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o hybrydycznych strategiach tożsamościowych 

na przykładzie powieści O centauro no jardim 
Moacyra Scliara

Moacyr Scliar urodził się w 1937 i zmarł w 2011 roku w Porto Alegre w Brazylii. 
Wciąż nieznany polskiemu czytelnikowi z powodu braku przekładów jego dzieł 
na nasz język, należy do grona najbardziej uznanych i słynnych współczesnych 
pisarzy brazylijskich. Autor licznych zbiorów opowiadań i powieści, obrał sobie 
za główną tematykę historię emigracji Żydów wschodnioeuropejskich na teren 
południowej Brazylii w okresie pierwszej i drugiej wojny światowej. Opisując 
procesy adaptacyjne, związane z nimi trudności i konflikty, tworzy realistycz-
ne, precyzyjne i głęboko osadzone w świecie przedstawionym narracje. Z dru-
giej strony nie brak w jego prozie technik typowych dla literatury fantastycznej, 
nieprawdopodobnych zdarzeń i postaci ze świata sennych marzeń czy mitologii, 
zarówno europejskich, jak i brazylijskich. W ten sposób łączy doświadczenia li-
teratury realistycznej z postmodernistyczną polifonią, zbliżając się do prozy Ga-
briela Garcíi Marqueza. Przyznaje się do tej inspiracji między innymi w książ-
ce Entre Moisés e Macunaíma (Między Mojżeszem a Macunaimą). Umieszcza 
swoje opowieści w przeważającej większości na terenie najbardziej wysunię-
tego na południe brazylijskiego stanu Rio Grande do Sul, ziemi nierozłącznie 
związanej przez historię z licznymi falami europejskiej imigracji, nie tylko i nie 
w największym stopniu żydowskiej, ale także włoskiej, niemieckiej, ukraińskiej 
i polskiej. Obszar spotkania kultur, religii i ras, Rio Grande do Sul odwzorowuje 
symbolicznie procesy powstania Brazylii jako samodzielnego bytu państwowe-
go i zarazem ziemi obranej przez miliony emigrantów za ojczyznę.

Wydana w 1980 roku książka O centauro no jardim (Centaur w ogrodzie) 
jest jedynym dziełem literatury brazylijskiej zaliczonym w poczet stu najwybit-
niejszych powieści o tematyce żydowskiej przez National Yiddish Book Center

    E-mail: anna.wolny@uj.edu.pl. Autorka wyraża podziękowanie Panu dr. hab. Jerzemu 
Brzozowskiemu, prof. UJ, za wnikliwą i krytyczną lekturę tekstu.



210  Anna Wolny

(O viajante transcultural. Leituras da obra de Moacyr Scliar 2004: 27). Przetłu-
maczona na wiele języków, została pozytywnie odebrana przez światową kryty-
kę, niestety nie przełożono jej jeszcze na język polski, co wywołuje konieczność 
tłumaczenia cytowanych fragmentów. Również wszystkie cytaty ze źródeł bi-
bliograficznych będą przeze mnie tłumaczone z języka portugalskiego.

Dla współczesnego czytelnika, przyzwyczajonego do postmodernistycznych 
powieści, książka Scliara może być dziełem sprawiającym pozorne wrażenie 
dość oczywistego. Trudności polegają nie tyle na analizie treści, ile na wybraniu 
sposobu jej interpretacji. Akcja powieści toczy się pomiędzy rokiem 1935 a 1973 
i obejmuje pierwsze 38 lat życia głównego bohatera, którym jest Guedali, syn 
żydowskiego osadnika na południu Brazylii. Jest również pierwszym i głównym 
narratorem. Podstawową jego charakterystyką, determinującą całe jego życie, 
jest wygląd zewnętrzny – Guedali z niewytłumaczalnych powodów rodzi się pod 
postacią centaura. Opowiada historię swojego życia, odtwarzając swoje zdumie-
wające narodziny, poprzez liczne perypetie związane z nietypowym formatem 
ciała, aż do spotkania z drugą przedstawicielką hybrydycznego gatunku i zwią-
zek z nią. Niewątpliwe zdziwienie budzi w czytelniku absolutny brak zdumienia 
ze strony otoczenia centaura – jego pojawienie się na świecie budzi początkowo 
przerażenie i niezrozumienie, ale szybko zostaje wplecione w tryby codzienności 
i potraktowane jako zaledwie kolejna przeciwność losu. Jednak inność, która dla 
kochającej rodziny jest po prostu powodem do wzmożonej ochrony i roztaczania 
jeszcze większej opieki, dla samego Guedalego jest punktem stale powracającym 
w pytaniach o własną tożsamość. Rozdzierany wątpliwościami na temat powodu 
swojego pojawienia się na świecie i celowości istnienia, usiłuje bez powodzenia 
pogodzić współistniejące w nim dwie natury, od samego początku pozostające 
ze sobą w konflikcie – silny, zwierzęcy korpus nakazuje mu utrzymywanie nie-
ustannej czujności i poddaje go wpływom instynktu i zwierzęcych odruchów, 
podczas gdy jego ludzka głowa i serce aspirują do odkrywania w sobie i speł-
niania potrzeb o wiele bardziej wysublimowanych. Jedną ze scen obrazujących 
ten stan protagonisty jest epizod z wrzuconymi w nurt rzeki skrzypcami. Działa 
pod wpływem niemożliwego do opanowania impulsu, animalistycznego strachu, 
lecz kiedy znów odzyskuje zdolność logicznego myślenia, ogarnia go żal i oba-
wa przed samym sobą. Poczucie nieprzystawalnosci do jednej stałej, skonsoli-
dowanej tożsamości doprowadza go do pierwszej młodzieńczej próby samobój-
czej. Zatrzymajmy się w tym miejscu, aby zastanowić się głębiej nad symboliką
tej postaci.

Traktowana w kategoriach symbolicznych figura centaura wywołuje oczywi-
ste asocjacje z mitologią grecką, myliłby się jednak ten, kto uznałby jej obecność 
za innowację na terenie kultury brazylijskiej. Odległy od swojego pierwowzoru, 
centaur funkcjonuje w przestrzeni kultury brazylijskiej na odmiennych prawach 
niż w kulturze greckiej czy innej bezpośrednio nią inspirowanej. Kontekst ten 
nakreśla szerzej w swojej pracy Regina Zilberman (O viajante transcultural. Le-
ituras da obra de Moacyr Scliar 2004: 27):
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O centauro no jardim w ironiczny sposób gra również z jedną z najcenniejszych tradycji
literatura gauchesca. Aby zrozumieć ten fenomen, należy odwołać się do historii Rio Grande 
do Sul. Intelektualiści i pisarze Partenonu Literackiego, dziewiętnastowiecznego stowarzy-
szenia literacko-artystycznego z Porto Alegre, stworzyli mit nazwany „Centaurem pampy”: 
gaúcho1 tworzący jedność ze swoim koniem przekształca się w jednostkę żądną przygód, 
romantyczną, lojalną, waleczną, stając się modelem dla niezliczonych produkcji literackich 
i prozatorskich, modelem podważonym jedynie w pewnym stopniu w następnym wieku. In-
nymi słowy: mit centaura posiada na południu ciężar ontologiczny i antropologiczny zdol-
ny wystraszyć każdego, kto by się do niego spróbował zbliżyć. Na obszarze wyposażonym 
w mocne poczucie tożsamości, skądinąd tożsamości skonstruowanej także, a nawet przede 
wszystkim przez literaturę, jakakolwiek dyskusja na temat tego słynnego zbioru wartości na-
potyka ryzyko wzbudzenia poważnej urazy. Być może nie wszyscy pojęli parodię Scliara, ale 
jest ona niewątpliwie obecna z intensywnością być może odczuwalną jedynie dla tych, którzy 
znają Rio Grande do Sul i jego najważniejsze tematy. Inna lektura O centauro no jardim jest 
bardziej oczywista – podział wywołany przez tożsamość żydowską […].

Powyższy fragment jest wyśmienitym dowodem na to, jak łatwo pod wpływem 
błędnie podjętych założeń zasugerować się prostszą i bardziej oczywistą linią 
lektury oraz jak ważne jest zwrócenie uwagi na kontekst historycznoliteracki 
dzieła. Odwołanie się bowiem do „mitycznego stworzenia będącego od XIX wie-
ku ulubionym obrazem reprezentującym heroizm gaúcho” (O viajante transcul-
tural. Leituras da obra de Moacyr Scliar 2004: 35) komplikuje intertekstualność 
powieści, dodając do planu pierwotnego odwołania – do greckiej mitologii – do-
datkową, niezwykle ważną warstwę uprzedniego funkcjonowania tego samego 
mitu na płaszczyźnie brazylijskiej. Z powieści grającej z odwołaniami antyczny-
mi książka Scliara staje się parabolą podejmującą mit już poruszony i reinter-
pretującą to, co kultura brazylijska we właściwy sobie sposób już przetworzyła. 
W tym miejscu należy się czytelnikowi krótkie wyjaśnienie na temat sposobów, 
w jakie literatura brazylijska traktuje elementy kultur europejskich odziedziczo-
ne przez stulecia (a można by powiedzieć wręcz, zgodnie z założeniami teorii 
postkolonialnych, „radzi sobie z elementami narzucanymi przez metropolię przez 
stulecia”). Będąc ze zrozumiałych względów chłonnym odbiorcą napływających 
ze Starego Świata nowości, Brazylia na pewnym etapie swojego istnienia musiała 
poddać debacie rozmiary i konsekwencje owej recepcji. Pierwszym takim mo-
mentem było odzyskanie niepodległości w 1822 roku, które otworzyło Brazylię 
na epokę romantyzmu, interpretowanego lokalnie i będącego żyznym terenem 
dla rodzących się mitów narodowościowych. Te z kolei zostały zweryfikowa-
ne i poddane krytyce przez modernizm, którego początek datuje się na rok 
1922 i którego wagę dla współczesnej literatury trudno przecenić. Artyści moder-
nistycznej awangardy stworzyli, opierając się na elementach uznanych za rdzen-
nie brazylijskie, antropofagiczną wizję powstania kultury brazylijskiej. Indianin-
-kanibal pożera ciało kolonizatora, symbolizującego wpływ metropolii, czyni to 

1   Gaúcho – mieszkaniec stanu Rio Grande do Sul, ale także symboliczny reprezentant kul-
tury tego stanu.
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jednak w sposób świadomy, wybierając swoje pożywienie, a w wyniku kulturo-
wego „trawienia” – tworząc swoją własną, niepowtarzalną energię. Według tej 
wizji, kultura brazylijska jest nie tyle produktem kulturowych spotkań i negocja-
cji, ile brutalnej inkorporacji i pochłaniania, zdecydowanego odrzucania niektó-
rych elementów (na przykład narzucanych przez kolonialną imperialistyczną 
ideologię) na rzecz innych, uznawanych za bardziej wartościowe i autentyczne 
(wśród nich elementy autochtonicznej tradycji i kultury indiańskiej). Metafora ta 
złagodzona zostaje przez „postmodernizm, który przywołując pojęcie hybrydy, 
podkreśla przede wszystkim szacunek dla inności i wartościowanie różnicy” 
(Margens da cultura. Mestiçagem, hibridismo & outras misturas 2004: 100). Jak 
zatem rozumieć hybrydyczność w kontekście brazylijskim? Będąca produktem 
mieszania się i negocjacji wielu różnych wpływów i czynników kultura brazyli-
jska charakteryzuje się przede wszystkim wysokim stopniem hybrydyzacji, rozu-
mianej – między innymi przez Stuarta Halla – nie tyle jako metyska mieszanka 
rasowa, ile przede wszystkim jako kulturowe tłumaczenie, wzajemne przenikanie 
się i wzbogacanie wpływów prowadzące do stworzenia nowej, odrębnej wartości, 
„trzeciego czynnika” (Hall 2003). Więcej na jego temat tłumaczy Abdala (Mar-
gens da cultura. Mestisagem, hibridismo & outras misturas 2004: 99):

Hybrydyczne jest to, co należy do dwóch lub więcej zbiorów, gatunków lub stylów. Uwa-
ża się za hybrydyczną kompozycję dwóch elementów niezwyczajnie połączonych w celu 
wytworzenia trzeciego elementu, który może posiadać cechy dwóch pierwszych w stop-
niu zmniejszonym lub wzmocnionym.

Hybryda to zatem nie tylko mozaika elementów, ale przede wszystkim nowa 
jakość, oryginalna i niezależna, wędrująca pomiędzy dwoma brzegami, istnie-
jąca w „międzymiejscu” (korzystając z terminu entrelugar Silviana Santiago – 
brazylijskiego krytyka kultury i eseisty). Owym „międzymiejscem” jest tutaj 
spotkanie kultury żydowskiej i rzeczywistości Nowego Świata – zetknięcie wie-
lowiekowej tradycji popartej religijnym rytuałem i chłonnej kultury będącej ob-
szarem negocjacji i hybrydyzacji. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na 
przebieg tego procesu są możliwości, jakie daje zarówno przyjęcie tożsamości 
żydowskiej, będącej jakże często terytorium nakładania się innych identyfika-
cji, jak i brazylijskiej, plastycznej i otwartej na nowe i obce. Od samego po-
czątku mamy do czynienia z potrójną możliwością lektury powieści Scliara: po 
pierwsze, rozpatrując ją w kategoriach dzieł należących do literatura gauchesca,
po drugie, analizując ją z punktu widzenia wyrażania tożsamości żydowskiej 
i związanej z nią problematyki, po trzecie, umieszczając ją na planie uniwer-
salistycznym jako parabolę ogólnego procesu asymilacji kulturowej. Każde 
z tych odczytań niesie swoje zagrożenia: pierwsze i drugie zamykając powieść 
w wąskim i mało dostępnym kręgu kulturowym, trzecie imputując założenia 
i odniesienia niemieszczące się w intencji autorskiej. Biorąc pod uwagę opisa-
ne wcześniej uwarunkowania kulturowe powieści Scliara, można obronić także 
trzeci ze sposobów jej odczytania – centaur jest bowiem nie tylko czystym sym-



bolem, odwołującym się do źródeł antycznych, ale przede wszystkim symbolem 
ponownie odczytanym, odtworzonym – obrazuje bowiem sposób tworzenia się 
nowej, samodzielnej kultury powstającej z połączenia wcześniej odrębnych ele-
mentów – a co za tym idzie, w tym konkretnym przypadku narodziny jednego 
człowieka będącego tej kultury przedstawicielem. Rozpoczynające książkę sło-
wa: „Teraz już bez galopu. Teraz już wszystko dobrze. Jesteśmy teraz równi in-
nym. Już nie zwracamy na siebie niczyjej uwagi. […] Oto my, z naszymi dzieć-
mi, z naszymi przyjaciółmi, z dziećmi naszych przyjaciół” (Scliar 2011: 7), są 
czymś więcej niż osobistą deklaracją protagonisty – są wyznaniem całego poko-
lenia, które przeszło ten sam proces przemiany co on. Znajdujemy potwierdze-
nie tej szerokiej perspektywy – a zarazem dowód na symboliczną wartość figu-
ry centaura – kiedy oświadcza: „Nie będę mówił o wewnętrznych koniach, które 
w nas galopują – nie wiem, czy istnieją. I nie jest dla mnie c wa łe m nieustanny 
marsz Historii w k ie r u n k u , którego nie znam” (Scliar 2011: 10). Operując fi-
gurą należącą do świata fantastycznego, autor nieustannie prowokuje zderzenia 
na granicy realności i wyobraźni, pozwalając raz wierzyć w możliwość istnienia 
niesamowitej hybrydy, raz każąc nam traktować ją jako metaforę, maskę przy-
braną przez narratora dla wyrażenia jego kondycji. Temu samemu służy kolejny 
stosowany przez niego zabieg, a mianowicie utrzymywanie czytelnika w przeko-
naniu o prawdziwości wydarzeń, jakich doświadczają jego bohaterowie, aby osta-
tecznie podać je wszystkie w wątpliwość. Następuje też w powieści narastanie 
atmosfery fantastycznej i nieprawdopodobnej, bo oto nie mamy już do czynienia 
z jednym centaurem, lecz z dwoma. A do nich dołączają w miarę rozwoju akcji 
także inni „nowi Brazylijczycy”, którzy wyznają między sobą w sekrecie posia-
danie fizycznych cech zwierzęcych, ukrywanych, usuwanych i samoistnie zni-
kających wraz z upływem czasu i postępowaniem asymilacji w nowej rzeczywi-
stości. Co więcej, nie jest wcale konieczne do bycia hybrydą posiadanie pamięci 
czy świadomości przynależności do Starego Świata – hybrydyczność jest nadaną 
odgórnie, nie kulturową, lecz biologiczną cechą, która zostaje w wyniku inten-
cjonalnego procesu kulturowego wchłonięta i zredukowana. Pozostawiając jed-
nakże swoje ślady. Zwraca też uwagę intensywne czerpanie z symbolu – istotnie, 
Guedali jest na wielu płaszczyznach podzielony, zmuszony do godzenia w so-
bie sprzeczności wynikających z różnic pomiędzy jego zwierzęcą, nieokiełznaną 
naturą a ludzką wrażliwością i intelektem, jednak owo „bycie centaurem” ma 
również głębsze znaczenie dla całej powieści. „Hybrydyczny” to termin, który 
odnosi się do krzyżówki lub mieszanki powstałej wbrew naturalnym prawom. 
Jak przypomina Abdala, „w kulturze greckiej termin ten odpowiadał przesadzie, 
przekroczeniu granic, aktowi wymagającemu natychmiastowej kary” (Margens 
da cultura. Mestiçagem, hibridismo & outras misturas 2004: 99). Guedali jest 
owocem związku ludzkiego, zawartego według prawa i żydowskich obyczajów 
małżeństwa. Jakie zatem prawa przekracza i czemu się sprzeciwia swoim istnie-
niem? Być może kluczowym słowem jest tutaj właśnie „granica” – ta geogra-
ficzna, ale i kulturowa, granica żyzna, miejsce narodzin hybrydy. Guedali jest 
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kolejnym wcieleniem Żyda Wiecznego Tułacza, naznaczonym jego „diasporycz-
nym stygmatem” (Waldman 2003: 126). Jego sytuacja jest specyficzna, gdyż – 
wbrew innym historycznym przedstawieniom – jest na nowej ziemi kimś równie 
nowym jak ona sama, a będąc jej pierwszym mieszkańcem, ma prawo nazywać 
się jej synem. Rodzi się jako Żyd, ale i Brazylijczyk – podwójnie poszukujący 
swojej tożsamości, podwójnie niedookreślony. Funkcjonowanie w sferze tożsa-
mości żydowskiej daje mu oparcie w tradycji stabilnej i od wieków opierającej 
się na prawach diaspory – ale jego nowa ojczyzna nie pozwala na zamknięcie się 
w niej, prowokując do przyjęcia aktywnej postawy, do galopu i podejmowania 
wyzwania nowej przestrzeni. Zasługuje też na uwagę fakt, że źródłem wewnętrz-
nego kryzysu tożsamościowego bohatera jest ciało, „w historii żydowskiej za-
wsze dyskryminowane na korzyść wyższości ducha” (Waldman 2003: 128). I tak 
spotyka się „człowiek”, wielowiekowa tradycja oraz system reguł i zachowań, 
a także „zwierzę”, nowe możliwości nieograniczone zastanymi prawami, impuls 
i energia, witalność i chęć życia, pragnienie wolności. I chociaż według niektó-
rych odczytań centaur jest u Scliara dowodem na „pozorność asymilacji” (Vieira 
1995: 203), to lepiej uargumentowana wydaje nam się interpretacja, według któ-
rej jest on symbolem udanego procesu hybrydyzacji, zgodnie z definicją Abdali 
(Margens da cultura. Mestiçagem, hibridismo & outras misturas: 101):

Jeśli poprzez hybrydę chcemy odnieść się do procesu resymbolizacji, w którym pamięć 
obiektów zachowuje się i w którym napięcie pomiędzy rozbieżnymi elementami produ-
kuje nowe obiekty kulturowe, odpowiadające próbom tłumaczenia lub subwersywnego 
wpisywania kultury oryginalnej w inną, znajdujemy się wobec procesu twórczego.

Co jeszcze, oprócz dokonanego przez głównego bohatera wyboru powrotu 
do kondycji centaura, przemawia za hipotezą sukcesu kulturowej hybrydyzacji 
w warunkach brazylijskich? Po pierwsze, można w ten sposób odczytać postać 
Tity, małżonki Guedaliego, która również rodzi się jako hybryda i razem z nim 
przechodzi proces „uczłowieczenia”. Ich związek prowadzi do coraz głębszego 
wpisania w społeczeństwo, do asymilacji nadającej im ludzką postać, pogłębia-
jącej efekty brutalnej ingerencji chirurgicznej, na którą wspólnie decydują się 
bohaterowie, aby stać się w pełni ludźmi. O ile jednak Guedali zdobywa się na 
odwagę i usiłuje odwrócić skutki udanej skądinąd operacji, Tita wybiera inną 
drogę, zakochując się w trzecim bohaterze centaurze – Ricardzie. Podejmowane 
przez całą trójkę oscylowanie pomiędzy formami, nieumiejętność ostatecznego 
przyjęcia jednej definitywnej, przypomina przebieranie się, zakładanie masek. 
O ile jednak pod maską kryje się z definicji prawdziwa twarz, to maski cen-
taurów kryją pod sobą kolejne warstwy przebrania, będącego tak naprawdę ich 
głębszą istotą. I być może jest to ze strony autora swoisty manifest postmoderni-
stycznej wiary w nieciągłość podmiotu, w jego nieustanną wędrówkę pomiędzy 
tożsamościami płynnymi a nieciągłymi.Po drugie, jak już zostało wspomniane, 
poza ową trójką istnieją w powieści inne hybrydy, mniej lub bardziej ukryte, 
inni imigranci, jak chociażby bliski przyjaciel rodziny, który wyjawia, że na 



jego skórze pojawiają się od czasu do czasu łuski. Spotykamy także Lolę, aż 
do przesady zmysłową postać kobiecą towarzyszącą Guedaliemu podczas jego 
próby ponownej transformacji w centaura. Lola jest sfinksem, ale poprzez brak 
równowagi pomiędzy jej ludzką a zwierzęcą naturą nie udaje jej się funkcjo-
nować w sposób naturalny wśród ludzi. Nie osiągnęła ona jeszcze upragnionej 
równowagi, choćby tylko pozornie pozwalającej podmiotowi na samookreśle-
nie. Zatem poza tym jednym wyjątkiem wszystkie hybrydy są, w mniejszym 
lub większym stopniu, częściami składowymi nowego społeczeństwa, świadka-
mi i sprawcami jego rozwoju. Rozdwojenie nie może więc być charakterystyką 
wywołaną tylko przez żydowskie pochodzenie. Jak słusznie zauważa Zilberman 
(O viajante transcultural. Leituras da obra de Moacyr Scliar 2004: 192), 

O centauro no jardim jest powieścią, która nie tylko odnosi się wielokrotnie do historycz-
nej przeszłości narodu żydowskiego, ale również posiada strukturę opartą na ważnych 
okresach współczesnej historii Brazylii. W tytule każdego rozdziału znajdujemy daty, 
wskazujące na jakiś ważny moment w historii socjopolitycznej kraju.

Widzimy zatem, że to, co przywykliśmy uznawać za wyjątek, niespotykaną 
aberrację, w warunkach brazylijskich stanowi kwintesencję, podstawę budowania 
tożsamości narodowej. Wróćmy jednak do kwestii istniejącego w literaturze połu-
dniowobrazylijskiej mitu centaura – niewątpliwie Guedali w odniesieniu do nie-
go jest antybohaterem, wielokrotnie przejawiając pasywność i pozwalając przez 
swoją bierność na zło i nikczemność. Wznoszący się na swoim rumaku, dumny, 
surowy i nieprzejednany gaúcho jest romantycznym ideałem nowego typu ludz-
kiego, powstałego na skutek obcowania z nieprzyjazną naturą i zwycięstwa wro-
dzonej szlachetności ludzkiego charakteru; mityczny „Centaur z pampy” to istota, 
która harmonijnie scala w sobie dwie natury i godząc ich dwoistość, prowadzi do 
zatarcia granic. Tymczasem w postmodernistycznym centaurze ścierają się dwie 
natury – szlachetna natura bohaterskiego centaura, obdarzonego teluryczną siłą 
i witalnością, oraz przyziemna, materialistyczna natura imigranta szukającego 
wygodnego dla siebie miejsca w rzeczywistości bez próby jej zrozumienia. Scliar 
pokazuje czytelnikowi, że każdy Brazylijczyk był kiedyś w pewien sposób cen-
taurem, ale poprzez stopniowe poddawanie się ludzkim słabościom i ułomnościom 
utracił ową moc i mądrość płynącą ze źródeł starszych niż ludzie. Romantyczna 
przygoda na nowej ziemi jest zaledwie nieudaną próbą podważenia nieuchronno-
ści losu, a wyjście z pozycji marginalnej w poszukiwaniu społecznego przysto-
sowania niesie rozczarowanie i tęsknotę za utraconą oryginalnością (Igel 1997). 
W ostatnim rozdziale książki następuje zmiana narratora, którym staje się Tita, 
żona centaura i zarazem jego żeńskie odbicie w narracji. Tita relacjonuje życie 
swojego męża w sposób sugerujący istnienie choroby psychicznej, zaprzeczając 
tym samym istnieniu fantastycznego stworzenia. To podwójne, wzajemnie się wy-
kluczające spojrzenie na te same wydarzenia prowokuje do ponownej refleksji nad 
przeżyciami głównego bohatera i zakwestionowaniem jego tożsamości – z jednej 
strony wysuwając na pierwszy plan kwestię jego przynależności do narodu żydow-
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skiego, wybranego przez Boga i wiecznie przez Niego wypróbowywanego, religii, 
ale i całego schematu tożsamowościowego; z drugiej strony – nadając narracji ton 
uniwersalistyczny i czyniąc z Guedaliego reprezentanta kondycji współczesnego 
człowieka: jednostki nieprzystosowanej i pełnej niepokoju, poświęcającej własną 
oryginalność w imię wpasowania się do ogólnie przyjętego schematu. W tym kon-
tekście Guedali jest ofiarą niezrozumienia własnej postmodernistycznej kondycji 
podmiotowej, skazanej na podział i cząstkowość, ale poprzez to unikalnej i wyjąt-
kowej. Powieść Scliara jest ważnym głosem nie tylko w debacie o tworzeniu się 
tożsamości brazylijskiej i jej funkcjonowaniu we współczesności. Posługując się 
słowami Reginy Zilberman (O viajante transcultural. Leituras da obra de Moacyr 
Scliar 2004: 195):

Powieść Moacyra Scliara […] otwiera drzwi i okna na lepsze zrozumienie hybrydycznego 
świata i świata wyobrażeń imigranta, które przedstawiają naszą postmodernistyczną sy-
tuację. Z tego powodu być może Brazylia przyszłości będzie jednym z wzorcowych tery-
toriów, gdzie na sposób hybrydyczny współistnieć ze sobą będą śmiech i melancholia.

Problematyka poruszona w książce wykracza jednak poza teren kultury bra-
zylijskiej, stając się odbiciem procesów zachodzących w sposób uniwersalny, 
stanowiących temat poszukiwań współczesnej antropologii i kulturoznawstwa. 
Kończące książkę zdanie: „Niczym centaur w ogrodzie, gotowy na przeskocze-
nie płotu, w poszukiwaniu wolności” (Scliar 2011: 218) to zaproszenie do reflek-
sji nad tożsamością każdego potencjalnego czytelnika.
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O centauro no seu próprio país – sobre as estratégias híbridas
no romance de Moacyr Scliar O centauro no jardim

R ESU MO

O seguinte artigo pretende analisar e contextualizar a figura principal do romance de Moa-
cyr Scliar O centauro no jardim tomando em conta a teoria de identidade híbrida de, entre 
outros, Stuart Hall. Os processos identitários presentes na narrativa revelam-se através da 
metáfora que toma e simbolicamente reconstrói um dos motivos presentes tanto na cultura 
europeia, como nas literaturas nacionais da América do Sul.
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