ao vencedor as batatas: forma 
literária e processo social nos inícios do romance brasileiro, Livraria Duas 
Cidades; Editora 34, São Paulo 2012, s. 9-31.
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stopniu jest on obecny w  Niewolnicy Isaurze autorstwa 
Bernardo Guimarãesa (1825-1884), jednym z najpełniej
szych przykładów brazylijskiego romantyzmu. Tytuło
wa bohaterka powieści, córka ciemnoskórej niewolnicy 
i portugalskiego rządcy, wychowywana jest przez żonę ko
mandora jak własne dziecko. Po śmierci przybranej mat
ki starannie wykształcona Isaura miała uzyskać wolność, 
jednakże nagły zgon żony komandora udaremnia jej plany. 
Gdy w  wyniku podstępnej intrygi piękna dziewczyna ma 
poślubić szpetnego Belchiora, z wybawieniem nadchodzi 
Alvaro, który wykupuje weksle rywala i w zamian za nie 
żąda wolności ukochanej niewolnicy, która odwzajemnia 
jego uczucie.

Choć powieść Guimarãesa stanowiła bez wątpienia 
istotny krok na drodze do uświadomienia konceptualne
go napięcia obecnego w  istocie systemu niewolniczego, 
a fabuła prowadzi ostatecznie do wyzwolenia dziewczyny, 
happy end opiera się w  rzeczywistości na afirmacji po
rządku niewolniczego, nadal obowiązującego w momen
cie publikacji książki. Alvaro „był przecież dziesięć razy 
bogatszy od swego rywala i z dobrej woli zwróciłby mu 
majątek w  zamian za wolność Isaury”132, a więc zwycięża 
on za sprawą własnej przewagi ekonomicznej i wykupuje 
niewolnicę jako część dóbr rodziny Leoncia, aby następ
nie darować jej wolność. Warto również zwrócić uwagę 
na osobliwość — choć osobliwości w  kontekście brazylij
skiego romantyzmu okazują się rzeczą dość typową, war
to przypomnieć chociażby postaci Indian stylizowanych 
na średniowiecznych rycerzy w  prozie José de Alencara 

-  sytuacji przedstawionej na kartach powieści: Isaura jest

132 Guimarães B., Niewolnica Isaura, przeł. Dorota Walasek-Elbanowska, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986, s. 148.
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córką Mulatki, lecz „kontur jej profilu rysuje się wyraźnie 
na tle hebanowego pudła instrumentu i czarniejszych jesz
cze pukli gęstych włosów” a „jej płeć jest jak kość słoniowa 
klawiatury, jak jutrzenka, której blask, zabarwiony lekkim 
odcieniem bladej róży, nie oślepia wzroku”133. Co więcej, 
jest ona także wyjątkowa za sprawą przywileju staran
nego wychowania, który w  niczym nie zmienił jej „przy
rodzonej dobroci i słodyczy serca”134. Wolność uzyskuje 
więc ona dzięki swemu nietypowemu pięknu, wrodzonej 
dobroci i nabytemu w  wyjątkowych okolicznościach wy
kształceniu -  i nie poprzez negację rozwarstwienia spo
łecznego, lecz poprzez jego ańrmację.

Zderzenie moralności i rzeczywistości niewolniczej 
znajduje znacznie bardziej rozbudowaną realizację arty
styczną w  twórczości Joaquima Marii Machado de Assisa 
(1839-1908), jednej z najważniejszych postaci w  historii 
literatury brazylijskiej (m.in. założyciela Brazylijskiej Aka
demii Literatury) i wyjątkowego przykładu awansu spo
łecznego, jeśli weźmiemy pod uwagę wypierany przez nie
go stygmat etniczny (jego ojciec był Mulatem). Dokona 
on przełożenia problemu niewolnictwa na zróżnicowane 
sytuacje społeczne i ukaże jego konsekwencje w  kontek
ście całości relacji zbiorowych opartych na systemie hie
rarchicznych zależności.

Jednym z najsłynniejszych i najbardziej wymownych ob
razów tego typu stanowi przemiana niewolnika Prudência 
we Wspomnieniach pośmiertnych Brasa Cubas. W  jednym 
z początkowych rozdziałów poznajemy małego Brasa jako 
chłopca psotnego i swawolnego, lecz jednocześnie kapry

133 Guimarães B., op. cit., s. 7.

134 Ibidem, s. 15.
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śnego i często wręcz okrutnego. Narrator wspomina m.in. 
małego niewolnika, który usługiwał mu podczas zabaw:

Prudencio, mały Murzynek, służył mi za konia; opie
rał się rękami na ziemi, ja zaś wkładałem mu sznurek 
do ust zamiast wędziła, właziłem mu na plecy z rózgą 
w ręku, biłem go, kręciłem nim w różne strony, a on był 
posłuszny; czasem jęczał, ale był posłuszny bez słowa, 
co najwyżej jęknął „aj, nhonhó”, na co ja odpowiada
łem: „Bądź cicho, bydlaku”135.

Postać niewolnika, który w dzieciństwie był ofiarą prze
mocy małego Brasa, powróci niespodziewanie w  połowie 
powieści, w rozdziale zatytułowanym „Bat”:

(...) na placu jeden Murzyn chłostał drugiego. Ten ostat
ni nie odważył się uciekać, jęczał tylko te kilka słów: —
Nie, wybacz, mój panie; mój panie, wybacz! — Lecz tam
ten nie wzruszał się i na każdy jęk odpowiadał nowymi 
uderzeniami.

— Masz, diable! — mówił. — Masz twoje przebaczenie, 
pijaku!

— Mój panie! — jęczał tamten.

— Zamknij mordę, zwierzaku! — odpowiadał oprawca.

Zatrzymałem się i spojrzałem... Wielkie nieba! Kim 
był człowiek z batem? Nikim innym, jak moim małym 
Murzynkiem Prudenciem, któremu ojciec dał wolność 
przed kilku laty. (...)

Dla Prudência był to sposób uwolnienia się od uderzeń 
kiedyś otrzymanych: oddawał je innemu. (...) Teraz jed
nak, kiedy był wolny, kiedy rozporządzał sobą, swoimi

135 de Assis M., Wspomnienia pośmiertne Brasa Cubas, przeł. J. Klave, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1977, s. 30.
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rękami, swoimi nogami, mógł pracować, odpoczywać, 
spać, oswobodzony z dawnego położenia, teraz brał 
odwet: kupił niewolnika i oddawał mu z dużym pro
centem to, co otrzymywał ode mnie136.

Narrator Wspomnień pośmiertnych... zdaje się mieć peł
ną świadomość funkcjonowania zamkniętego koła prze
mocy, które z każdym obrotem prowadzi do jej dalszej 
eskalacji. Efekt niepokojącego powtórzenia uzyskany jest 
w  powieści nie tylko poprzez nakreślenie analogicznej 
sytuacji (ból zadawany bezwzględnie w  odpowiedzi na 
jęki ofiary), lecz również poprzez dokładne powtórze
nie w  obydwu rozdziałach rozkazu „cala a boca, besta!” 
(w przekładzie polskim szczegół ten umyka i zdanie to 
oddane jest na dwa sposoby: „bądź cicho, bydlaku!” i „za
mknij mordę, zwierzaku!”), którego przywołanie zwraca 
uwagę przechodzącego narratora. Końcowy komentarz 
jest wyjątkowo jasny: w społeczeństwie opartym na syste
mie pracy niewolniczej i dopuszczającym przemoc wobec 
drugiej jednostki pozostają niewymazywalne ślady i na
pięcia, które w  prosty sposób doprowadzają do odwetu 
wymierzonego przeciwko kolejnym niewinnym.

Powyższy fragment to rzadkość na tle całokształtu twór
czości Assisa. Być może za sprawą swojego pochodzenia 
oraz determinacji w  osiągnięciu upragnionego awansu 
społecznego autor niechętnie odnosił się do kwestii nie
wolnictwa. Warto spojrzeć mimo to na kolejny wyjątek, 
a mianowicie na jeden z jego najsłynniejszych krótkich 
utworów (brak go niestety w  zbiorze Lustro i inne opowia
dania), zatytułowany Pai contra mãe (Ojciec przeciw mat
ce), napisany już po oficjalnym zniesieniu niewolnictwa 
w  Brazylii w  1888 r. i opublikowany w  zbiorze Relíquias

136 Ibidem, s. 126-127.
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da Casa Velha. Akcja opowiadania toczy się pod koniec 
okresu cesarstwa (trwającego do 1889 r.) i jego głównym 
bohaterem jest łowca zbiegłych niewolników Cândido 
Neves, któremu, dzięki udanemu pościgowi za ciężarną 
Armindą, udaje się uchronić rodzinę przed nędzą. Gdy 
pochwycona Murzynka zostaje zaciągnięta z powrotem 
do swojego właściciela, pada wyczerpana w  korytarzu 
i traci dziecko, podczas gdy nad jej głową Neves — tytuło
wy ojciec -  otrzymuje zapłatę, która pozwoli mu nakarmić 
swojego własnego syna.

Pai contra mãe stanowi wyjątek w  twórczości Assisa za 
sprawą centralnego, brutalnego obrazu o zdecydowanym 
wydźwięku, jako że autor skłaniał się raczej ku obrazom 
subtelnym, wymagającym często wielowarstwowej inter
pretacji -  i nieraz słabo lub zupełnie niezrozumianym, 
o czym świadczy m.in. długoletnia niezdolność krytyki do 
stawienia czoła wyzwaniom lekturowym takim jak znako
mita, niejednoznaczna powieść Dom Casmurro. Zdaniem 
wielu badaczy przeciwwagę dla Assisa stanowi Afonso 
Henriques de Lima Barreto (1881-1922), który otwarcie 
krytykował porządek panujący w  Brazylii na przełomie 
XIX i XX w., a więc w  okresie burzliwych przemian spo
łecznych i politycznych (oficjalne zniesienie niewolnictwa, 
kres cesarstwa, początek republiki). Autor Smutnego koń
ca Polikarpa Quaresmy -  który jako Mulat wielokrotnie 
doświadczył prześladowań — zmierzył się ze znacznie 
szerzej rozumianym problemem wykluczenia w powieści 
Cemitério dos vivos (Cmentarz żywych, wydana pośmiert
nie w 1953 r.), powstałej w oparciu o zapiski poczynione 
podczas pobytu w  Narodowym Szpitalu dla Umysłowo 
Chorych w  Rio de Janeiro, w  latach 1919-1920, i zebrane 
pod tytułem Diário do hospício (Dziennik z przytułku). 
Tekst ten stanowi nie tylko zbiór krytycznych spostrze
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żeń na temat instytucjonalizacji choroby psychicznej po
przez rozwój praktyk dyscyplinujących na początku XX 
w. (temat choroby psychicznej jako kategorii wykluczają
cej pojawi się zresztą już wcześniej w nowelce Psychiatra 
Assisa), lecz także intrygujący przykład działania wyklu
czenia, które w makabryczny sposób zamazuje z pozoru 
nieprzekraczalne granice obecne w silnie stratyfikowanym 
społeczeństwie brazylijskim, jako że „obłąkani” tracą nie
jako swoją pierwotną przynależność grupową.

W O JN Y  Ś W IA T Ó W

Jeszcze pod koniec XIX w. „twórca brazylijskiego natura
lizmu”137 Aluísio Azevedo (1857-1913) ukazuje realia ubo
giego osiedla w Rio de Janeiro połowy XIX w. w  powieści 
Kariera. Bohaterem zbiorowym jest tutaj wielobarwne 
ludzkie skupisko złożone w  większości z przedstawicieli 
warstw społecznych, które nie wpisywały się w  roman
tyczne strategie reprezentacji (skoncentrowane zasad
niczo na członkach elity): robotników fizycznych wyzy
skiwanych przez kapitalistów, spocone praczki, bandy
tów, alkoholików, prostytutki, transwestytów... Zgodnie 
z kluczem interpretacyjnym naturalizmu, faworyzującym 
biologiczne aspekty życia jednostki, w powieści Azevedo 
pojawi się wiele odważnych obrazów seksualności, łącznie 
ze scenami przymuszania młodej dziewczyny do stosun
ku lesbijskiego oraz insynuacją gwałtu, nie wspominając 
o otwartych wzmiankach na temat stosowania środków 
wczesnoporonnych. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj

137 Nawiązuję tutaj do tytułu polskiej monografii na temat autora: Klave 
J., Aluísio Azevedo: twórca brazylijskiego naturalizmu, W ydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1976.
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jednak scena walki bohaterów z policją, która stara się 
wtargnąć na teren osiedla:

Z każdej klitki wysuwali się ludzie uzbrojeni w pałki, 
szczapy na podpałkę i żelazne drągi. Wspólny trud łą
czył wszystkich w pełnej odwagi solidarności, jak gdyby 
mieli być na wieki zhańbieni wejściem policji tutaj po 
raz pierwszy. (...) chodziło o obronę osiedla, wspólnoty, 
gdzie każdy miał o co, czy o kogo dbać.

(...)

Policja była wielkim postrachem tych ludzi, bo zawsze 
gdy wchodziła do jakiegoś osiedla, wyrządzała wielkie 
szkody; pod pretekstem karania za grę czy pijaństwo 
policjanci wdzierali się do mieszkań, niszczyli, co tam 
się znajdowało, zamieniali wszystko w proch, wprowa
dzali wielki zamęt. Była to zastarzała nienawiść.

(...)

Nie było możliwe, aby tak mała liczba ludzi wdarła 
się do tej twierdzy, ale policja napierała już nie z obo
wiązku, lecz z osobistej potrzeby walki. Taki opór ich 
upokarzał138.

Piszący pod koniec XIX w. Azevedo jasno ukazuje ist
nienie konfliktu, którego siłę napędową stanowią przede 
wszystkim nadużycia władzy reprezentującej interesy le
piej sytuowanych grup społecznych. Solidarność miesz
kańców osiedla -  wcześniej skłóconych ze względu na róż
nice indywidualnych interesów -  rodzi się w  obliczu ze
wnętrznej przemocy i sama wyraża się poprzez przemoc.

138 Azevedo A., Kariera, przeł. J. Klave, W ydawnictwo Literackie, Kraków 
1976, s. 121-122.
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Podobne napięcie stanowić będzie smutną osnowę Os 
sertões (.Pustkowia -  sertão to określenie pustynnych ste
pów w  północno-wschodnim regionie Brazylii), monu
mentalnego dzieła autorstwa Euclidesa da Cunhi (1866- 
1909). Autor pełnił funkcję korespondenta podczas eks
pedycji, która zrównała z ziemią Canudos — olbrzymią 
osadę założoną przez członków społeczno-religijnego 
ruchu pod wodzą Antonio Maciela (1830-1897) -  do
konując tym samym okrutnej rzezi, będącej jedną z naj
okrutniejszych zbrodni rządu brazylijskiego popełnionych 
wobec własnych obywateli139. Utwór Cunhi, łączący repor
taż z elementami traktatu geograficznego, historycznego 
i etnograficznego poświęconego mieszkańcom sertão140, 
okazał się olbrzymim sukcesem wydawniczym, choć jed
nocześnie stanowił on cios wymierzony w ideę spójnego, 
zarządzanego centralnie państwa. Co więcej, choć au
tor ruszał przekonany o słuszności wyprawy mającej na 
celu usunięcie osady uznawanej za ośrodek monarchistów 
zagrażający młodej wówczas republice, dostrzegalna bę
dzie zmiana jego stanowiska, gdy obserwując wytrwałość 
obrońców Canudos postulował on będzie włączenie wyklu
czonych do wspólnej przestrzeni życia:

Bądźmy sprawiedliwi — jest coś wielkiego i uroczyste
go w tej stoickiej i nieugiętej odwadze, w tym pełnym 
wzniosłości i siły heroizmie naszych nieokrzesanych, za

139 O Canudos pisać będą już Danuta Żmij-Zielińska i Witold Wojciechowski 
na łamach Dialogu w  1973 r. (nr 7) w  wydaniu, w  którym  ukazał się 
ich przekład opartej na wydarzeniach w  Canudos sztuki Césara Vieiry 
Ewangelia według Zebedeusza.

140 W  tym ujęciu analizuje Os sertões Malinowski M., „Euclides da Cunha: 
brazylijski metysaż, cywilizacja i barbarzyństwo” [w:] Wposzukiwaniu 
brazylijskości: główne nurty brazylijskiej myśli społecznej w XX wieku, 
CESLA UW, Warszawa 2011, s. 100-128.

358



cofanych rodaków. I coraz mocniej wierzę, że najpięk
niejszym zwycięstwem, prawdziwą konkwistą, byłoby 
włączenie ich już jutro lub w najbliższym czasie, włą
czenie definitywne, do naszego życia politycznego141.

Ponadczasowość i powszechność problematyki Os ser
tões wykracza poza kontekst brazylijski, o czym świadczą 
współczesne reinterpretacje opowieści o Canudos autor
stwa Sandora Máraia (Sąd w Canudos, 1971) i Maria Var- 
gasa Llosy (Wojna końca świata, 1981). Tajemnicza bo
haterka powieści Máraia dobitnie odda zresztą związek 
przemocy i wykluczenia leżący u podstaw krwawej reakcji 
władzy na ruch Maciela:

Pomiędzy wieloma milionami zdrowych komórek tra
fia się jedna zbuntowana. Myśli inaczej niż pozostali...
I przerzuty są szybkie. Państwo, rząd, władze są do
kładnie tak samo bezradne jak lekarz. A ponieważ nie 
mogą uczynić nic innego, zatem wyjmują nóż i zaczy
nają ciąć...142

JA , W Ł A D Z A  I JA

Choć brazylijski modernizm, zapoczątkowany symbo
licznie organizacją Tygodnia Sztuki Nowoczesnej w São 
Paulo w  1922 r., skupiony był przede wszystkim na po
szukiwaniach formalnych oraz na refleksji nad aporiami 
brazylijskiej tożsamości kulturowej -  warto wspomnieć 
tutaj chociażby o rapsodii Macunaima: bohater zupełnie 
bez charakteru Mário de Andrade (1893-1945) -  otworzył 
on drogę do tzw. „prozy lat 30” a więc do pokolenia auto

141 Cytat za: Siewierski H „ op. cit., s. 64.

142 M árai S., Sąd w Canudos, przeł. I. M akarewicz, Czytelnik, Warszawa 
2013, s. 139.
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rów poszukujących nowych form wyrazu artystycznego 
i stawiających w centrum zainteresowania rozwarstwienie 
i zróżnicowanie regionalne brazylijskiego społeczeństwa. 
Kluczowymi postaciami tego ruchu byli m.in. Gracilia- 
no Ramos (1892-1953), autor Fazendy São Bernardo oraz 
Zwiędłego życia, Jorge Amado (1912-2001) czy Herberto 
Sales (1917-1999), autor Diamentów z Andarai.

O ile pod koniec XIX w. -  np. u Azevedo i Cunhii -  
przemoc ujawnia się w  konflikcie dwóch zbiorowości, 
w  utworach regionalistów jednym z kluczowych elemen
tów jest napięcie pomiędzy przemocą rozumianą w kate
goriach osobistych, indywidualnych, oraz przemocą zin
stytucjonalizowaną, stanowiącą narzędzie kontroli spra
wowanej przez nadrzędną władzę. Widoczne to będzie 
m.in. w  Zwiędłym życiu Ramosa, w  którym autor zwraca 
się ku postaciom wyczerpanym, postawionym do grani
cy pomiędzy istnieniem a niebyciem, wygłodniałym i po
zbawionym perspektyw, zdanym na łaskę przyrody, losu, 
ale także władzy. Skierowana przeciwko nim przemoc 
uwidacznia się chociażby w  rozdziale, w  którym ojciec 
rodziny, Fabiano, trafia do aresztu, odpowiedziawszy na 
prowokację policjanta:

Obejrzał się i zobaczył wymizerowanego policjanta, któ
ry patrzył na niego z wyzywającą, ponurą miną i zmarsz
czonym czołem. Już chciał zerwać z głowy skórzany ka
pelusz i trzasnąć nim napastnika w nos. Takie uderzenie 
ciężkiego skórzanego kapelusza, dobrze wymierzone, 
od razu powaliłoby na ziemię to chuchro. Spojrzał wo
koło i powstrzymał odruch oburzenia. W  catindze nie 
pozwoliłby sobie w kaszę dmuchać, ale tu w mieście 
opanował się.

(...)
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Zachłysnął się. „Władza” krążył jeszcze jakiś czas koło 
niego, chcąc wywołać kłótnię. A nie znalazłszy powodu 
podszedł do chłopa i nadepnął mu obcasem na nogę.

— Tego się nie robi — zaprotestował Fabiano. — Ja 
przecież stoję spokojnie.

Ale tamten wciąż trzymał obcas na nodze vaqueira 
i przyciskał z całych sił. Wreszcie Fabiano stracił cier
pliwość i zwymyślał policjanta, wypominając mu mat
kę. Wtedy policjant przyłożył gwizdek do ust i po chwi
li oddział policji miejskiej otoczył jatobę.

(...)

— W  porządku! — zawołał kapral. — A teraz nadstaw 
grzbiet, cywilu.

Fabiano upadł na kolana i dostał w plecy i w piersi kil
ka porządnych uderzeń klingą fakona. Potem otworzyły 
się jakieś drzwi i potężny kułak wrzucił go raptownie 
w ciemności celi143.

Fabiano spotyka policjanta ponownie, choć tym razem 
w  sytuacji odwrotnej, gdy ten zbłądzi na pustkowie i drżąc 
z przerażenia staje twarzą w twarz ze swoją dawną ofiarą. 
Pomimo wcześniejszego przekonania, że „w catindze nie 
pozwoliłby sobie w  kaszę dmuchać” utrwalona asymetria 
władzy okazuje się rugować zdolność do buntu:

Wyobraził go sobie leżącego na ziemi z rozkraczonymi 
nogami i wytrzeszczonymi gałami, z włosami zlepiony
mi czerwonym pasmem krwi, która powoli utworzy
łaby ciemną plamę na żwirze ścieżki. Bardzo dobrze! 
Zaciągnąłby go w głąb catingi i oddał na pastwę urubu.
I nie miałby wyrzutów sumienia. (...)

143 Ramos G., Zwiędłe życie, przeł. J. W rzoskowa, Czytelnik, Warszawa 
1950, s. 31-32.
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Poczuł jakiś wewnętrzny niepokój, odwrócił się i od
szedł. Policjant, widząc, że przeciwnik uspokoił się i spo- 
korniał, nabrał odwagi, pewnym krokiem posunął się 
naprzód i zapytał o drogę. A Fabiano zdjął z głowy skó
rzany kapelusz.

Zawsze co władza, to władza.

Zdjął z głowy skórzany kapelusz, zgarbił się i wskazał 
drogę wynędzniałemu policjantowi o pożółkłej twarzy144.

Chwila, w której Fabiano chowa do pochwy wzniesiony 
nóż, a następnie pokornie zdejmuje kapelusz i ulega wła
dzy reprezentowanej przez umundurowanego policjanta, 
odpowiada niejako momentowi zawieszenia przemocy 
opartej na prywatnych porachunkach i poddania się ze
wnętrznej, abstrakcyjnej, nowoczesnej instancji.

Podobny proces widoczny będzie także w  twórczości 
João Guimarães Rosy (1908-1967), uznawanego często za 
jednego z najwybitniejszych autorów południowoamery
kańskich. Rosa wsławił się zdolnością harmonijnego połą
czenia elementów lokalnych, a w  szczególności specyfiki 
pustkowi sertão, z tematyką uniwersalną, często metafi
zyczną, co znalazło swój wyraz w  jego największym dziele, 
wydanym po polsku jako Wielkie pustkowie14S. Jednocze
śnie był on radykalnym eksperymentatorem formalnym, 
co pozwoliło mu utworzyć własny idiolekt stanowiący 
połączenie kilkunastu znanych mu języków (czego całko
wicie nie widać, niestety, we wspomnianym przekładzie).

Problem przemocy obecny będzie w  jego twórczości 
w  różnoraki sposób, lecz zasadniczo sprowadza się on 
do zderzenia tradycyjnego porządku opartego na bezpo
średnio manifestowanej sile lokalnych przywódców i ban

144 Ibidem, s. 104-105.

145 Wcześniej nakładem tego samego wydawcy ukazały się także dwie 
nowelki: Soropita i Buriti.
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dytów z rzeczywistością nowoczesnych, abstrakcyjnych 
systemów dyscyplinujących opartych na znacznie mniej 
uchwytnych mechanizmach władzy i wykluczenia. Do
bitnie obrazuje to opowiadanie Bracia Dagobć opubliko
wane w  zbiorze Opowiadania brazylijskie146. Akcja toczy 
się podczas czuwania i pogrzebu najstarszego z czterech 
braci, siejących lęk zbójów:

Bracia Dagobć byli ludźmi bez żadnej wartości. Żyli 
w stałej niezgodzie ze wszystkimi, bez kobiety w domu, 
bez innej rodziny, pod despotycznym przywództwem 
świeżo zmarłego. Ten był najgorszy z najgorszych, gło
wa, śmiałek i mistrz, który sprowadził na niesławną dro
gę młodszych — „chłopców” jak mawiał szorstko147.

Gdy na pogrzeb przybywa Liojorge, spokojny i uczci
wy chłopak, który w  obronie przed najstarszym z braci 
zastrzelił go z dwururki, wszyscy obecni spodziewają się 
krwawego odwetu ze strony straszliwego rodzeństwa. 
Trwa pełne napięcia oczekiwanie. Zemsta ma mieć miej
sce po złożeniu i zasypaniu trumny. Gdy w  końcu Doricão, 
najstarszy z pozostałej bandy, zabiera głos, jego słowa sta
nowią zaskoczenie:

Spojrzał na niego [na Liojorge]. Położył rękę na pasie?
Nie. Ludzie tak przewidywali, źle rozumiejąc ruch ręki. 
Powiedział tylko to, co nagle usłyszano: — Pan, młody 
człowieku, niech sobie idzie do domu. Chodzi o to, że 
mój nieodżałowanej pamięci brat był naprawdę wcie
lonym diabłem...

146 Opowiadania brazylijskie, przeł. J. Klave, W ydawnictwo Literackie, 
Kraków 1977.

147 Guimarães Rosa J., Bracia Dagobé [w:] Opowiadania brazylijskie, s. 91.
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(...) Doricão już na odchodnym dodał: „Ludzie, wyjeż
dżamy stąd, zamieszkamy w wielkim mieście...”148.

W brew oczekiwaniom bracia Dagobé rezygnują z wy
korzystania prawa do odwetu, jednocześnie zapowiadając 
wyjazd do miasta, obrazu nowoczesności.

P R Z E M O C  W  W IE L K IM  M IE ŚCIE

Twórczość Rosy przypada na początek okresu wzmożonej 
urbanizacji. W  latach 60. i 70. wielu brazylijskich proza
ików zacznie zwracać się zdecydowanie ku obrazom prze
mocy miejskiej, ukazując nową opozycję: polaryzację spo
łeczności oraz „pęknięcie miasta” -  jak nazwał to Zuenir 
Ventura, autor książki Cidade partida (1994) -  na część 
zamożniejszą, oficjalną, i część marginalną, zasadniczo 
uboższą i związaną z przestępczością w  sposób bardziej 
widoczny. U części z nich tendencja ta przekształci się 
w  specyfikę nazwaną w 1975 r. przez krytyka Alfredo Bo- 
siego „brutalizmem”. Choć jest bliski kryminałowi, istotna 
będzie w  nim wyraźna, często szokująca obecność prze
m ocy rodzącej się wraz z mechanizmami wykluczenia 
społecznego w  wielkich ośrodkach miejskich. Jej głów
nymi przedstawicielami będą Dalton Trevisan (ur. 1925) 
oraz Rubem Fonseca (ur. 1925).

Opierająca się na przemocy relacja pomiędzy dwoma 
stojącymi w  opozycji światami -  światem zamożnej „eli
ty” oraz światem ubogich „zbrodniarzy” -  uwidacznia się 
lepiej u Fonseki. Autor powieści Wielkie emocje i uczucia 
niedoskonałe ma na swoim koncie także liczne opowia
dania, a jednym z najsłynniejszych jest tekst Szczęśliwego

148 Ibidem, s. 93.
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Nowego Roku, w którym przedstawiona zostaje historia 
napadu dokonanego w  noc sylwestrową w  całkowicie 
przypadkowym domu, bez konkretnego planu czy spre
cyzowanego celu. Podczas lektury warto zwrócić uwagę 
na poprzedzającą napad rozmowę na temat kobiet:

-  Babki z towarzystwa odpicują się w nowe ciuchy i będą 
witać nowy rok, tańcząc z ramionami w górze. Widzia
łeś już, jak te białaski tańczą? Mi się wydaje, że one pod
noszą te ramiona do góry, żeby pokazywać pachy, choć 
tak naprawdę chcą pokazać pizdę, ale nie mają dość od
wagi. Wszystkie zdradzają mężów. Ich życie polega na 
dawaniu na prawo i lewo.

-  Nam mogłyby dać -  powiedział Pereba. Mówi powoli, 
lubieżny, zmęczony i chory.

-  Pereba, jesteś szczerbaty, zezowaty, czarny i biedny, 
myślisz, że któraś z tych babek chciałaby ci dać? Jedyne, 
co możesz zrobić, to zwalić sobie konia. Zamknij oczy 
i dawaj do pieca149.

Gdy bandyci docierają na imprezę w  domu zamożnej 
rodziny, Pereba rusza z panią domu po jej matkę, która 
znajduje się w pokoju na piętrze. Wraca jednak sam, przez 
co narrator postanawia zbadać sytuację na górze:

Grubaska leżała na łóżku, ubranie podarte, język na 
wierzchu. Trup. Czego stroiła fochy zamiast od razu 
mu dać? (...) Stara leżała w korytarzu. Też odwaliła kitę.
(...) Musiała umrzeć ze strachu. Zerwałem jej naszyjniki, 
broszę i pierścionki. Jeden nie chciał zejść. Z obrzydze
niem pośliniłem palec staruchy, ale mimo to pierścień 
nie dawał się zdjąć. Wkurwiłem się, zacisnąłem zęby 
i odgryzłem jej palec. (...) Wróciłem do pokoju, zepchną

149 Fonseca R., „Szczęśliwego Nowego Rokuj przeł. J. Jaroszewicz, Litera
tura na Świecie, nr 1-2, 2011, s. 134.
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łem grubaskę na podłogę i zaścieliłem łóżko lśniącą, sa
tynową narzutą. Zdjąłem spodnie i wysrałem się na to 
wszystko. Ulżyło mi. Podtarłem tyłek narzutą, włożyłem 
spodnie i zszedłem na dó150.

Podwójnie podkreślona frustracja Pereby, wynikająca 
z niemożności posiadania upragnionej kobiety (białej, za
pewne należącej do wyższych warstw społecznych) i z sze
regu stygmatyzujących cech (kolor skóry, ubóstwo, zez 
i brak zębów jako prawdopodobne oznaki problemów hi- 
gieniczno-żywieniowych właściwych klasie niższej), prze
radza się w  przemoc skierowaną przeciwko właścicielce 
napadniętego domu. Narrator dokonuje jednak aktu jesz
cze bardziej wymownego, jako że kieruje nim czysta nie
nawiść w  obliczu oznak luksusu, jakie odnajduje w posia
dłości. Najbardziej szokujące są jednak w tym opowiadaniu 
zabójstwa, jakich napastnicy dokonują niejako „dla spor
tu”: strzelają do gości, aby ich „przykleić” czyli ołowianymi 
pociskami przytwierdzić ich odrzucone ciała do drzwi.

Równie niepokojące są te opowiadania Fonseki, w  któ
rych przemoc okazuje się rodzić nie tyle na styku dwóch 
światów, co wewnątrz pozornie uporządkowanego i bez
piecznego świata warstw uprzywilejowanych. W  tym sa
mym zbiorze, w  którym ukazało się Szczęśliwego Nowego 
Roku, odnajdziemy opowieści o samobójstwach (Gorzkie 
przeżycia młodego pisarza) i zabójstwach małżonków {74 
stopnie), a nawet o ojcach rodziny, którzy dla perwersyj
nej przyjemności potrącają samochodem przypadkowych 
przechodniów (Nocna przejażdżka T). Podobnie wygląda 
twórczość Daltona Trevisana, który w  niezwykle zwięzły, 
bezpośredni, pozbawiony odautorskiego komentarza spo
sób przedstawiał będzie różne oblicza perwersji i przemo

150 Ibidem, s. 139.
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cy istniejące w  brazylijskim społeczeństwie. Przykładem 
tego mogą być teksty z lat 70. zebrane w książce Opowia
dania wcale nie przykładne.

Odmienny głos -  którym chciałbym zakończyć ten 
przegląd -  należy do Clarice Lispector (1920-1977), która 
w Godzinie gwiazdy zobrazowała trudności, jakim musiał 
stawić czoła autor pragnący ukazać skrajną odmienność, 
zapuszczając się na antypody własnej sytuacji społecznej. 
W  nowelce tej narrator, przedstawiający się jako pisarz na
leżący do wyższych warstw społecznych i odczuwający ko
nieczność ukazania dziewczyny z ubogiego Północnego- 

-Wschodu („nordestiny”) zagubionej w miejskim gąszczu 
Rio de Janeiro, otwarcie problematyzuje przepaść dzielącą 
go od głównej bohaterki swojego utworu:

To, co robię teraz, nie jest wygodne: żeby opowiadać da
lej, powinienem się przez wiele dni nie golić, nie spać, 
drzemać tylko chwilami i mieć podkrążone z niewy
spania oczy, a od czasu do czasu zapadać mimowolnie 
w odrętwienie, jak z wyczerpania fizyczną harówką. 
Ubierać się w podarte łachy. Wszystko po to, aby stanąć 
obok nordestiny. (...)

Widzę nordestinę przeglądającą się w lustrze i -  werbel 
-  patrzy na nią ze szklanej tafli moja twarz, zmęczona 
i zarośnięta. Tak silnie jesteśmy złączeni. (...) Żeby ją na
rysować, muszę żywić się wstrzemięźliwie owocami i pić 
mrożone białe wino, tak piekielny upał panuje w mojej 
norze, w której sam się dobrowolnie zamknąłem. (...)
Będę też musiał odmówić sobie seksu i piłki nożnej. Nie 
mówiąc o odcięciu od świata. (...) Zapomniałem powie
dzieć, że nic teraz nie czytam, nie chcę zarazić luksusem 
mojej prostotyjęzyka151.

151 Lispector C., Godzina gwiazdy, przeł. A . Hermanowicz-Pałka, W ydaw
nictwo Literackie, Kraków 1987, s. 19-20,22-23.
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Aby „stanąć obok nordestiny” -  w oryginale „postawić 
się na jej poziomie” (me pôr no nível da nordestina) -  nar
rator decyduje się zrezygnować z wygód, które stanowią in
tegralną część jego codzienności. W  zestawieniu z bohater
ką -  dziewczyną, dla której nawet „smutek to uczucie dla 
bogatych (bo) to przecież też zbytek”152 -  są to jednak wy
rzeczenia co najmniej śmieszne. W  swojej ostatniej książce 
Lispector zdaje się ironicznie rozprawiać z wyobrażeniem, 
jakie przedstawiciele wyższych warstw społecznych mają 
na temat ubóstwa, aby pokreślić przepaść dzielącą dwa 
bieguny brazylijskiego społeczeństwa: skrajną odmienność, 
której źródło bierze się z nierówności sytuacji życiowej.

W A R TO

Od pierwszych, XIX-wiecznych reprezentacji przemocy, 
skupionych wokół brutalnego systemu pracy niewolni
czej, poprzez napięcia pomiędzy wykluczoną zbiorowo
ścią i władzą na przełomie stuleci, konflikt przemocy jed
nostkowej i zinstytucjonalizowanej w pierwszej połowie 
XX w., aż po pisarstwo „brutalistyczne” w drugiej połowie 
ubiegłego stulecia literatura brazylijska zdaje się nieustan
nie powracać do nakreślonej tutaj problematyki, lokującej 
się na pograniczu estetyki i życia społecznego. Dlatego też 
warto pamiętać, iż popularne w  XXI w. teksty autorów 
z Brazylii -  Linsa czy Vareli -  zaistniały w  kraju, który 
od początku swojej historii musi stawić czoła potężnej 
przepaści dzielącej zróżnicowane i często skonfliktowane 
grupy, oraz w  obrębie kultury, która od niemalże dwóch

152 Ibidem s. 71.
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stuleci stara się poprzez fikcję nadać tej przepaści zrozu
miałą formę.

Mogę mieć jedynie nadzieję, że ten „krótki przewod
nik” pozwoli na lepsze zrozumienie problemu reprezenta
cji przemocy i wykluczenia w literaturze brazylijskiej i że 
zachęci do poznawania (w przekładzie, ale może także 
w  oryginale?) pisarstwa z Brazylii. Warto.
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