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Skąd tytuł numeru? Kroniki tajemnej 
prawdy to ważny zbiór opowiadań ka‑

talońskiego prozaika Pere Caldersa, który 
ukazał się w 1955 roku i stanowi punkt od‑
niesienia nie tylko dla kolejnych pokoleń 
pisarzy posługujących się językiem ka‑
talońskim, lecz również dla redaktorów 
niniejszego numeru „Dekady”. Calders, 
mistrz opowiadań w duchu groteski i ab‑
surdu, z jednej strony realizuje w prakty‑
ce fascynację opowiadaniem jako narzę‑
dziem mierzenia się ze światem, z dru‑
giej zaś daje do zrozumienia, że nie da się 
oddzielić prawdy od fikcji i że wszystko, 
co istotne (tytułowa prawda) czai się głę‑
boko w tekście. No i wodzi czytelnika za 
nos, nazywając „kronikami” swoje kil‑
kuakapitowe opowiastki. Jak się okazuje, 
ostatnie dziesięciolecia są dowodem na 
intuicję starego mistrza. Obserwujemy oto 
w literaturze katalońskiej triumf krótkich 
form narracyjnych, od parabolicznych 
przypowieści po prozy poetyckie, od re‑
alistycznych nowel po eksperymenty for‑
malne oparte na poetyce fragmentu, od 
quasi‑blogowych zapisków po wyszukane 
językowo opowiadania‑szkatułki. Żywioł 
opowieści, o czym można się przekonać, 
śledząc zaprezentowany tu wybór niemal 

dwadzieściorga autorów średniego i mło‑
dego pokolenia, trafił na podatny grunt 
języka katalońskiego.

W jednym ze swych mikroopowiadań 
Calders opisuje na wpół mityczną scenę 
spotkania katalońskiego handlarza wa‑
pieniem i katalońskojęzycznie elokwen‑
tnej papugi na służbie u króla. Co istot‑
ne, do niecodziennej, trwającej całą noc 
rozmowy dochodzi setki kilometrów od 
Barcelony, Girony czy Lleidy – mianowi‑
cie w Birmie, gdzie oboje przebywają na 
swego rodzaju wygnaniu (w końcu delega‑
cja w odległe krainy też jest wygnaniem). 

„Niezależnie od różnic, które nas dzieli‑
ły, łączył nas język i mieliśmy wspólne 
wspomnienia. Rozmawialiśmy o Morzu 
Śródziemnym i naszych nadziejach, żeby 
znowu je zobaczyć”1, puentuje handlarz 
narrator. Tym samym absurdalność sy‑
tuacji ustępuje miejsca delikatnie zaryso‑
wanej tęsknocie za własnym skrawkiem 
ziemi, w którym elementami budujący‑
mi narodową tożsamość są nie tylko ję‑
zyk, tradycja i morze, ale i niepodległość. 
Jak bowiem wskazuje tytuł opowiadania, 
Katalończycy w świecie, naród kataloń‑
ski „u siebie” może być tylko gdzie in‑
dziej niż jest, a więc tylko poza granicami 
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wytyczonymi przez hiszpańskie centrum. 
Silne i stanowczo podkreślane poczucie 
odrębności, idące w parze z wielowiekową 
kulturą, autonomią gospodarczą i noszo‑
nymi na sztandarach separatystycznymi 
hasłami, nie przekłada się, niestety, na 
powszechne zainteresowanie specyfiką 
i historią katalońskiej literatury. 

Oczywiście to nie do końca prawda. 
W „Dekadzie” przemycaliśmy kataloń‑
skie wątki kilkukrotnie, by przywołać 
fragmenty prozy Mercè Rodoredy (1993, 
nr 21) czy Quima Monzó (1997, nr 12). Po‑
jawiały się omówienia i recenzje książek 
katalońskich autorów. Katalończykom 
przyglądano się także w „Czasie Kultury” 
i „Literaturze na Świecie”. Szczególnie dwa 

„katalońskie” bloki w drugim z wymienio‑
nych czasopism zasługują na wspomnie‑
nie. W numerze 12 z 1999 roku przed‑
stawieni zostają awangardowy poeta Jo‑
an Brossa (jego znakomity cykl Sestyny 
przełożył Marcin Kurek) i Pere Calders 
(w tłumaczeniu Anny Sawickiej). Katalo‑
nia wchodzi zatem do gry w duchu ekspe‑
rymentu, usytuowana wśród najważniej‑
szych (post)modernistycznych punktów 
odniesienia: Queneau, Carvera, Skácela, 
Henry’ego Greena. Już z wyboru tekstów 
Brossy i Caldersa wynika, że katalońskim 
towarem eksportowym są krótkie, często 
ubrane w wysublimowaną i nieoczywistą 
poetykę, formy. 

Wrażenie to wzmocnione jest grupą 
katalońskich przekładów w numerze 5‑6 
z 2003 roku, gdzie prócz drobnych próz 
Rodoredy (przeł. Barbara Łuczak) i Cal‑
dersa (przeł. Marta Cedro i Pau Freixa) 
zapoznajemy się m.in. z opowiadania‑
mi Jesúsa Moncady i Carme Riery (przeł. 
Marta Cedro i Pau Freixa) oraz Quima 

Monzó (przeł. Magdalena Tomecka‑Al‑
bin). To już na tyle spora dawka, że mo‑
żemy chyba mówić o predylekcji dwu‑
dziestowiecznych katalońskich pisarzy 
do opowiadań (opowiastek, bajek, przy‑
powieści) zamkniętych na jednej, dwóch, 
kilku stronach, nie stroniących ani od 
sięgania do rezerwuaru fantastyki i ma‑
gii, ani od czerpania z wzorców „małego 
realizmu”. Co więcej, ów kataloński mo-
dus scribendi nie pozostaje, jak się wydaje, 
bez związku z uwarunkowaniami histo‑
rycznymi i społecznymi. Być może jest 
tak, że kształtowaniu się separatystycz‑
nych tendencji w ostatnich dekadach to‑
warzyszy ewolucja myślenia o literaturze. 
Przy czym niespodzianką byłby kierunek 
tej ewolucji, porzucający zaangażowa‑
nie polityczne i ideowe na rzecz zgłębia‑
nia indywidualnych historii, zebranych 
z okruchów codzienności bądź nieledwie 
mitycznego entourage’u. 

Mając to wszystko na uwadze, wraz 
z Xavierem Farré, katalońskim poetą, tłu‑
maczem i eseistą, spróbowaliśmy zasta‑
nowić się, gdy konstruowaliśmy niniej‑
szy numer, co stanowi o rzeczywistej sile 
opowiadania i jego popularności wśród 
kolejnych pokoleń katalońskich pisarzy. 
Czy jest to precyzja poetyki, którą łatwiej 
rozwijać na przestrzeni krótkiej formy, 
czy może raczej kwestia podejmowanej 
tematyki, odpowiadającej na niepewny 
(czytaj: częściowy, fragmentaryczny, nie‑

‑epicki) status Katalonii? Oto Lyotardow‑
ski „koniec wielkich narracji” znajduje 
swoją ilustrację w epizodyczności kataloń‑
skich głosów. Katalońskich, czyli – piszą 
o tym w swoich esejach Xavier Farré czy 
Alfons Gregori, udowadnia to również 
geografia prezentowanych w numerze au‑
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torów – wcale nie ograniczonych do ram 
Katalonii, bowiem po katalońsku pisze się 
też w Andorze, Walencji i na Balearach. 
Wszak język kataloński, który dysponu‑
je szeroką gamą dialektów i odmian, to 
medium znacznie wykraczające poza re‑
gionalne uwarunkowania i zadające kłam 
myśleniu o Katalonii wyłącznie w katego‑
riach oblężonej twierdzy. Nic więc dziw‑
nego, że wygodniej nam mówić o litera‑
turze pisanej w języku katalońskim niż 
o literaturze katalońskiej.

W porozumieniu z Xavierem oraz kra‑
kowskimi katalonistkami i tłumaczkami, 
Rozalyą Sasor i Martą Pawłowską, ułoży‑
liśmy bloki tekstów różniących się prob‑
lematyką, kompozycją i walorami języka. 
Wybór autorów i głosów krytycznych nie 
był łatwy; o charakterystyce poszczegól‑
nych twórców i reprezentowanych przez 
nich nurtów dowiedzą się Państwo nie 
tylko ze szkiców towarzyszących opo‑
wiadaniom czy wywiadu z autorytetem 
dla katalońskich ludzi pióra, Ponçem 
Puigdevallem, lecz także z przeprowa‑
dzonej przez nas wśród pisarzy kataloń‑
skich ankiety. Z ich odpowiedzi wyłania 
się mapa literackich wpływów oraz, co 
szczególnie intrygujące, stosunek współ‑
czesnych, urodzonych w latach siedem‑
dziesiątych i osiemdziesiątych, autorów 
do katalońskiej tradycji i tożsamości na‑
rodowej. Uderza różnorodność przyjmo‑
wanych perspektyw, wahających się od 
uznania osobności katalońskiego idiomu 
po zacieranie wszelkich cech wyróżniają‑
cych go spośród ogólnoeuropejskiej hi‑
storii kultury. Miga gdzieś między tymi 
katalońskimi wyznaniami i definicjami 
ogólna wątpliwość. Katalonia – czyli co? 
Czyli gdzie? Katalonia musi teraz odpo‑

wiedzieć sobie na pytanie o swoje miej‑
sce w świecie. W ostatnich miesiącach, 
tygodniach, dniach Katalończycy wyszli 
na ulice w wielotysięcznych manifesta‑
cjach, tłumionych przez hiszpańskie wła‑
dze, a następnie zagłosowali w referen‑
dum za niepodległością, która wieszczyła‑
by niechybne odłączenie się od Hiszpanii. 
Po jej faktycznym proklamowaniu, nie‑
uznanym przez Kortezy, Unię Europejską 
i światowe mocarstwa, sytuacja zaostrzyła 
się w okamgnieniu. Hiszpański rząd za‑
reagował na wzmożenie sił narodowych 
w Katalonii, odbierając jej autonomię i de 
facto zmuszając władze regionu do emi‑
gracji, a następnie osadzając członków 
katalońskiego rządu w areszcie. 

Nie wiadomo, jaki status będzie mieć 
Katalonia w momencie, gdy numer, któ‑
ry trzymają Państwo w rękach, wyjdzie 
z drukarni. Pewnym można być jednego: 
niezależnie od sytuacji politycznej i spo‑
łecznych nastrojów, katalońska literatu‑
ra będzie mieć się tak dobrze, jak dobrze 
miewają się opowiadania, choćby i jak 
najdalsze od taniej ostentacji, propagandy 
nowego ładu. Opowiadania, które skupia‑
ją się na odszukiwaniu „tajemnej prawdy” 
w języku, a nie na ulicy. W tym wypad‑
ku to nie prosty eskapizm rządzi decyzją 
o antypolityczności literatury, a głęboka 
wiara w aktualność literackiej tradycji. 
Tradycji, do której współczesne nawią‑
zania – od Perelló po Bagunyę – tworzą 
jedną, wielobarwną opowieść ze wszyst‑
kich opowieści tego numeru „Dekady”. 

Jakub Kornhauser

Przypisy
1 Pere Calders, Katalończycy w świecie, przeł. 
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