
Iuvenilia Philologorum Cracoviensium, t. V
Źródła Humanistyki Europejskiej 5
Kraków 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN 978-83-233-3465-1, ISSN 2080-5802

KATARZYNA MANIOWSKA

Instytut Filologii Romańskiej UJ 

Czas nieskończony,
 czyli obraz nieprzemijalności

 w Miele amaro Salvatore Cambosu

Struktura Miele amaro

W roku 1954 nakładem florenckiego wydawnictwa Vallecchi ukazała się książ-
ka autorstwa Salvatore Cambosu zatytułowana przewrotnie Miele amaro (Gorz-
ki miód)1. Obierając za tytuł wyrażenie oksymoroniczne, Cambosu odwołał się 
do rzeczywistości Sardynii, miejsca, którego specyfika opiera się na sprzecznoś-
ciach, a antynomiczne zjawiska właściwe tej wyspie uzupełniają się wzajemnie. 
Cambosu, niczym współczesny Marco Polo, stara się opisać niewielki fragment 
świata, jednak w odróżnieniu od weneckiego podróżnika uwaga autora skupia 
się na regionie Włoch, który chociażby ze względu na swoje centralne położe-
nie w basenie Morza Śródziemnego nie powinien być już ziemią niezbadaną. 
Jednak jeszcze na początku XX wieku nieliczni podróżni podejmujący próby 
dotarcia na Sardynię przedstawiali tę podróż jako „bohaterski czyn lub dowód 
zręczności” (Edwardes 2000: 39), a geograficzny status miejsca jako „odizolo-
wanego kąta Włoch” (Lawrence 2000: 8) pozostał praktycznie niezmienny do 
lat sześćdziesiątych2. 

*   E-mail: katarzyna.maniowska@uj.edu.pl. Za wszelkie cenne uwagi autorka składa ser-
deczne podziękowania swojej Promotor, Pani dr hab. Marii Maślance-Soro, prof. UJ. 

1    Tytuł Miele amaro (Gorzki miód) nawiązuje do typowego dla Sardynii rodzaju miodu 
wytwarzanego z kwiatów poziomkowca (Arbutus unedo), który występuje m.in. w ba-
senie Morza Śródziemnego. O gorzkim miodzie i poziomkowcu wspominał już Horacy 
w Ars poetica: „Ut gratas inter mensas symphonia discors / et crassum unguentum et 
Sardo cum melle papaver / offendunt” („Jak przy miłej biesiadzie kapela niezgrana / albo 
pachnidło liche, / mak z sardyńskim miodem”) (Horacy 2010: 374–375), oraz Wergiliusz 
w Bukolikach: „Immo ego Sardoniis videar tibi amarior herbis” („Niech ci gorszym nad 
piołun, straszniejszym nad tarnie będę”) (Wergiliusz 1998: 80), por. Cambosu 2004: 37.

2    Wśród nielicznych dokumentów opisujących Sardynię w okresie XVIIII–XIX wieku 
można odnaleźć m.in.: Joseph Fuos, Nachrichten aus Sardinien von der gegenwärti-
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Książka Cambosu została określona jako „najlepszy przewodnik po Sardynii” 
(Guidacci 1955: 420–421), jednak nie w rozumieniu uporządkowanej charakte-
rystyki regionu, ale raczej jako wybór najbardziej reprezentatywnych elemen-
tów, składających się na sardità, czyli zjawisko sardyńskości (Rombi 2004: 28), 
rozumiane jako poczucie odrębności, wynikającej z przynależności do obszaru 
geograficznie odseparowanego, a także z determinizmu miejsca. 

Autor przystąpił do próby szczegółowego przedstawienia dziejów Sardynii 
na przestrzeni wieków w sposób zaprzeczający chronologicznemu porządkowi. 
Z różnorodnych tekstów stanowiących część sardyńskiego dziedzictwa kulturo-
wego skomponował on rodzaj antologii, w której obok dokumentów historycz-
nych, utworów poetyckich w dialekcie i pieśni ludowych pojawiają się funkcjo-
nujące dotychczas wyłącznie w przekazach ustnych legendy i antyczne wierzenia 
ludów zamieszkujących wyspę na przestrzeni wieków.

Cambosu dokonał subiektywnego zestawienia fragmentów rzeczywistości Sar-
dynii, co według oceny antropologa i znawcy dialektów sardyńskich Michelangela 
Piry nie udało się dotychczas żadnemu reprezentantowi kultury sardyńskiej: 

Nikt, nawet Deledda czy Satta, nie zdołał przetłumaczyć z taką mądrością, miłością i po-
korą dziedzictwa kulturowego cywilizacji sardyńskiej, które nazywamy autentycznym 
(Pira 1984: 290)3.

Autor antologii tworzy zaskakujące zestawienia źródeł zaświadczających o bo-
gactwie cywilizacji sardyńskiej. Zamiarem Cambosu jest jak najbardziej precyzyj-
ne określenie jej istoty, toteż dla autora tak samo ważne jak dokumenty historycz-
ne i wykopaliska archeologiczne4 są pozornie nieistotne elementy kultury ludowej 
zawarte w legendach, wierszach, opowieściach i rymowankach dziecięcych. 

Zagadnienia poruszane przez Cambosu nie są uporządkowane według klucza 
tematycznego, stanowią raczej próbę zestawienia równorzędnych cech określa-
jących tożsamość Sardynii. Zamysł zdefiniowania tej rzeczywistości jest rea-
lizowany przez autora w sposób fragmentaryczny, poprzez wskazanie najważ-
niejszych jej elementów, nieoczekiwaną kompozycję zjawisk rzeczywistych 
i fikcyjnych. Cambosu łączy odległe wydarzenia historyczne z dziejami naj-

gen Verfassung dieser Insel, Leipzig 1780; Antoine-Claude Pasquin, Voyages en Corse, 
a l’île d’Elbe et en Sardaigne, Paris 1837; Alberto La Marmora, Itinéraire de Sardaigne, 
pour faire suite au voyage en cette contrée, t. 1–2, Turin 1860; John Warre Tyndale, The 
Island of Sardinia, London 1849; William Henry Smith, Sketch of the Present State of the 
Island of Sardinia, London 1828. 

3    Wszystkie fragmenty tekstów włoskich podane zostały w tłumaczeniu autorki niniejsze-
go artykułu.

4    W antologii pojawiają się reprodukcje znalezisk archeologicznych funkcjonujących nie-
mal jako archetypiczne wzorce społeczeństwa sardyńskiego – pradawnych wodzów i wo-
jowników: Capotribù (VII–VI w. przed Chr.), Eroe dai quattro occhi e dalle quattro 
braccia (VII–VI w. przed Chr.), matki Madre Mediterranea (2000–1500 przed Chr.) oraz 
matki cierpiącej La Madre dell’ucciso (VII–VI w. przed Chr.); autorem komentarzy ob-
jaśniających znaczenie rzeźb jest Giovanni Lilliu (Cambosu 2004: 81, 82, 122, 267).



nowszymi Sardynii, tworząc wrażenie nakładania się odległych epok i braku 
jasnych granic czasowych. Obok postaci realnych, szczególnie ważnych dla kul-
tury sardyńskiej, jak między innymi Sardopatore (Cambosu 2004: 48), Eleonora 
d’Arborea (Cambosu 2004: 43), Lucyfer z Cagliari (Cambosu 2004: 39), Giorgio 
z Suelli (Cambosu 2004: 100), Hampsicora (Cambosu 2004: 42, 376), żołnierze 
z legendarnego oddziału 151 i 152 pułku Brigata Sassari (Cambosu 2004: 154, 
157), Giovanni Maria Angioy (Cambosu 2004: 44, 386), pojawiają się postacie 
z ludowych podań: giganci, potwory orchi, wiedźmy janas, czy wreszcie anoni-
mowi, choć reprezentatywni mieszkańcy wyspy – pasterze, rybacy i rolnicy. 

Z pozornie bezładnej konstelacji postaci, chronologicznie nieuporządkowa-
nych zdarzeń wyłania się pełny obraz Sardynii – wyspy, na której rzeczywisty 
wymiar teraźniejszości współistnieje ze śladami najdawniejszych czasów.

Pojęcie czasu

Antologia Miele amaro nie została napisana z zamiarem tworzenia opracowa-
nia historycznego, dlatego większość przedstawionych wydarzeń umieszczo-
na jest w nieokreślonym wymiarze czasowym. Realne zdarzenia zestawione 
z wyimaginowanym światem wierzeń ludowych ulegają mitologizacji i odwrot-
nie – nieudokumentowane legendy wprowadzone zostają do pamięci zbioro-
wej Sardyńczyków jako fakty historyczne. Pierwotnym zamiarem autora było 
przedstawienie w formie prozy poetyckiej najważniejszych elementów historii 
Sardynii, dlatego Cambosu dość niechętnie przychylił się do prośby włoskiego 
wydawcy, aby antologię uzupełnić o niezbędne komentarze (Rombi 2004: 12), 
które ostatecznie zostały umieszczone w przypisach oraz w dodatkowym roz-
dziale zatytułowanym Nota cronologica degli avvenimenti principali (Cambo-
su 2004: 374–385). W niechęci autora do periodyzacji okresów historycznych 
można dostrzec przewrotną myśl o wiecznym trwaniu: jak długo wspomnienia 
o dawnych wydarzeniach będą przechowywane w zbiorowej pamięci narodu, 
tak długo nie znikną one bezpowrotnie w nieodwracalnej przeszłości. Osadze-
nie wydarzeń w konkretnych ramach czasowych wiąże się również z punktem 
odniesienia, względem którego przywołane zdarzenia są rozpatrywane – sposób 
postrzegania upływającego czasu nie jest bowiem jednakowy dla wszystkich 
cywilizacji, ponieważ zależy od momentu rozpoczęcia datowania dziejów. Na 
umowność określania czasu wskazuje sam Cambosu, przytaczając sardyński 
podział roku (Cambosu 2004: 64–65), zgodnie z którym pierwszym miesiącem 
jest cabudanni, zaczynający się we wrześniu5. Sposób określania miesięcy nie 

5   Capudànni, dosł. ‘początek roku’ z łac. caput anni, był uznawany za pierwszy miesiąc 
roku sardyńskiego, ponieważ to we wrześniu były podejmowane ważne czynności w rol-
nictwie, por. (Melis 2004: 141). 

Czas nieskończony, czyli obraz nieprzemijalności w Miele amaro Salvatore Cambosu  65



66  Katarzyna Maniowska

ma źródła jedynie w nomenklaturze odmiennej od powszechnie obowiązujące-
go modelu rzymskiego, ale w sposobie percepcji upływającego czasu6. Również 
w kulturze sardyńskiej wrzesień, jako preludium jesieni, był uważany za mo-
ment stopniowego zanikania oznak życia w przyrodzie: 

[…] we właściwym czasie jaskółki przygotują się do odlotu, liście zaczną opadać, koniki 
polne będą nieliczne już i zmęczone; deszcze zapowiedzą niektórym cierpienie, ale złożą 
też wielkie obietnice rolnikom i pasterzom; zerwie się pierwszy wiatr, który będzie zawo-
dził jak żebrak – to jesień, która nadchodzi i wzywa (Cambosu 2004: 146).

Upływ czasu naturalnego nabiera znaczenia egzystencjalnego, ponieważ po-
przez wskazanie ulotności zjawisk przyrody, ujawniona zostaje skończoność 
ludzkiego istnienia, które musi wpisać się w ten odwieczny porządek.

Czas ukryty w materii – kamień 

Zgodnie z sardyńskimi wierzeniami kamień jest substancją posiadającą zdolność 
zapamiętywania – w południowej części wyspy zwanej Campidano kamień pa-
mięci, sa pedra de s’arregodu, włożony do kieszeni miał chronić przed zapo-
mnieniem (Murgia 2011: 19). Minerał staje się archiwum zdarzeń, których pa-
mięć ludzka nie potrafi zatrzymać ze względu na skończoność swojego trwania: 

Dla Sardyńczyków kamień jest podstawowym symbolicznym miejscem pamięci, ponieważ 
to głównie w kamieniu zachowane są najczytelniejsze znaki historii najdawniejszej, która nie 
pozostawiła po sobie tych bardziej widocznych (Murgia 2011: 19).

Kamień jest na Sardynii wszechobecny: na wyspie o powierzchni 24 090 km2 
znajduje się około 7000 budowli zwanych nuraghi7, kilkaset innych konstrukcji 
i grobowców megalitycznych zwanych sas tumbas de sos zigantes, czyli gro-
bowców olbrzymów; rozległe przestrzenie górzystego terenu poprzedzielane są 
kamiennymi ogrodzeniami8, które nawiązując do dawno zniesionego dekretu 

6    Cambosu przytacza analizę niemieckiego językoznawcy Maxa Leopolda Wagnera, we-
dle której nazwa miesiąca capudanni (caput anni), jak również określenie dnia tygodnia 
coena pura / kenàpura (piątku), miałyby wywodzić się z kultury semickiej, a zapożyczo-
na denominacja przetrwała w języku sardyńskim, w odróżnieniu od pozostałych języków 
z grupy romańskiej (Cambosu 2004: 62; Wagner 1997: 72). 

7    Najbardziej rozpowszechnioną formą megalitów na Sardynii są nuraghi, wieże w kształ-
cie ściętego stożka występujące pojedynczo lub w formie kompleksów budynków, a na-
wet miast, jak w przypadku Su Nuraxi w Barumini; najstarsze odnalezione konstrukcje 
powstały ok. 1800 lat przed Chr. (Cambosu 2004: 372).

8    Muretti a secco, tzw. ogrodzenia bez zaprawy, zaczęły być masowo wznoszone w 1820 r. 
po ogłoszeniu przez króla Wiktora Emanuela I dekretu o grodzeniu pól, tzw. editto sulle 
chiudende.



o ogrodzeniach, wciąż funkcjonują w sardyńskiej architekturze jako symbol 
własności prywatnej. Kamień stanowi budulec, który w swej trwałości wydaje 
się niezmienny. Kamienna wyspa, isola di pietra, jak określił Sardynię słynny 
archeolog Giovanni Lilliu (Lilliu 2006: 25), jest miejscem, gdzie obok ulotnej 
rzeczywistości pojawia się również wymiar niezmienności. Na ślady istnienia 
pokoleń budowniczych epoki nuragijskiej, zachowane w kamiennych konstruk-
cjach, nakładają się pozostałości cywilizacji fenickiej, kartagińskiej, rzymskiej, 
pizańskiej, genueńskiej, aragońskiej, sabaudzkiej, wreszcie włoskiej. Epoki hi-
storyczne rozumiane jako część odległej przeszłości stanowią wciąż element 
teraźniejszości opisywanej przez Cambosu. Czas przeszły ulega więc trans-
formacji, ponieważ ślady dawnych kultur wciąż występują w teraźniejszości 
i zaświadczają o czasie minionym. 

Czas historyczny

Nieliczne wydarzenia zostały przedstawione w Miele amaro wraz z konkret-
ną datą; częściej autor wymaga od czytelnika pewnego obeznania w historii 
powszechnej Włoch, umożliwiającego poprawne odczytanie ukrytych w tek-
ście informacji. Wobec pozornej niechęci faktograficznej autora tym bardziej 
oczywiste staje się znaczenie dat, które Cambosu przytacza w poszczególnych 
fragmentach antologii. W tych przypadkach kronikarska dokładność jest zabie-
giem celowym: wspomniane wydarzenia umożliwiają wyznaczenie przełomów 
w dziejach wyspy. Autor przywołuje moment wprowadzenia własności prywat-
nej na Sardynii, który został zapoczątkowany dekretem o grodzeniu pól wyda-
nym przez króla Wiktora Emanuela I z zamiarem zniesienia obowiązującego 
dotychczas prawa korzystania z terenów państwowych. Reforma odwrotnie do 
oczekiwanych efektów, zamiast poprawić wydajność gospodarki Sardynii, spo-
wodowała zubożenie znacznej warstwy społeczeństwa oraz doprowadziła do 
konfliktu pomiędzy rolnikami a pasterzami, dwiema największymi wówczas 
grupami zawodowymi na Sardynii: 

Dekret nadawał gminom prawo sprzedaży lub bezpłatnej dystrybucji należących do nich 
terenów. Wśród ludności wiejskiej doszło do wielu nadużyć oraz przywłaszczeń […]. Po-
dobny los spotkał również dobra wspólne, beni ademprivili – w 1865 roku rozdzielono 
około 478 000 hektarów, a w 1873 kolejne 200 000 (Cambosu 2004: 356–357).

Kolejnym istotnym elementem w historii wyspy, o którym można odnaleźć 
wzmiankę w Miele amaro, jest założona w 1919 roku Sardyńska Partia Czy-
nu (Cambosu 2004: 56). Cambosu dostrzega w tym wydarzeniu symbol moż-
liwej jedności Sardyńczyków zawartej ponad odwiecznymi podziałami (Lussu 
2004: 58). Partia stała się narzędziem zmierzającym do poprawy dramatycznej 
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sytuacji gospodarczej Sardynii po pierwszej wojnie światowej, a przedstawiciele 
antagonistycznie nastawionych do siebie warstw społeczeństwa, przede wszyst-
kim pasterzy i rolników, podjęli próbę znalezienia wspólnych rozwiązań:

Pasterze i rolnicy podali sobie ręce, jak stało się to już w 1919 roku, kiedy nowo powstała 
Sardyńska Partia Czynu wzniosła flagę jedności Sardyńczyków (Cambosu 2004: 56).

Cambosu zestawia wydarzenie o randze politycznej z momentami ważnymi 
dla kultury Sardynii – przywołuje on źródła literackie potwierdzające tożsamość 
literacką wyspy, między innymi sylwetkę zmarłego w 1600 roku poety Gerola-
ma Araolli, będącego prekursorem literatury sardyńskiej (Cambosu 2004: 231). 
Autor cytuje również wiersz współczesnego poety sardyńskiego, w którym za-
warte zostało poczucie osamotnienia i rozczarowania społeczeństwa sardyń-
skiego po drugiej wojnie światowej:

Carbonia jako miasto bez historii i bez legend stała się inspiracją dla pewnego weterana-
-rolnika, który w 1948 roku, w najtrudniejszym momencie kryzysu, opiewał ją w wier-
szach pisanych w dialekcie (Cambosu 2004: 59)9.

Cambosu próbuje w ten sposób dokonać charakterystyki okresu, w którym 
dawny model świata przestał być jedną ewentualnością, a dostępne alternatywy 
wydają się zbyt przerażające. Carbonia staje się symbolem wyobcowania w spo-
łeczeństwie, rodzajem wewnętrznej emigracji, do której byli zmuszeni pasterze 
i rolnicy wobec trudności gospodarczych regionu:

Carbonia, zapach siarki / miasto zdradzonych przez góry i przez doliny […] / miasto błęd-
nej myśli / miasto w agonii / tylko czasem śnimy o świętych / z naszych dalekich miaste-
czek / przyodzianych w ogniste ubrania / otoczonych świętym ogniem boskim / odległych 
czasów wiejskiego życia (Cambosu 2004: 59).

Cambosu w sposób pośredni wskazuje na konkretne momenty historyczne – 
wyróżnia on czas zbiorowy i indywidualny. W pierwszym przypadku dany okres 
w historii zostaje wyróżniony poprzez przywołanie postaci, które odegrały w nim 
istotną rolę; pojawia się wówczas „czas Nerona” (Cambosu 2004: 102), „czas Wa-
lentyniana” (Cambosu 2004: 83). W wypadku gdy wydarzenia zostają przedstawio-
ne z punktu widzenia zwykłych ludzi, którzy jedynie obserwowali skutki decyzji 
podejmowanych przez możnych tego świata, zostają przywołane: „czas Stefana 
Virdego” (Cambosu 2004: 47), „czas Giuseppego Tropei” (Cambosu 2004: 48). Po-
wyższe przykłady wskazują na dwoiste postrzeganie czasu: albo jako abstrakcyj-
nego ciągu wydarzeń historii powszechnej, w których pomijane są poszczególne 
istnienia ludzkie, albo jako czasu indywidualnego, czyli mikroskopijnych fragmen-
tów większego zbioru, tworzonego przy współudziale wszystkich ludzi, dla któ-
rych najważniejszym momentem historii jest chwila własnego trwania. 

9    Armia Królestwa Włoskiego była armią poborową, formowane odziały składały się 
głównie z żołnierzy szeregowych rekrutowanych spośród szerokiej warstwy społeczeń-
stwa rolniczego (Clark 2009: 99).



Czas nieokreślony – trwanie wobec zmian

Cambosu świadomie eliminuje granice czasowe, chcąc podkreślić niezmienność 
wydarzeń pomimo upływającego czasu. Istotne stają się specyficzne określenia 
momentów w życiu społeczności, które stanowią punkt odniesienia względem 
wiecznie powtarzających się elementów życia. Cykliczność egzystencji ludzkiej 
opiera się więc na zmiennej powtarzalności zjawisk przyrody, czynności czy 
kondycji człowieka. Nazwa poszczególnych okresów zawiera w sobie element 
wartościujący:

a. pozytywny wymiar czasu: „czas cennego daru”, „czas narzeczonych”, „czas 
czereśni”, „czas opuncji”, „czas polowania”, „czas śpiewu”, „czas zbiorów”, 
„nowy czas” (Cambosu 2004: 68–69, 74–75, 96, 284, 298, 308);

b. negatywny wymiar czasu: „czas pomoru”, „czas żałoby i ciszy w domu”, 
„czas zarazy”, „czas wzgardzony”, „czas głodu” (Cambosu 2004: 133, 186, 
223, 292). 

W poetyckich określeniach czasu można odnaleźć inspiracje biblijne: „czas 
Hioba”, „czas zbiorów” (Cambosu 2004: 275, 308) – w większości wypadków 
przedstawiona terminologia jest zakorzeniona w świadomości mieszkańców 
Sardynii. Czas nie jest związany z abstrakcyjną periodyzacją dziejów, ale wyni-
ka z konkretnych potrzeb i wykonywanych czynności. Zanika potrzeba datowa-
nia wydarzeń w życiu codziennym, ponieważ te są powtarzalne i przewidywal-
ne, pojawia się natomiast konieczność zaznaczenia istoty przeżywanych chwil: 
istotne jest nie kiedy, lecz jak dane wydarzenie wpłynęło na życie jednostki lub 
wspólnoty. 

Cambosu jako uważny obserwator rzeczywistości odnotowuje na kartach 
Miele amaro sygnały zmian, które wkrótce po wydaniu antologii miały do-
prowadzić do głębokich przeobrażeń w strukturze społeczeństwa włoskie-
go. Bardzo wyraźnie zaznacza moment dokonujących się przemian, określa-
jąc je jako „nowy czas”10 lub posługując się biblijną metaforą „ze Starego do 
Nowego Testamentu” (Cambosu 2004: 39), którą umieszcza jako tytuł osobne-
go rozdziału poświęconego rozważaniom nad zmianami zachodzącymi w rze-
czywistości Włoch i Sardynii. W ciągu zaledwie dwóch dekad przypadających 
na lata odbudowy powojennej i rozwoju gospodarki włoskiej postępująca mo-
dernizacja wyparła dawne formy egzystencji, coraz częściej postrzegane jako
anachroniczne.

10    To określenie pojawia się jako tytuł rozdziału poświęconego ofiarom dla boga Kronosa 
i rytualnym mordom, dokonywanym na starych ludziach, uznanych już za niepotrzeb-
nych; epitet „nowe czasy” nawiązuje do momentu, w którym proceder ten został zanie-
chany. Cambosu w literacki sposób próbuje znaleźć wytłumaczenie dla archeologicznych 
znalezisk sugerujących praktykowanie tego procederu w okresie prehistorycznym przez 
pierwotne ludy sardyńskie (Cambosu 2004: 98). 
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Cambosu, przyglądając się zmianom zachodzącym w strukturze gospodar-
czej i społecznej wyspy11, uchwycił moment, w którym archaiczny model życia 
zaczyna współwystępować z narzuconym postępem. Autor próbuje także odna-
leźć się w nowej rzeczywistości, nie negując jednocześnie śladów przeszłości, 
ponieważ uznaje, że zewnętrze zmiany, choć nieuniknione, stanowią tylko ma-
terialny wymiar nieskończonego czasu:

Nieruchomość, tak trwała jak samotność i nostalgia, jest wypierana przez postęp. Biblijna 
powolność krzyżuje się z szybkością: a kto pragnie snuć się wzdłuż rzek tęsknoty, niech 
wobec naporu nowego odnajdzie chociaż pocieszenie w rzeczach trwających od wieków, 
stworzonych ze śladem wieczności (Cambosu 2004: 368).

Cambosu unika zdecydowanie tonu, w którym nostalgia za światem minio-
nym mogłaby przysłonić wartość dokonujących się zmian. Dla pisarza upływ 
czasu jest zauważalny w zjawiskach, a próba zatrzymania ich mogłaby zostać 
mylnie zinterpretowana jako chęć trwania w niezmienności ze strachu przed 
nieokreśloną i niezrozumiałą przyszłością. Dla autora Miele amaro postęp nie 
oznacza eliminacji śladów przeszłości, lecz harmonijne współistnienie do-
konań okresu późniejszego, czy wręcz szansę na naprawę błędów popełnio-
nych w poprzednich epokach. Autor zestawia ludowe wierzenia z analityczną 
oceną rzeczywistości, próbując wyznaczyć moment, w którym dokonuje się 
przejście ze społeczeństwa archaicznego do nowoczesnego, gdzie klęski na-
turalne nie są już postrzegane jako kara zesłana przez starotestamentowego
Boga: 

Gdy wezbrane rzeki i spiętrzone wody lub podziemne strumienie stają się przyczyną ża-
łoby i zniszczeń [Sardyńczyk] nie ucieka się już do magów, którzy by je odczarowali, jak 
działo się to w czasach Stefana Virdego, prosi natomiast o pomoc specjalistów (Cambosu 
2004: 47).

Cambosu przedstawia czas nie w sposób linearny, ale jako stopniowe na-
warstwianie się poszczególnych momentów historycznych. Przeszłość dla au-
tora jest ciągle obecna, dostrzega w niej podstawę tworzącą teraźniejszość: „Na 
wczorajszych wrzosowiskach wyrosły winnice, gaje oliwne, sady, folwarki” 
(Cambosu 2004: 60). Podział stratyfikacyjny przestrzeni odpowiada analogicz-
nie percepcji czasu jako kumulacji poszczególnych warstw zdarzeń. Cambosu 
eliminuje w ten sposób odległości czasowe pomiędzy wydarzeniami a postacia-
mi historycznymi, tak jak można to zaobserwować w opowiadaniu Ze Starego 

11    W rozdziale Ze Starego do Nowego Testamentu autor wymienia odwieczne plagi, które 
mieszkańcy Sardynii, dzięki pomocy finansowej przyznanej w ramach rozwoju regio-
nalnego Włoch w okresie powojennym, zdołali pokonać dopiero na przełomie lat 40. 
i 50. XX w.: epidemie malarii, zniszczenia plonów przez szarańczę, suszę lub powodzie. 
Pomimo że zagadnienie okresowego nadmiaru lub niedoboru wody jest na wyspie wciąż 
aktualne, sytuacja gospodarcza nie jest już tak zależna od czynników zewnętrznych, jak 
bywało wcześniej. 



do Nowego Testamentu. Głównym bohaterem jest Sardyńczyk Stefano Virde, 
lecz uwaga narratora skupia się na tej postaci jedynie powierzchownie, jako że 
stanowi on wyłącznie jeden z wielu elementów świata przedstawionego: jego ist-
nienie zostaje natychmiast wplecione w długą listę innych postaci historycznych 
lub fikcyjnych, które pozornie nie są w żaden sposób ze sobą powiązane. Życie 
nieznanego Sardyńczyka, „bezkrytycznie przywiązanego do swojej ukochanej 
wyspy” (Cambosu 2004: 39), staje się punktem odniesienia dla analizy historii 
Sardynii, jak również pretekstem do przedstawienia ważnych postaci i wyda-
rzeń oraz wpisania ich w zbiorową pamięć Sardyńczyków. Poprzez zastosowa-
nie retrospekcji Cambosu przedstawia przeszłość w relacji do teraźniejszości: 
„Na wiele wieków przed narodzeniem Stefana Virdego okrutny biskup Lucy-
fer z Cagliari przybył, aby ogłosić, że rzymski papież popełnił błąd” (Cambo-
su 2004: 39). Autor przedstawia nieujawniony związek pomiędzy tymi dwiema 
postaciami poprzez wskazanie głównej wady ich osobowości, objawiającej się 
nie tylko przesadną rezerwą wobec świata zewnętrznego, ale wręcz całkowitym 
odsunięciem od niego:

Zarówno biskup, jak i Stefano Virde, rozdzieleni wiekami, potwierdzili, że są stworzeni 
z jednakowej materii i że popełnili identyczny błąd: obrazy, urazy, zdziczenia, odwróce-
nia od świata, izolacji, nieufności wobec ludzi i rzeczy pochodzących z zewnątrz (Cam-
bosu 2004: 40).

Postacie w antologii Cambosu tworzą konstelację istnień, które łączą się ze 
sobą przez sieć wzajemnych, nieuświadomionych zależności. Wynikają one 
przede wszystkim z powielanych schematów zachowań, powodujących chro-
niczną wręcz obojętność, która miała stanowić obronę przed nieoczekiwanymi 
zjawiskami naturalnymi oraz historycznymi uwarunkowaniami miejsca, będą-
cego kartą przetargową obcych potęg: 

Od jednej dominacji do kolejnej, gdy malaria, małżeństwa zawierane pomiędzy krewny-
mi, niedożywienie dziesiątkowały mieszkańców wyspy, Sardyńczycy doszli do smutnego 
wniosku: Pal noi non v’ha meddori / né impolta qual ha vintu / sia iddu Filippu chintu / 
o Carlu imperadori12 (Cambosu 2004: 41).

Autor wskazuje na istniejące powiązania pomiędzy mieszkańcami Sardynii 
i choć nie zawsze ujawniają się one w bezpośrednich powiązaniach genealogicz-
nych, z pewnością są wynikiem wspólnego miejsca pochodzenia: 

W pewnym sensie był krewnym Stefana Virdego, ponieważ niecały wiek wcześniej ich 
przodkowie nosili to samo nazwisko. Zresztą, czy nie jest się bliskim krewnym, jeśli 
pochodzi się z tej samej ziemi, przez którą przewinęły się […] obce hordy? (Cambosu
2004: 48).

12    Strofa pochodzi z wiersza Gavina Pesa skomponowanego w okresie hiszpańskich wojen 
sukcesyjnych (1701–1714): „Zwycięstwo innych nic u nas na lepsze nie zmieni, nawet gdy 
Filip V z cesarzem Karolem tronem się wymieni”. 
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W opozycji do wspólnoty mieszkańców wyspy13 tym silniej uwydatnia się 
status osób, które nie mogą wpisać się w sieć tych zależności: określani są oni 
jako ludzie zza morza, gente d’oltremare, czy też jako cudzoziemcy, obcy –
is istrangius. Przynależność do konkretnej przestrzeni geograficznej jest po-
strzegana jako wartość, niezbywalny zbiór cech właściwy danej społeczności. 
Pojęcie obcości jest trudno definiowalne w rzeczywistości, gdzie obecność gra-
nic nie zawsze jest zauważalna i oczywista, natomiast w wypadku terytorium 
otoczonego zewsząd barierą morza obce staje się wszystko to, co znajduje się 
poza nim. Cambosu przytacza nieco stereotypowy obraz Sardyńczyka, który 
pamiętając wciąż o najazdach wojsk nieprzyjacielskich, podejrzliwie odnosi się 
do wszystkich przybyszów zza morza:

O obcych, którzy zza morza przybyli uzbrojeni na wyspę i pokonali ją, i deptali po jej 
sercu, ludzie nie wspominają, a jeśli już o nich mówią, to tylko w takich wyrażeniach jak 
Su foghu si los mandighet (niech ogień ich pochłonie) (Cambosu 2004: 41).

Niemal przysłowiowa sardyńska nieufność wobec świata zewnętrznego, pod-
trzymywana pamięcią o bolesnych wydarzeniach w dziejach wyspy, ustępowała 
miejsca gościnności, o ile Sardyńczyk nie dostrzegł wrogich intencji ze strony 
przyjezdnych: 

Pod warunkiem, że obcy przybywał na wyspę z zamiarem zwiedzenia jej lub zbadania, 
Sardyńczyk robił wszystko, żeby go ugościć. Sa domo est minore – powtarzał mu – su 
coro est mannu14 (Cambosu 2004: 41).

Dawne wydarzenia historyczne znane z przekazów ustnych formowały za-
tem światopogląd mieszkańców Sardynii, wpływając na ich sposób postrze-
gania teraźniejszości. Cambosu dostrzega epokowy moment, w którym cechy 
społeczeństwa sardyńskiego ulegają zmianie – poddańcza uległość względem 
nieuchronności losu zostaje wyparta przez konstruktywną postawę nieposłu-
szeństwa wobec niepowodzeń:

Sardyńczyk nie wierzy już w wiedźmy janas, które zazdrośnie strzegły skarbów, żeby ze-
mścić się na górniku, grzebały go pod zwaliskami i skracały jego życie chorobami. Wie-
rzy on natomiast w technikę i medycynę […]. Może pozostał jeszcze jakiś Bonaventura 
Vedimorti, który jako ostatni i zdyskredytowany depozytariusz przechowuje środek ma-
jący oddalić śmierć od młodych – wystarczyłoby powiesić sierp nad wejściem do pokoju 

13    Cambosu w sposób paradoksalny konfrontuje to pojęcie nieuświadomionej wspólnoty 
Sardyńczyków z funkcjonującym w okresie dominacji hiszpańskiej określeniem ich jako 
„pocos, locos y malunidos”, tj. nielicznych, głupich i podzielonych. Zestaw tych cech na-
leżałoby jednak rozumieć jako skutki wydarzeń historycznych – liczba ludności Sardynii 
istotnie była niska, głównie ze względu na panujące wówczas choroby, klęski nieurodza-
ju i głód, a dominujące rządy niewiele wysiłku wkładały w edukację zubożałych warstw 
społeczeństwa, którego starania były głównie skierowane na walkę o przeżycie.

14    Przytoczone przez autora w oryginalnym brzmieniu sardyńskie powiedzenie znaczy: 
„dom jest niewielki, ale serce ogromne”. 



chorego. Sardyńczyk wierzy teraz bardziej w szczepionki, których działanie wypróbował 
również na bydle (Cambosu 2004: 47).

Pamięć o przeszłości i świadomość błędów nie są już źródłem lęków unie-
możliwiających przeciwstawianie się niesprawiedliwościom, ale stanowią cenne 
doświadczenie, pomagające niwelować trudności w teraźniejszości.

Wnioski

Skończoność i wieczne trwanie przedstawione przez Cambosu polegają na nie-
ustannym przenikaniu się wielu poziomów czasowych, których oznaki odnaj-
dywane są w rzeczach materialnych oraz niematerialnych, czyli schematach 
postaw funkcjonujących w pamięci zbiorowej. Przeszłość determinuje wybory 
dokonywane w teraźniejszości, a te z kolei wpływają na przyszłość. W ten spo-
sób zachowywana jest ciągłość czasu, który trwa, pomimo zewnętrznych zmian 
dokonujących się w rzeczywistości. 
Świadomość skończoności własnego istnienia łączy się z poczuciem trwałości 

historii społeczeństwa, którego stanowi się część. Wspomnienia o przeszłości są 
przekazywane kolejnym generacjom i w ten sposób zachowywana jest ciągłość 
danej społeczności: „Ich świat, tak jak wszystkie światy, umiera i odradza się 
w nieustannej tajemniczej palingenezie historii każdej epoki” (Rombi 2004: 13).

BI BLIOGR A FI A

Cambosu Salvatore, 2004, Miele amaro, Nuoro.
Clark Mark, 2009, Współczesne Włochy 1871–2006, tłum. Tomasz Wituch, Warszawa.
Edwardes Charles, 2000, La Sardegna e i sardi, tłum. Lucio Artizzu, Nuoro.
Fuos Joseph, 1899, La Sardegna nel 1773–1776 descritta da un contemporaneo, tłum. Pasqua-

le Gastaldi Millelire, Cagliari. 
Guidacci Margherita, 1955, Miele amaro, „Il Ponte” (Milano), nr 11, s. 420–421.
Horacy, 2010, Dzieła wszystkie, tłum. Andrzej Lam, Pułtusk – Warszawa.
La Marmora Alberto, 1997, Itinerario dell’isola di Sardegna, tłum. Maria Grazia Longhi, 

Nuoro.
Lawrence David Herbert, 2000, Mare e Sardegna, tłum. Luciano Marrocu, Nuoro.
Lilliu Giovanni, 2006, La Sardegna nuragica, Nuoro.
Lussu Emilio, 2004, Il cinghiale del diavolo, Nuoro. 
Melis Giovanni, 2004, Fueddariu sardu campidanesu-italianu, Selargius.
Murgia Michela, 2011, Viaggio in Sardegna, Torino.
Pasquin Antoine-Claude, 1996, Viaggio in Sardegna, tłum. Maria Grazia Longhi, Nuoro.

Czas nieskończony, czyli obraz nieprzemijalności w Miele amaro Salvatorego Cambosu  73



74  Katarzyna Maniowska

Pira Michelangelo, 1984, Lo scrittore nascosto. Il meglio di Salvatore Cambosu, Cagliari. 
Rombi Bruno, 2004, Prefazione, [w:] Salvatore Cambosu, Miele amaro, Nuoro. 
Smith William Henry, 1998, Relazione sull’isola di Sardegna, tłum. Tiziana Cardone, Nuoro. 
Tyndale John Warre, 2002, L’isola di Sardegna, tłum. Lucio Artizzu, Nuoro. 
Wagner Max Leopold, 1997, La lingua sarda. Storia, spirito e forma, Nuoro.
Wergiliusz, 1998, Bukoliki, tłum. Kajetan Koźmian, Warszawa.

Il tempo infinito – la rappresentazione dell’eternità in Miele amaro
di Salvatore Cambosu 

R I ASSU NTO

Nel presente articolo verranno analizzati diversi concetti del tempo inclusi nel libro di Salva-
tore Cambosu Miele amaro. All’interno della raccolta è possibile individuare vari livelli del 
tempo: l’autore liberamente mescola la storia più remota con quella più recente per mettere 
in rilievo le qualità costanti della società sarda. Il tempo viene interpretato da Cambosu non 
solo dal punto di vista cronologico, come una lineare sequenza di cause ed effetti nel corso 
degli eventi, ma soprattutto come una soggettiva percezione di sensazioni, legata alla dimen-
sione atemporale della propria esistenza di ciascuno. Il tempo viene visto come un valore 
nascosto nella storia collettiva, che si riproduce in ogni generazione, diventando l’infinità. 
A quell’idea viene contrapposta la concezione del tempo inteso come storia dell’individuo
e per questo destinato a perire insieme al suo depositario.
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