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Dyskusyjnego Klubu Książkowego 
przy WiMBP w Łodzi 

„ (...) Pierwszy raz Marie dotknęła go 4 marca 1910 roku o 10 
wieczorem. Stało się to obok stołu w laboratorium na rue 
Lhomond, gdzie ponad dziesięć lat temu, jeszcze za życia 
Pierre’a odkryto rad i polon i gdzie eksperymentowano z wagą 
piezoelektryczną. (...) Pocałował ją, przycisnął do stołu, 
przywarł do niej. Jednym ruchem ręki zmiotła wszystko ze 
stołu.(...)” (s. 116-117, 119) 
 

PER OLOV ENQUIST 
 

„OPOWIEŚĆ O BLANCHE I MARIE” 
 

AGENCJA WYDAWNICZA JACEK SANTORSKI & CO 
 
 „ (...) Wyobraźmy sobie Blanche jako młodą dziewczynę, która 
jeszcze niewiele wie o świecie. Musiała ją bardzo zaskoczyć 
ta szalona i zarazem niewinna miłość, którą pan i władca tej 
psychicznie chorej i przerażająco kobiecej twierdzy złożył u 
jej stóp jak modlitwę. A może ofiarę? (...)” (s. 169) 

 



Per Olov Enquist

Urodził się w 1934 roku w wiosce Norrland, na północny Szwecji. Studiował historię literatury na 
Uniwersytecie w Uppsali. Od wczesnych lat 60-tych pracował jako krytyk literacki i teatralny. Był 
członkiem Szwedzkiej  Rady  Kultury,  zarządu  Szwedzkiego  Radia  oraz 
zarządu  Szwedzkiego  Zrzeszenia  Pisarzy.  Debiutując  powieścią 
Kristallögat (1961,  Kryształowe  oko)  dał  się  poznać  jako  pisarz  o 
zainteresowaniach  psychologicznych.  Kontynuował  tę  problematykę  w 
Färdvägen (1963),  utrzymanej  w  poetyce  antypowieści.  Charakter 
eksperymentalny  ma  powieść  Hess (1966),  z  kolei  charakter 
dokumentalny - powieści  Legionärena (1968),  Sekonden (1971),  Piąta 
zima  magnetyzera (wyd.  pol.  1977).  W  Polsce  ukazały  się  także 
Strącony  anioł (1999),  Biblioteka  kapitana  Nemo  (1998),  Wizyta 
królewskiego  konsyliarza (2005),  także  dramaty  biograficzne,  które 
przyniosły Enquistowi światowy rozgłos, między innymi, Z życia glist - o 
H.  Ch.  Andersenie,  Dla  Fedry,  Tupilak,  Godzina  kota i  Noc  trybad 
(właśnie ta sztuka o Auguście Strindbergu i jego relacjach z kobietami uczyniła Enquista najczęściej 
wystawianym dramatopisarzem w Skandynawii,  doczekała się również 200 wystawień na całym 
świecie, wliczając w to wielki sukces na Brodway'u).
Enquist otrzymał za  Wizytę królewskiego konsyliarza August Priset (1998, szwedzki odpowiednik 
polskiej nagrody NIKE)), a także we Francji tytuł "najlepszej książki zagranicznej" (2001). Książkę 
przełożono na ponad 20 języków! Inne ważniejsze nagrody: Svenska Dagblades (1966), Nordiska 
radets  (1969),  Aniara  (1976),  Eyvind  Johnson  (1993),  Samfundet  De  Nios  (1994),  Ivar  Lo-
Johanssons  (1995),  im.  Selmy  Lagerlöfs  (1997);  Góra  trzech  jaskiń została  nagrodzona  w 
konkursie German LUCHS na najlepszą książkę dla dzieci. Ostatnio wydał Lewis resa (2001) oraz 
właśnie  Opowieść  o  Marie  i  Blanche (2004).  Enquist  pisze  również  scenariusze  teatralne  dla 
telewizji, jak np. Pelle zdobywca.

Opowieść o Blanche i Marie
Per Olov Enquist 

Opowieść o "królowej histeryczek", Blanche Wittman, najsłynniejszej pacjentce profesora Charcota, 
której  "występy"  oglądali  Freud,  Broca  czy  Strindberg;  Marii  Skłodowskiej-Curie,  uwikłanej  po 

śmierci męża w romans z Paulem Langevinem; tancerce Jane Avril - motylu, 
który uciekł z nieba i wdarł się na płótna i plakaty Touluse-Lautreca; oraz o 
samym  profesorze  Charcocie,  który  pragnął  odkrywać  nieznane  światy  a 
pochłonęła go miłość. O promieniowaniu, tajemnym świetle, które miało dać 
klucz do ludzkiej osobowości i oświetlić drogę do Boga, a przyniosło rozpad i 
śmierć.  Psychologii  i  medycynie,  które  miały  zgłębić  tajemnice  ludzkiego 
umysłu,  a  ledwie prześlizgują  się  po  jego  powierzchni.  O tym,  że  można 
otrzymać dwukrotnie Nagrodę Nobla, ale stać się społecznym wyrzutkiem z 
powodu "zakazanego" romansu. To piękna i niepokojąca opowieść o możliwej 
i niemożliwej miłości, o cenie, jaką trzeba za nią zapłacić. I o tym, że jaka by 
ona nie była - warto! 

tłumaczenie Iwona Jędrzejewska, wrzesień 2006, stron: 240, 
format: 12,3 x 19,5 cm, oprawa: miękka, ISBN: 978-83-60207-73-4

http://www.jsantorski.pl/

Jędrzejewska Iwona 

W roku 1990 ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1994 - 2002 
mieszkała  w  Szwecji  w  Uppsali,  gdzie  ukończyła  lingwistykę  oraz  ekonomię.  Jest  tłumaczką 
literatury pięknej z języka szwedzkiego. Jej debiutem był przekład powieści Agnety Pleijel  Lord 
Nevermore (2003). Ponadto w jej przekładzie ukazały się: Agnes Cecylia, niezwykła historia Marii 
Gripe (2005) oraz Dojrzewanie błazna Jonasa Gardella (2005). W 2006 r. w jej przekładzie ukazała 
się powieść Per  Olova  Enquista Opowieść o Blanche i Marie.

http://www.um.katowice.pl/pl/index.php
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Chemiczna formuła pożądania wg Pera Olova Enquista
Rozmawiała: Katarzyna Bielas
2007-01-08, ostatnia aktualizacja 2007-01-05 16:55 

Prababka miała ołówek i pisała na ścianach bardzo dziwne rzeczy, słowa. Nie wiem dokładnie co, bo 
po jej śmierci ściany zostały wyszorowane i zamalowane. Uważam, że to była pierwsza pisarka w 
mojej rodzinie. Rozmowa z Perem Olovem Enquistem

W najnowszej powieści 'Opowieść o Blanche i Marie' zestawił Pan Blanche Wittman 
zwaną 'królową histeryczek' z noblistką Marią Skłodowską-Curie. Spotkały się 
naprawdę? 
Przez pewien czas pracowały razem. Przeczytałem o tym w piśmie medycznym, kiedy 
przygotowywałem tekst o wpływie Freuda na Strindberga. Na notatkę o Blanche i Marii natrafiłem 
na początku lat 80. i postanowiłem napisać o nich sztukę, ale mi nie szło. Po latach powstała 
powieść. Nie mogłem oprzeć się zestawieniu tych dwóch kobiet. Blanche wraz ze zdumiewającymi 
eksperymentami, którym poddaje ją Charcot, korzeniami tkwi w średniowieczu, a Maria, 
błyskotliwy naukowiec, symbolizuje wiek XX, wiek nowoczesności.

Koszmarny szpital-więzienie dla kobiet Salpetriere, które Charcot zamienił w świątynię 
nauki, wykłady-seanse z udziałem pacjentów na scenie, Blanche Wittman prezentująca 
fazy snu hipnotycznego - zostało to udokumentowane. Ale czy było tak, jak Pan to 
opisał? Co w Pana książce jest wymyślone? 
Właściwie wszystko jest prawdą. Istnieje mnóstwo materiałów, cała biblioteka Charcota. Oglądałem 
to wszystko, kiedy mieszkałem dwa lata w Paryżu. Freud przetłumaczył jego wykłady na niemiecki. 
Charcot stał w centrum zainteresowania ówczesnych intelektualistów, podobnie jak Blanche. 
Życie Marii Skłodowskiej-Curie jest też opisane w szczegółach. Istnieje przede wszystkim bardzo 
dobra, szczegółowa biografia napisana przez jej córkę, tyle że nie ma w niej ani słowa na temat 
romansu z Paulem Langevinem, fizykiem, uczniem zmarłego męża Skłodowskiej - Piotra Curie. Ten 
romans zniszczył jej życie. Wydaje mi się, że przeczytałem wszystko na temat tych osób, ale 
zawsze istnieją jakieś czarne dziury. Próbowałem je zapełnić, zrekonstruować nieznane wydarzenia 
zgodnie z moim przekonaniem.

A historia Pasquala i Marii Pinon? Pisze Pan: 'Pasqual Pinon był pracującym w kopalni 
dwugłowym potworem. Pochodził z Meksyku. Druga głowa była kobieca. Nazywała się 
Maria. (...) Na swój sposób był to normalny związek'. Maria była zazdrosna o inne 
kobiety, ale nie mogła mówić, bo nie miała strun głosowych. 
Istnieją zdjęcia Pinona, głowa kobieca wyrastała z czubka jego głowy. Całe życie Pinona w latach 
20., od kopalni po peep-show w Kalifornii, to są fakty. Maria nie mogła mówić, więc dałem jej głos. 
Wiem, że czytelnik zastanawia się, co jest prawdą, co zmyśleniem. W moim przekonaniu wszystko, 
co napisałem, jest prawdą, choć nie wszystko może być udokumentowane. W Szwecji pytano mnie, 
czy wymyśliłem list szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk do Marii Skłodowskiej-Curie z prośbą, 
żeby - w związku z hańbą, jaką okrywa ją romans z żonatym mężczyzną - nie przyjeżdżała do 
Sztokholmu, by odebrać osobiście Nagrodę Nobla. Przecież czegoś podobnego nie można wymyślić! 
Oczywiście, że jest to prawda. Zawstydzająca prawda.

A list do Langevina, w którym namawia go do okropnych zachowań wobec żony, które 
sprowokowałyby ją do rozwodu? To o ten list poszło. Cytuje Pan Svante Arrheniusa, 
członka Akademii: 'Gdyby Akademia sądziła, że wspomniany list jest autentyczny, z 
całym prawdopodobieństwem nie przyznałaby Pani nagrody'. 
To kluczowa sytuacja. Jeden z jej listów - które upubliczniła zdradzana żona - długi na dziewięć 
stron, jest po prostu straszny. Kiedy go przeczytałem, pomyślałem, że Maria za daleko się 
posunęła. Ale z drugiej strony wiem, że człowiek owładnięty wielką miłością potrafi w taki sposób 
reagować, być okrutny, destrukcyjny. I tak dzieje się w wypadku Marii. Nie była ona - jak mówił o 
niej Einstein - zimną rybą. To była niezwykła kobieta, niezwykły naukowiec. Czy ktoś jeszcze dwa 
razy dostał Nagrodę Nobla? A z drugiej strony osoba pełna namiętności, gorącokrwista. Chciałem ją 
taką pokazać.
 
W tej sprawie nie chodziło tylko o 'zakazaną' miłość. Pokazuje Pan przypadek 
Skłodowskiej-Curie jako kobiece wydanie afery Dreyfusa. Maria to 'obca' we Francji. 
Pisze Pan: 'Tak, z pewnością była Żydówką! Skąd inaczej drugie imię Salomea?'. 
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Cudzoziemka rozbiła francuską rodzinę. 
Polka, Żydówka. A przede wszystkim kobieta. Niechęć wobec niej zaczęła się dekadę wcześniej, u 
źródeł był opór wobec faktu, że kobieta mogła dostać Nobla. To była naprawdę niesamowita osoba, 
niesamowita kobieta. Czy jakiś naukowiec mężczyzna z dwiema Nagrodami Nobla zgłosiłby się jako 
asystent przy prześwietlaniach? A ona podczas I wojny światowej pracowała przy rentgenie, była 
najbardziej 'over qualified' asystentką w historii. Cierpiała na syndrom ucieczki, często gdzieś 
wyjeżdżała, podróżowała. Pod fałszywym nazwiskiem jeździła do feministek w Anglii i Szwajcarii.

Opisuje Pan wizyty Skłodowskej-Curie u sufrażystek, cytuje wypowiedź dla prasy, gdzie 
określiła się jako feministka, która ze względu na pracę nie ma czasu na walkę 
polityczną. Podziela Pan poglądy feministek? W Szwecji debata feministyczna jest wciąż 
żywa. 
Moja żona Gunilla Thorgren należy do założycielek Grupy 8 i szwedzkiego ruchu feministycznego na 
początku lat 70., napisała książkę na ten temat, a więc - można powiedzieć - feminizm jest moim 
tematem również przy śniadaniu. Kilkuosobowa Grupa 8 urosła do rozmiarów ruchu ludowego, 
który ogarnął całą Szwecję i doprowadził do istotnych rozwiązań. Były to m.in. prawo do aborcji na 
życzenie i za darmo w szpitalach państwowych, prawo do finansowanych przez państwo przedszkoli 
i żłobków, prawo do samodzielnego płacenia podatków przez kobiety - przedtem mogły się 
opodatkowywać tylko z mężczyznami. Zgadzam się z tym wszytkim.

Żona Pana inspiruje? Pochodzi Pan z malutkiej wioski na północy Szwecji. 
Nie należy wyciągać takich wniosków. 
Gunilla to moja trzecia żona, pobraliśmy się w 1993 r.
We wsi, z której pochodzę, istniał prawdziwy matriarchat, mężczyźni pracowali w lesie do późnego 
wieczora, wszystkie istotne sprawy dotyczące gospodarstwa, domu, dzieci, finansów były 
prowadzone przez kobiety, jestem przyzwyczajony do niezwykle silnych kobiet. Nigdy się takich 
kobiet nie bałem.

Niech Pan opowie coś o tej wsi. 
Hjoggböle to niewielka wioska pośród lasów, 1000 km na północ od Sztokholmu; miała i ma dalej 
najwyżej 90 mieszkańców. Podstawą była religia, ale mieszkańcy nie byli członkami państwowego, 
ewangelicko-luterańskiego Kościoła, tylko wyznawcami małej sekty z początków XIX w. 
wywodzącej się z Niemiec. Ważna była mistyka skoncentrowana wokół Chrystusa i jego krwi, np. 
śpiewano, że tańczy się w ranach Chrystusowych. Krew była gorąca i pełna miłości, była mowa 
wręcz o pływaniu we krwi Chrystusa. Byłem częścią tego świata. Trzeba powiedzieć, że była to 
religia dość fundamentalistyczna. Kiedy myślę o mojej wsi, przychodzi mi na myśl niezwykła więź 
między ludźmi, ciepło wzajemnych relacji, a z drugiej strony - zakazy wyznaczane przez 
społeczność. Także lokalny nacjonalizm. 

Co to oznaczało? 
Sąsiednia wieś to już był wróg. Jeśli pojawił się Cygan - Cyganie trudnili się wtedy cynkowaniem - 
wszystkie drzwi od razu się zamykały. Ponieważ wyjechałem ze wsi i zostałem pisarzem, też stałem 
się tym obcym, ale to było dużo później. Mimo to mam dobry kontakt z mieszkańcami, często tam 
jeżdżę. 

Słyszałam, że Pana wieś to kolebka szwedzkiej literatury. 
To prawda, pięć osób należących do Szwedzkiego Związku Pisarzy pochodzi z mojej wsi, a żeby 
stać się członkiem tego stowarzyszenia, trzeba być autorem co najmniej dwóch książek. Jedna 
osoba dalej tam mieszka. Do Hjoggböle od lat jeżdżą dziennikarze i próbują dociec, dlaczego rodzi 
się tam tylu pisarzy. To mała społeczność, prawie wszyscy są spokrewnieni, to prawie jak chów 
wsobny - widocznie w takiej sytuacji albo rodzą się wiejskie głupki, albo pisarze. Cała wieś to byli 
moi krewniacy, mam 42 ciotecznego rodzeństwa.

Co wiejski fundamentalizm oznaczał dla Pana w praktyce? 
Zakazy - nie wolno było pić piwa, grać w karty, chodzić do kina, teatru, zresztą nie było u nas 
teatru ani kina, nawet nie wiedziałem, czego może mi brakować. Oznaczało to również, że na 
porządku dziennym stawiane były tak fundamentalne kwestie jak niebo i piekło, grzech, wina, 
odkupienie. Dobro i zło to były sprawy, którymi się żyło na co dzień. Myślę, że dla człowieka, który 
miał zostać pisarzem, było to niezłe na początek. Poza tym poznałem świetnie Biblię. Jako dziecko 
nie wiedziałem, że istnieje inny świat.

Kiedy miał Pan pięć lat, wybuchła II wojna światowa.
Nie odczuwaliśmy tego, wieś była odcięta od świata. Pamiętam, że raz mieliśmy ćwiczenia z 
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zaciemnienia. Było to niezwykłe, fantastyczne wydarzenie. 
Żyłem w miejscu otoczonym setkami kilometrów lasów. Wielu ludziom las wydaje się groźny, obcy. 
Mnie nie. Te lasy były moje, oswojone, sprawowałem nad nimi kontrolę. Nie miałem kolegów, ale 
miałem las, niebywałe miejsce do zabawy. Kopałem rowy strzeleckie, planowałem umiejscowienie 
baterii obronnych, żeby osłonić dolinę, w której mieszkałem, to była fantastyczna zabawa. Bawiłem 
się w wojnę, która nie miała żadnego związku z prawdziwą wojną, o której czytaliśmy w gazecie. 
Wiedzieliśmy, że teoretycznie Niemcy mogli przekroczyć granicę od strony Norwegii, ale to było tak 
odległe, że nierealne. Moje dzieciństwo na wsi opisałem w powieści 'Biblioteka kapitana Nemo'.

Ale uciekł Pan stamtąd. 
Nie uciekłem. Odbyłem tylko bardzo długą podróż. Pierwszy kontakt z innym światem to było 
liceum w najbliższym mieście. Potem studia w Uppsali, mieszkanie po kilka lat w Paryżu, Berlinie, 
Los Angeles, 15 lat w Danii, bo byłem żonaty z Dunką. Przeżyłem 20 lat poza Szwecją, 
doświadczenia były bardzo różne, źle się czułem np. w Paryżu - wyobcowany, samotny, trudno mi 
się pisało, za dużo piłem. W końcu wróciłem do Szwecji i ten powrót się udał. Jestem w domu. Cały 
czas gnał mnie niepokój.

W młodości skakał Pan wzwyż. Jaki był Pana rekord? 
197 cm, należałem do pięciu najlepszych skoczków w Szwecji. Nie byłem wtedy jeszcze pisarzem, 
ale skok wzwyż to - podobnie jak pisarstwo - samotny sport. Grałem też w piłkę i w tym sensie 
sport przyczynił się do wyjścia ze stanu samotności. Świat sportu - ale nie ten skomercjalizowany, 
który oglądamy w telewizji, tylko ten zwykły, na tym podstawowym poziomie - jest ciepły, 
życzliwy, przyjemny. Parę moich wczesnych książek dzieje się w środowisku sportowców.

W ostatniej książce Charcot ze swoimi dziwnymi eksperymentami, z hipnozą, przedtem 
Mesmer, odrzucony przez naukę twórca magnetyzmu zwierzęcego, w 'Piątej zimie 
magnetyzera'. Lubi Pan takie postacie? 
Bohaterem powieści 'Sekonden' jest człowiek, który rzuca młotem. Był bliski ustanowienia rekordu 
świata, ale odkryto, że wydrążył otwór w młocie. W 'Legionistach' jest postać magnetyzera, maga, 
który przewodzi żołnierzom. Ale to tylko kilka przykładów, napisałem wiele książek o zupełnie 
innych ludziach. W Polsce funkcjonuję głównie jako dramaturg, w Szwecji - jako powieściopisarz, 
napisałem kilkanaście powieści.

Czy znajomość psychologii, psychoanalizy jest dobrym narzędziem dla pisarza? 
Wielu kolegów pisarzy chodzi na psychoanalizę, ja też podjąłem kiedyś taką próbę. To było w Danii. 
Chodziłem do terapeutki, która bardzo mi się podobała, byłem na dobrej drodze do zakochania się 
w niej, co jest niedopuszczalne, więc po ośmiu sesjach przerwałem. Wydaje się, że jak już się jest 
pisarzem, to lepiej pisać książki.

Która z postaci z ostatniej książki jest Panu najbliższa - Blanche, Maria...? 
Charcot. Wydaje mi się, że istnieją związki między mną a nim. To z jednej strony racjonalista, 
człowiek Oświecenia, a z drugiej - dziwny fantasta podążający dość wątpliwymi drogami i nieco 
nieśmiały. Sam siebie określam jako człowieka racjonalnego, ale miewam takie sytuacje, że 
jednego dnia napiszę kawałek tekstu, a drugiego jestem ciężko zdumiony, że byłem w stanie coś 
takiego stworzyć. Jeśli chodzi o Charcota i jego dziwny sposób wnikania w duszę ludzką, to 
oczywiście można uznać, że to aberracja czy idiotyzm, ale trzeba go podziwiać za to, że w ogóle 
próbował wniknąć w ludzką duszę. 

W narratorze 'Opowieści o Blanche i Marie' można rozpoznać Pana. Mówi on nagle: 'Mój 
ojciec umarł, jak miałem sześć miesięcy. Amputowany ode mnie, niewinnego jeszcze 
dziecka, bez smutku i tęsknoty!'. 
Tak. To jestem ja. Pojawia się też postać mojej matki, która straciła męża jako młoda kobieta. Była 
bardzo piękna i inteligentna, ale nie chciała drugi raz wyjść za mąż, pozostała wdową do końca 
życia. To jest oczywisty kontrast dla postaci Marii, która odważyła się na niebywały krok i popadła 
w tę straszną miłość. Tak naprawdę życzyłbym sobie, żeby moja matka też miała taką odwagę.

Ktoś w Pana rodzinie pisał? 
Ojciec, robotnik leśny, pisał wiersze. Zapisywał je w małym notatniku, który po jego śmierci został 
spalony, bo pisanie wierszy było grzechem. Moja babka ze strony ojca pisywała nekrologi, 
wspomnienia o zmarłych do lokalnej gazetki, często dopisywała jakiś swój wiersz. Część z nich 
mam, są naprawdę niezłe. Prababka ze strony ojca miała siedmioro dzieci. Podczas epidemii 
dyfterytu w ciągu dwóch miesięcy straciła sześcioro i zachorowała psychicznie. Przez 35 lat 
przebywała zamknięta w domu. W tamtych czasach oddanie kogoś bliskiego do szpitala uważano za 
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wstyd dla rodziny. Prababka miała ołówek i pisała na ścianach bardzo dziwne rzeczy, słowa. Nie 
wiem dokładnie co, bo po jej śmierci ściany zostały wyszorowane i zamalowane. Uważam, że to 
była pierwsza pisarka w mojej rodzinie. 

Pisanie wierszy było grzechem czy w ogóle pisanie? 
Też sobie zadawałem to pytanie. Nie, samo pisanie chyba nie. Ale może pisanie fikcji to już grzech. 
To mogłoby tłumaczyć, dlaczego mieszam dokument z fikcją. Mam w sobie bardzo silne poczucie 
obowiązku mówienia prawdy. Gdyby wiersze zakwalifikować jako pisanie nieprawdy, tłumaczyłoby 
to nakaz ich spalenia. Żeby to wszystko uporządkować, musiałbym chyba jednak położyć się na 
kozetce. W każdym razie moja matka chciała, żebym został kaznodzieją. Była bardzo 
rozczarowana, że zostałem pisarzem. 

Pisarzem dokumentalistą. W Pana bogatym dorobku są liczne prawdziwe postacie - 
Strindberg, Andersen, Hamsun, przywódcy sekt i żołnierze, są dawne wojny i różne 
stulecia. 
Nie siedzę dniami i nocami w archiwach, ale bardzo dużo czytam na jakiś temat. Jednak potem 
długo muszę czekać, aż fusy opadną na dno. Odkładam pracę na parę lat. 
Kiedy byłem chłopcem, wyspecjalizowałem się w rysowaniu map potrzebnych w biegach na 
orientację - w Szwecji to bardzo popularny sport. Mapy muszą być bardzo szczegółowe, nanosi się 
każdy lasek czy strumyk. Na początku rysowałem bardzo precyzyjne mapy mojej wsi i okolic, a 
potem zacząłem coś dokładać - górkę, której nie było, nieistniejącą rzeczkę, ścieżkę prowadzącą do 
tajnych jaskiń. 

Ze szwedzkiego symultanicznie tłumaczyła Inga Sawicka

http://kobieta.gazeta.pl/wysokie-obcasy/1,53668,3831770.html

Per Oolov Enquist
Wolny człowiek
Rozmowa ze szwedzkim pisarzem i dramaturgiem Perem 
Olovem Enquistem

Aneta Kyzioł: - Pańska twórczość - zawsze oparta na faktach i rzetelnie 
udokumentowana - to wnikanie pod fasady, pod maski, jakie ludzie tworzą na użytek 
społeczeństwa, które jest z zasady konserwatywne i restrykcyjne. Tropi pan prawdę jak 
detektyw?
Per Olov Enouist: - Podoba mi się to porównanie do detektywa. Kiedy pisałem sztukę o Auguście 
Strindbergu, rozprawiałem się z wieloma mitami na jego temat, np. jego mizoginizmu. Zestawiłem 
potoczną wiedzę z tym, co o nim przeczytałem, z tym co on sam napisał. Powstał obraz 
niejednolity, niejednoznaczny, ale tym bardziej interesujący i bliższy prawdy. Podobny cel 
przyświecał mi, gdy pisałem o Hansie Christianie Andersenie, Selmie Lagerlof czy ostatnio -Blanche 
Wittman i Marii Curie. Ale rozprawiałem się też z mitami politycznymi, jak choćby w "Legionistach", 
powieści o wielkim skandalu politycznym z czasów drugiej wojny światowej. Wyobraźmy sobie, że 
odkrywa pan jakąś wstydliwą albo przerażającą prawdę o postaci, o której zamierza pan napisać. - 
Pisze pan? - Albo piszę całą prawdę, albo w ogóle nie podejmuję tematu.

Ile jest w pana utworach fikcji?
Weźmy "Wizytę królewskiego konsyliarza" - o lekarzu chorego psychicznie króla Danii, który 
przejmuje władzę, by przeprowadzić reformy w duchu oświeceniowym, co spotyka się z ostrą 
reakcją szlachty. Myślę, że czytałem wszystko, co napisano na temat tej postaci. Jednak między 
kolejnymi udokumentowanymi faktami pojawiają się luki i moja rola jako pisarza polega na tym, 
żeby te luki wypełnić, dokonać rekonstrukcji. Na przykład: scena stosunku seksualnego między 
konsyliarzem a królową. Nie było mnie tam z kamerą, ale powinienem wiedzieć nie tylko, że 
istotnie ten fakt miał miejsce (jego rezultatem było zarówno dziecko, jak i skazanie na śmierć 
bohatera), ale także, gdzie stało łóżko. Natomiast rozmowa między kochankami w łóżku to już 
moja rekonstrukcja. W tym sensie powieść historyczna może być głębsza i prawdziwsza niż 
podręcznik do historii. Jeśli, oczywiście, pisarz jest odpowiedzialny i wie, co robi.

A jak to było w przypadku "Opowieści o Blanche i Marie"?
Opisać historię przyjaźni Blanche Wittman, "najsławniejszej histeryczki" doktora Charcota, i 
podwójnej noblistki, odkrywczyni radu i polonu, starałem się już na początku lat 70. Początkowo 
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miał to być dramat, ale nie wyszło. Temat jednak nie dawał mi spokoju: co je połączyło? Każda 
przeżyła trudną, destrukcyjną miłość. Mieszkałem trzy lata w Paryżu, wielokrotnie bywałem w 
szpitalu Salpetriere, gdzie w bibliotece doktora Charcota wisi wielki obraz przedstawiający seans 
hipnotyczny, któremu poddawana jest Blanche Wittman. Nie dodałem żadnego faktu, natomiast 
dokonałem próby interpretacji.
W pamięci zostaje obraz nagiej Marii, czekającej w wynajętej mansardzie na kochanka. Ona jest 
noblistką, świeżą wdową z dwójką dzieci, a on naukowcem, mężem i ojcem czwórki dzieci. Nie taką 
Skłodowską-Curie znamy ze szkoły. Bardzo poruszył mnie jej wysiłek, żeby rozbić tę lodową 
skorupę - odkryć nie tylko polon, ale i własne uczucia. W tej jej pasji, w tej miłości jest tyle samo 
siły co destrukcji.

Jest pan autorem kilkunastu dramatów. Niedawno w warszawskim Teatrze 
Dramatycznym odbyła się premiera pańskich "Sióstr". Wkrótce w Kopenhadze odbędzie 
się premiera sztuki na podstawie "Opowieści o Blanche i Marie". Jak pan reaguje na 
reżyserskie interpretacje swoich dzieł?
Pisząc sztukę mam w głowie czytelny obraz, jak chciałbym zobaczyć ją na scenie. I, oczywiście, 
zawsze mam nadzieję, że reżyser utrafi jak najbliżej mojej wizji. Najbardziej zależy mi na tym w 
przypadku pierwszej inscenizacji każdej sztuki. Co do kolejnych - jestem bardzo tolerancyjny. 
Pamiętam realizację "Z życia glist" w Bratysławie. Była znacznie bardziej brutalna i przesycona 
erotyzmem, niż mógłbym w ogóle przypuszczać, a jednocześnie tak mocna i przekonująca, że 
reżyserując później tę sztukę dla szwedzkiej telewizji zaczerpnąłem z tej inscenizacji szereg 
pomysłów. Co do "Blanche i Marie", to jestem szczególnie ciekaw, bo ta sztuka jest rodzajem 
"sonaty snów" - z sześciu postaci trzy są właściwie martwe, pole do popisu dla reżyserów jest więc 
duże. Zanim zaczął pan pisać dla teatru, był pan recenzentem teatralnym.

Wciąż chodzi pan do teatru? Na sztuki innych autorów?
Przede wszystkim na sztuki innych autorów. W Szwecji nie brakuje zarówno ciekawych dramatów, 
jak i wybitnych aktorów. Brak za to interesujących reżyserów. Poziom jest średni. Dużo ciekawszy 
pod tym względem jest teatr duński. Ale państwo szwedzkie silnie dotuje teatry, zarówno scenę 
narodową, jak i teatry na prowincji.

Pańskie powieści spotkać można w księgarniach wielu krajów, sztuki grane są na całym 
świecie. Powiedział pan kiedyś, że jest wolny od trosk materialnych. Jak wygląda życie 
człowieka wolnego?
Wolny człowiek dokonuje wolnych wyborów. Nie muszę się zastanawiać, jak napisać książkę, żeby 
się dobrze sprzedała. Jeśli pojawia się pomysł nakręcenia na podstawie mojej powieści filmu, ale 
mnie wydaje się on nieciekawy - mówię "nie" i nie jest to żadne bohaterstwo. A poza tym żyję 
normalnie: zajmuję się rodziną, psem i pisaniem.

Aneta Kyzioł
Polityka 43/06, 31 października 2006

http://www.teatry.art.pl/!rozmowy/wczl.htm

http://specials.hanser.de/enquist/wittman.htm
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Blanche Wittman - najsłynniejsza pacjentka prof. Charcota, 
podczas jego seansu leczenia histerii (obraz André Brouilleta z 1887 
r.)

     http://kobieta.gazeta.pl/wysokie-obcasy/1,53668,3831770.html

Enquist, Per: Opowieść o Blanche i Marie 
Joanna Derkaczew
2006-11-20, ostatnia aktualizacja 2006-11-20 20:20 

Enquist wychodzi od historii trzech kobiet odmieńców: Marie Curie-
Skłodowskiej, Jane Avril i Blanche Wittman. Cały czas pisze jednak o sobie i 
własnej bezsilności wobec faktów, spod których nie wyłania się żadna 
prawda 

Pisarstwo Enquista to literacki ambalaż. Jak Christo, artysta, który wąwozy, 
budynki i całe wybrzeża opakowuje plastykiem, tak szwedzki pisarz obleka 
subiektywną narracją najbardziej kontrowersyjne postaci i zdarzenia z 
historii Europy. Dzienniki, dokumenty, wywiady ze świadkami traktuje w 
swoich opowieściach jak ready mades. Gotowe fabuły i charaktery ustawia 
w nowych konfiguracjach, odrywa od zwykłego tła albo koncentruje się na 
ich zaskakującym szczególe. I dodaje własne, naładowane emocjami 

komentarze. Opakował już w ten sposób Czechowowskie "Trzy siostry". Oryginalny dramat 
posplatał z refleksjami bohaterek, które powracają z goryczą do wydarzeń sprzed lat. Związał to 
dialogami jak zgrabną paczuszkę. Podobnie jak historię szalonego króla Danii Christiana VII 
("Wizyta królewskiego konsyliarza"), postać górnika o dwóch głowach - kobiecej i męskiej 
("Strącony anioł"), intymny życiorys Augusta Strindberga ("Noc Trybad"), zwiewne, gazetowe 
wycinki i tzw. ciężkie fakty z podręczników czy encyklopedii. 

Tę szczególną kolekcję pism dokumentalnych trudno wyobrazić sobie oprawną w skórę i okucia. 
Bardziej przystoją im okładki akt. Wszystkim oprócz "Opowieści o Blanche i Marie". Ją jedną 
należałoby trzymać w ołowianych skrzyniach zatrzymujących zabójcze promieniowanie. Książka 
Enquista to powieść o promieniotwórczości, która sprowadza miłość i śmierć, o kobietach 
skandalistkach na równi przeklinanych i wielbionych, wreszcie o cienkiej granicy między 
szaleństwem a sztuką. Przede wszystkim jednak to "dziennik z lektury dziennika", relacja z 
zagłębiania się w cudze historie. Enquist bywa irytującym pisarzem, ale pozostaje z pewnością 
jednym z najciekawszych czytelników naszych czasów. Wraz z nim wertujemy więc "Księgę pytań", 
pamiętnik Blanche Wittman. Pamiętnik wariatki, dziwki, kaleki. Piękna Blanche jako nastolatka 
trafiła na oddział psychiatryczny do Salpetriere, gdzie zasłynęła jako niezrównane medium, 
"królowa histeryczek". Paryski szpital, w którym w nieludzkich warunkach więziono przez 
dziesięciolecia sześć tysięcy kobiet, ukształtował drogę naukową Zygmunta Freuda (zdobywał tam 
pierwsze szlify u boku doktora Charcota). Dzięki studiom Michela Foucaulta, francuskiego filozofa 
od wykluczonych, Salpetriere zrobiło też karierę literacką jako symbol patriarchalnych 
mechanizmów władzy i dowód przeciwko systemowi segregującemu ludzi na "normalnych" i 
"odmieńców". Spośród stłoczonych tam histeryczek, zahukanych dziewczynek, prostytutek i 
zdziwaczałych nędzarek Charcot wybrał kilka, których ataki były szczególnie spektakularne (m.in. 
Blanche i Jane Avril, tancerkę portretowaną później przez Toulouse-Lautreca). Eksperymentując z 
nimi podczas publicznych seansów, urządził prawdziwy teatr szaleństwa i okrucieństwa. Pokazy 
cieszyły się niesłabnącym entuzjazmem publiczności, a Sarah Bernhardt przygotowywała się na 
nich do ról wariatek. Blanche królowała. To ją przychodzono oglądać, to dla niej wstrzymywano 
oddech, gdy wyginała się i wykrzywiała jak zwierzę w ekstazie. Później trafiła do laboratorium 
Marie Curie-Skłodowskiej. Noblistka i histeryczka razem pracowały przy przerzucaniu 
promieniotwórczych rud, razem też umierały. Blanche przed śmiercią, już po amputacji kończyn, 
zdążyła jeszcze spisać jedyną ocalałą ręką kulisy romansu swojej pracodawczyni. Tropiła tę miłość 
uparcie i niestrudzenie, jakby był to jakiś zagubiony pierwiastek tablicy Mendelejewa. 

Równie uważnie Enquist tropi Marie i Blanche, obie niezwykłe i nienormalne. Wczytuje się w ich 
sny, szuka ich śladów w notkach prasowych, ustawia je na tle rodzącego się ruchu emancypantek, 
środowiska naukowców i zakłamanego społeczeństwa francuskiego. Czasem i w nim odzywa się 
zaszczuty odmieniec. Dlatego nie daje linearnego wywodu ani naukowych opisów medycznych. 
Rozrzuca fakty i skleja je własną bezsilnością - bezsilnością dokumentalisty, który wszystko ogarnia 
wzrokiem, ale niczego nie widzi. Nie znajduje przyczyn miłości ani geniuszu, promieniotwórczości 
ani szaleństwa. Zostaje mu tylko własna bezradność. Tylko opakowanie.
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http://www.gazetawyborcza.pl/1,75517,3746129.html

(Na zdjęciu Blanche Wittman http://specials.hanser.de/enquist/wittman.htm)

Książki w Tygodniku (50/2006)

Miłość fantomów
Per Olov Enquist, Opowieść o Blanche i Marie
Bartosz Staszczyszyn / 2006-12-08

Powieść miłosna staje się dla autora pretekstem do rozrachunku 
z własnym życiem i nadchodzącą śmiercią.

W organizowanych w Szwecji plebiscytach na najlepszą powieść 
miłosną do niedawna bezkonkurencyjne były „Niebłahe igraszki" 
Hjalmara Söderberga z 1912 roku (właśnie wydane po polsku w 
przekładzie Pawła Pollaka). Jeśli jednak podobny plebiscyt 
zostanie zorganizowany za kilka lat, z pewnością głosy się 
podzielą. Oto bowiem Per Olov Enquist stworzył powieść 
miłosną: porywającą, piękną, nienaganną stylistycznie i 
językowo.

Autor „Legionistów", mistrz powieści dokumentalnej, zaprasza 
nas do świata swych bohaterek: Marii Curie-Skłodowskiej i 
Blanche Wittman. Pierwszej nie trzeba przedstawiać polskim 
czytelnikom, to podwójna laureatka Nagrody Nobla, „niezrównana piękność, która w jakiś 
niewytłumaczalny sposób stała się więźniem nauki". Druga, Blanche, jest pacjentką słynnego 
paryskiego lekarza, doktora Charcota, który w Salp?tri?re, największym europejskim szpitalu 
psychiatrycznym, prowadzi badania nad zachowaniami histerycznymi. Ich losy stykają się 
przypadkiem. Kiedy Blanche opuści mury paryskiej lecznicy, zostanie asystentką Marii. Ale łączy je 
coś więcej niż tylko przypadek: obu kobietom wspólna jest tęsknota za miłością, jej dramatyczne i 
pełne nadziei poszukiwanie.

Po tragicznej śmierci męża, Pierre'a Curie, Maria rozpoczyna swój związek z Paulem Langevinem, 
uczniem Pierre'a. Enquist przygląda się temu romansowi, rejestruje kolejne jego fazy. Analizując 
biografię Marii, stara się wiernie odtworzyć jej świat. Pomocne są w tym dzienniki Blanche, „Księga 
pytań", na którą składają się trzy zeszyty zapisane przez asystentkę polskiej noblistki. Otwiera je 
sentencja „Amor omnia vincit", miłość przezwycięży wszystko. Enquist nie wierzy tym słowom, z 
nieufnością przygląda się losom obu kobiet. Wkrótce Maria poddana zostanie ostracyzmowi 
zakłamanego francuskiego społeczeństwa, które uzna ją za osobę niemoralną, femme fatale 
rozbijającą dobrą francuską rodzinę. W tym samym czasie zakończy się romans Blanche i doktora 
Charcota – rozdzieli ich śmierć.

Enquist wkracza na grunt powieści miłosnej, jednak „Opowieść..." nie wpisuje się w jej gatunkową 
formułę. Tragiczne historie bohaterek splatają się w traktat o sile uczuć i istocie miłości. Dla autora 
„Piątej zimy magnetyzera" miłość jest miejscem, w którym spotykają się śmierć i pożądanie. 
„Miłość niesie światło albo mrok – pisze Enquist. – Kochankowie mogą dzielić swoje światło albo 
mrok; czyli albo życie, albo śmierć. Tego nie sposób zrozumieć".

W powieści powraca sen Marii: jest w Zakopanem, na szczycie góry przygotowuje się, by zjechać 
na sankach. Nie widać końca jej drogi, gęsta powłoka chmur przesłania dolną część zbocza. W tej 
symbolicznej scenie Enquist opisuje istotę miłości – ryzykownej podróży w nieznane. Bohaterki 
świadomie balansują na granicy między miłością i śmiercią. Zaloty Charcota i Blanche opisane 
zostaną jako walka samurajów, krążących wokół siebie wojowników oczekujących na jedno 
śmiertelne uderzenie. Także uczucie Marii prowadzi do jej publicznej śmierci, ta sama miłość, która 
„najpierw była szalona, ciepła, rozpalona", zmienia się w coś „czarnego, groteskowego i zastygłego 
w wypełnioną wstydem lawę".

Równie bolesne skutki ma miłość Marie do nauki. Na jej dłoniach pojawiają się rany, radioaktywne 
substancje wżerają się w ciało niczym „rozżarzone żelazo w skórę zwierzęcia". U Enquista miłość 
kusi, przyciąga, oczarowuje, a zarazem niesie śmierć. Tak jak opalizujące, błękitne światło 
emitowane przez rad doprowadzi do kolejnych amputacji kończyn Blanche, podobnie miłość obu 
kobiet zawiedzie je na skraj życia.
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http://specials.hanser.de/enquist/wittman.htm
http://www.gazetawyborcza.pl/1,75517,3746129.html


Po raz kolejny w swej twórczości autor „Legionistów" przywołuje postaci ludzi, których fizyczność 
została okaleczona. Blanche tak napisze w swoim zeszycie: „Moja lewa ręka, której nie mam, już 
nie boli, ale wciąż pamięta pieszczoty. Często myślę o tym jako o przeciwieństwie bólów 
fantomowych, i nazywam to miłością fantomową". Uczucie opisywane przez Enquista to właśnie 
miłość fantomowa, miniona, już nieistniejąca. Zarezerwowana jest ona dla „świata okaleczonych, 
zredukowanych do kadłubka", jak Blanche, która w chwili śmierci ma 102 cm wzrostu i waży 42 
kilogramy.

Wspomnienia miłosnych uniesień zastępują z czasem właściwe uczucie. Później także one odchodzą 
w niepamięć. Bo „wspomnienia też przecież można amputować, stają się fantomowe, niebolesne, 
jak amputowane członki Blanche..." – napisze Enquist. Pozostaje pustka, bolesna świadomość 
samotności i śmierci. Okrutna przewrotność ludzkiego losu.

W dorobku Enquista „Opowieść..." zajmuje miejsce szczególne, jest rozrachunkiem z własnym 
życiem, przeszłością, nadchodzącą śmiercią. Powieść miłosna staje się pretekstem do refleksji nad 
przemijaniem – i punktem wyjścia do poszukiwania prawdy o zmarłym przed laty ojcu. Pomiędzy 
wierszami Enquist wspomina rodzinne historie, lecz w żadnej nie odnajduje śladów ojca. Bliscy, 
pytani o to, jaki był, zamiast opowiadać – płaczą. W tych z pozoru nieistotnych scenach tkwi sekret 
literackiej urody „Opowieści...".

Dzieło Enquista nie jest prostą rekonstrukcją zdarzeń, lecz lamentacyjną pieśnią. Nie bez przyczyny 
kolejne rozdziały nazwane zostały pieśniami o „wózku", „zazdrości", o „amputowanej"... To bodaj 
najbardziej liryczny z utworów szwedzkiego pisarza, który – zwykle chłodny i powściągliwy – tym 
razem operuje językiem nad wyraz kunsztownym. Bo czy można innym językiem pisać o własnym 
przemijaniu, o śmierci, którą trzeba oswajać?

Historyczne śledztwo, badanie losów obu powieściowych bohaterek, staje się częścią własnego 
przeżycia intelektualnego i duchowego. „Kiedy śmierć nadejdzie, chcę ją trzymać za rękę i z 
delikatnym uśmiechem szeptać: chodź, już wszystko dokończone" – pisze Enquist w jednym z 
ostatnich rozdziałów. Trudno o lepszą puentę dla tej pięknej i mądrej powieści.

http://tygodnik.onet.pl/1563,24286,1377436,1,tematy.html

(Na zdjęciu u góry prof. Jean-Martin Charcot http://specials.hanser.de/enquist/wittman.htm)

     Maria Curie-Skłodowska (1910 r.) 
Maria Skłodowska-Curie z kochankiem, 
profesorem Paulem Langevinem

http://kobieta.gazeta.pl/wysokie-obcasy/1,53668,3831770.html

"Im więcej czytasz, tym jesteś bardziej oszołomiony. Enquist jeszcze 
nigdy nie napisał czegoś równie swobodnego i pięknego".

Leif Zern, "Expressen"
 

"Enquist podąża do najgłębszych punktów bólu, które dotyczą miłości”
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      Anders Paulrud, "Aftonbladet"

"...uwodzicielskie pomieszanie fikcji i faktów, z żartobliwym 
podtekstem... " 

Gun Zanton-Ericsson, "Ostgota Correspondenten" 
Opowieść o Blanche i Marie

(Recenzje i komentarze umieszczone w Biblionetce)
Średnia ocena książki: 4.35, książkę oceniło 20 użytkowników
Do BiblioNETki wprowadził(a): Reniaa

Czytatnik: ... czytane nocą
Autor: Vilya
Czytatka dodana: 2006-12-02 16:25:32

(...) Niedobre miałam skojarzenia z Marią Curie. Ciemny, ponury korytarz liceum, schody 
wiodące na pierwsze piętro - nie te jednak, z których korzystają wszyscy, lecz boczne, 
prowadzące prawie że bezpośrednio do sekretariatu i gabinetu pani dyrektor lub też, jeśli 
krok zrobić w bok, odpowiednio do pokoju nauczycielskiego albo auli. Chłód tego wnętrza. 
Na ścianach litanie nazwisk, dyplom obok dyplomu; wyróżnieni, nagrodzeni, nazwa 
olimpiady, rok szkolny, dokładniejsze określenie osiągnięcia (laureat czy finalista tylko?), 
nazwisko opiekuna. Pokryte w większości patyną, ale chronione pieczołowicie. Nad tym zaś 
wszystkim górowało, wyeksponowane, popiersie patronki tego czcigodnego przybytku, 
czyli właśnie Marii Skłodowskiej-Curie. (...) Tamta Marie ma na twarzy jedynie jakiś bliżej 
niesprecyzowany grymas; gipsowy, jak chce pamięć, uśmiech. Półuśmiech. Wykrzywienie 
warg. Zastygła w bezruchu. Zdaje się, że dłonią w dobrze znanym geście (kopie, kopie, 
kopie kopii) podpiera podbródek. Zamyślenie. W każdym razie odpowiednia poza. Może 
nawet uchwycono ten niesforny kosmyk włosów, który wymyka się (nieznośny!) z misternie 
ułożonej porządnej fryzury.

Enquist mówi o Marie, że była piękna. I tyle - ten jeden niewinny z pozoru epitet - 
wystarczyłoby, żebym zaczęła szukać pod maską (słowo kluczowe). W pośpiechu 
przeglądam fotografie, próbując uchwycić inną Marie. Nie tę gipsową. Czasami ma na tych 
zdjęciach smutne oczy. Patrzy w obiektyw prosto, ale zdaje się być wystraszona. Czego się 
boisz, Marie, chciałoby się zapytać. Chciałoby się spojrzeć na nią jak na kobietę zarazem 
wyemancypowaną, silną, ale i kruchą, bezbronną w obliczu uczucia, któremu daje się 
ponieść - ze wszystkimi tego konsekwencjami. Zobaczyć ją taką, jaką na kartach swoich 
trzech notesów opisywała Blanche.

Blanche na zdjęciu jest piękną kobietą (...) Jedna z najważniejszych bohaterek kobiecego 
świata, tych 6500 kobiet, stłoczonych w Szpitalu Salpêtrière. Najważniejsza z pacjentek 
profesora Charcota. Nigdy się od niej nie uwolni. A i ona nigdy od niego nie ucieknie. 
Historia Blanche jest zarazem - nierozerwalnie - historią profesora. Opowieść o kuszeniu, 
mamieniu, uwodzeniu. Prowokowaniu. O dwuznaczności dotyku: "Jak trudno oddzielić 
sztukę kojenia i pocieszania od sztuki uwodzenia!". O zbliżaniu rozpisanym na lata. O 
zamianie ról. Blanche na całe życie pozostanie medium. Całą sobą będzie przekazywała 
opowieść (...) niezdolna do opowiedzenia swojej własnej historii, zapisania swojego życia, 
relacjonować będzie losy kogoś najbliższego (...). Jakby nigdy nie mogła się uwolnić od 
dawania świadectwa. Jakby wciąż siebie spychała w cień albo też liczyła na to, że 
zapamiętana zostanie o tyle, o ile utrwali opowieść o innych (...)

Jane Avril. Wiemy o niej najwięcej i najmniej zarazem. Na moment wkracza na scenę, aby 
potem uciec z niej. I dalej nie wiadomo prawie nic. Jeden taniec, "motyl, który uciekł z nieba" 
(...) Czy była szczęśliwa? Wtedy, gdy tańczyła w Moulin Rouge, gdy portretował ją 
Toulouse-Lautrec? Ten pierwszy taniec - zapamiętanie. I każdy kolejny - mozolna i z góry 
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skazana na niepowodzenie próba odtworzenia świeżości tego pierwszego? Zatańczenia tak 
raz jeszcze. Wyzwolenia. Raz jeszcze. I jeszcze raz. Amputowania, tak, właśnie tak, 
amputowania myśli. Odcięcia się od przeszłości. Zdecydowanego. Jedno cięcie. I już. (...)
 

Enquist pisze historię określonych ludzi - ludzi noszących maski, z których dopiero uczą się 
uwalniać, ludzi okaleczonych. Fizyczne kalectwo Blanche (...) ma tu swoje odpowiedniki w 
okaleczeniu mentalnym - nie bez powodu Marie mówi o "odmrożeniu w duszy" (...) 
amputowane wspomnienia, amputowana pamięć (...) Może właśnie tym jest "Opowieść o 
Blanche i Marie"? Próbą opowiedzenia o tej miłości, uczuciu zranionych i okaleczonych, 
która boli tak bardzo i tkwi tak głęboko, że opowieść staje się jedyną formą znieczulenia?

[komentarze według daty dodania]
 

Użytkownik carmaniola: Pięknie piszesz Vilyo! Bardzo pięknie. Każdy Twój tekst to istna perełka 
i czytanie ich sprawia mi ogromną przyjemność. 

Użytkownik Vilya: Enquist jest charakterystyczny - ma bardzo wyraźny, łatwy do rozpoznania styl i 
to właśnie on (zadziwiająca mieszanka dystansu i zaangażowania, która wymyka mi się za każdym 
razem, kiedy próbuję o niej pisać) sprawia, że po kolejne powieści sięgam z przyjemnością. Nie wiem, 
czy "Opowieść o Blanche i Marie" zwróciłaby moją uwagę, gdybym to od niej miała zaczynać czytanie 
Enquista. Sądzę, że nie - pewnie zniechęciłaby mnie sama informacja, że książka jest o Marie Curie. ;-) 
(...). Można powiedzieć, że jest nietypowy, ale bardzo trudno mi wytłumaczyć, na czym ta 
nietypowość polega. Wyczuwam to, ale opisać tego nie umiem - nazwałabym to pewną formą 
dystansowania się, ale to niczego nie tłumaczy, jeśli nie zna się tekstu. W pewnym sensie jednoczesnej 
bezpośredniej relacji i spoglądania na bohaterów z boku, jakby przez szybę. Ciągłego zaangażowania 
autora/ narratora (...) w opowieść i wciąż pozostawania poza nią. Nie wiem jednak, czy to w tym tkwi 
ta odrębność, a wszystko to, co jestem w stanie na ten temat napisać, jest równie mało precyzyjne jak 
powyższe uwagi.

Użytkownik Olga (Bozena): Jestem pod wrażeniem, Vilyo. (...) Nie miałam złych skojarzeń z Marią 
od czasów szkolnych, a po przeczytaniu ongiś utworu Susan Quinn "Życie Marii Curie", podziw mój 
dla niej wzrósł; bo oto okazała się również prawdziwą kobietą, zdolną do obrony własnego uczucia 
wbrew panującym konwenansom; za to, jak piszesz, P. Langevin'le, okazał się słabym człowiekiem, 
nijakim właściwie, niezdolnym otwarcie walczyć o oblicze ich miłości. Vilyo, muszę kupić tę książkę 
(poznam także przejmujacą postać Blanche), i.. .po Nowym Roku podzielę się wrażeniami. Dziękuję 
za czytatkę z sercem napisaną (takie odniosłam wrażenie, czytając).:) 

Użytkownik Vilya: :-) Bardzo jestem ciekawa, co będziesz miała o tej książce do powiedzenia - 
czytałam trochę recenzji, trochę mniej oficjalnych wypowiedzi, każda z nich zwracała uwagę na co 
innego. Zastanawia mnie, czy tę powieść da się w ogóle porządnie zrecenzować - porządnie 
oznaczałoby zaś w tym wypadku chociaż zasygnalizowanie wszystkich co ważniejszych wątków, 
jakie się tam pojawiają. (...) Z niecierpliwością będę czekać na Twój głos, jeszcze jeden - bez wątpienia 
interesujący - punkt widzenia. :-)

Użytkownik Olga (Bozena): Vilyo, kupiłam...To jest moje pierwsze spotkanie z P. O. Enquist'em. 
Dziękuję Tobie. Zdążyłam zerknąć, nawet troszkę przeczytać, i budzi się we mnie chęć napisania 
kilku słów (...) Cieszę się szczerze, że trafiłam na Twoją czytatkę.:)

http://www.biblionetka.pl/czytatka.asp?cid=44750

autor: Olga (Bozena), dodana: 04.02.2007 
Chwila, w której można wszystko

(...) Specyficzne pisarstwo Enquista poznałam dzięki Vilyi, a właściwie dzięki Jej pięknej czytatce na 
temat „Opowieści o Blanche i Marie” właśnie. Spodziewam się, albo raczej przeczuwam, że 
nietypowy styl autora, i oczywiście fabuła utworu zaciekawi wielu czytelników, zwłaszcza tych 
czytelników, którym wydaje się, że dobrze już znają losy Marie Curie; wydaje się, bo możliwe, że 
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jednak – nie. Może i ich, tak jak i mnie, poruszą – jak się okaże - nieznane dotąd, a ujawnione przez 
Enquista fakty; zwłaszcza prawda o istnieniu przy Marie przejmującej postaci: ongiś pięknej i 
tajemniczej, a pomniejszonej fizycznie w końcu do „kadłubka” – Blanche Wittman.

http://www.biblionetka.pl/ks..asp?id=67133
Jeszcze kilka słów o „Lali” Jacka Dehnela i nie tylko...

KSIĄŻKA Z BOHATEREM

Tytuł mnie nie zachęcił. Trudno. Wychowana na reklamie (od butów sofix zaczęło się chyba) 
skłonna jestem kupić to, co błyszczy i ma wbudowaną przynętę marketingową. Autor nieznany 
dotąd też mnie nie zachęcił. Skoro jednak postanowiliśmy gremialnie w Dyskusyjnym Klubie 
Książki, że czytamy to czytamy. I tu historia się zaczyna…

Początki były trudne, ale już na dziewiątej stronie historia dziewięćdziesięcioletniej kobiety, która 
chciała przed śmiercią mieć trwałą odnulację. Potem tych historii było więcej i więcej. Niektóre 
się powtarzały. Strona po stronie dotarłam do słów: „I tak całość się wypełnia”. I koniec. Teraz z 
całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że nie czytałam jeszcze takiej książki. Dlaczego? 
Różne były zdania podczas naszej dyskusji. Mówiliśmy o prawdzie, o przemijaniu, o honorze 
podkieleckich złodziei, o starości i jej biologicznych oznakach, o kobietach i o tym, co autor miał 
na myśli. A czym ta książka stała się dla mnie? 

„Lala” jest wielkim manifestem humanistycznym. Przywraca wiarę w moc narracji, przywraca 
wiarę w to, że narracja w ogóle jest możliwa. Pomimo zapewnień o końcu powieści wielka 
powieść wyłoniła się z niebytu. I jak bogata znaczeniowo to powieść. Dla jednych może się stać 
okazją do detektywistycznych dociekań, kto był czyim mężem i które dziecko do kogo należało. 
Dla innych „Lala” to przejmujący zapis przemijania ludzi, przedmiotów, ogrodów. Dla innych 
jeszcze niewyczerpane źródło anegdot. 
„Lala” to powieść z bohaterem, bohaterką właściwie. Można ją kochać, można się z niej śmiać, 
można ją naśladować. Tytułowa Lala wyłania się z wielowątkowej narracji i staje się mistrzem 
życia. Tego życia z całym jego bogactwem. Czego tam nie ma! Namiętne romanse, rozwody i 
śluby, choroby i śmierć, kradzieże i chuligani, pożary, przeprowadzki, pieniądze i ich brak. Można 
się pozastanawiać nad sensem ludzkiego bytu, ale można także zaśmiewać się z zepsutego przez 
piorun kulisty przyjęcia. 

I o to chodzi, i o to chodzi. „Lala” to książka, którą da się czytać. 
Nie sposób mówić o „Lali” bez zwrócenia uwagi na język tej powieści. Książka napisana jest 
przepiękną polszczyzną, barwną i obrazową. Język przechowuje pamięć o czasach, które 
przeminęły pozostając jednocześnie żywym i bliskim czytelnikowi. 

Podczas naszej rozmowy w Dyskusyjnym Klubie Książki padło prowokacyjne pytanie jednego z 
uczestników: „A czego nowego ja się dowiem jak przeczytam tą książkę?” Ha! Trudno było nam 
odpowiedzieć i chyba ta trudność spowodowała lawinę uwag i cytatów. I właśnie to jest 
najbardziej przekonywujące. W pamięci czytelnika pozostaje część tej urzekającej, miejscami 
przejmującej, miejscami zabawnej wielowątkowej opowieści o życiu, które jest tak zajmujące, że 
warto o nim pisać powieści. Polecam!

Magdalena Dunaj
Członek DKK przy WiMBP w Łodzi

O „LALI” JACKA DEHNELA
KILKA SŁÓW PO PRZECZYTANIU

„Lala” jest książką o życiu, a właściwie o miłości w życiu – o miłości rodziny, o jej 
poszanowaniu i o tym, że warto rozmawiać z bliskimi. Egzystencja człowieka krótsza lub dłuższa 
dobiec musi do nieuniknionego końca. Jeżeli nie zamkniemy się wyłącznie w swoim świecie, damy 
innym wsparcie, okazując miłość, ona wróci do nas w chwilach naszej słabości, choroby i 
cierpienia. Przyciągniemy ją poprzez pozostawione po sobie ciepło i dobre wspomnienie. W „Lali” 
nie ma kłótni i nie ma starcia pokoleń, wnuk pisze o własnej babci z czułością, choć nie unika 
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precyzyjnego opisu jej choroby. W jego zachowaniach odkrywamy tę samą miłość i mądrość, 
którymi obdarzyła wnuka niegdyś babcia. Nie istniałby wnuk bez babci, ani babcia bez wnuka – 
to całość wypełniona po brzegi tym, co w ludziach najlepsze.

Elżbieta Hanna Bukowska
Członek DKK przy WiMBP w Łodzi

CIAŁO, UMYSŁ I ŻYCIE LALI BIENIECKIEJ

Cieszy mnie ożywienie na twarzach, gdy z ust do ust krąży ploteczka: to jest o babci, napisane 
przez wnuka. Cieszy, bo te twarze nagle młodnieją, mężnieją i mądrzej z oczu im patrzy. Czytam 
z nich, że "Lala" jest książką potrzebną, że nie przypadkiem właśnie ją, jako pierwszą, do dyskusji 
wybrano.

Ja sama odnajduję w "Lali" historię ludzkiego umysłu, wyłaniającego się z przestrzeni i 
wędrującego do niej z powrotem. Sens umysłowej robótki w cielesnej powłoce ciągle pozostaje 
przede mną zakryty. Dla wielu ten sens, przejawiłby się, być może, w skutecznym przekazie 
pamięci, zapewniającym trwanie, ja jednak poszłabym dalej i zapytałabym: a po co właściwie 
mielibyśmy to robić: trwać poprzez nieustanne utrwalanie pamięci, tak mozolnie pracować nad 
ciągłością czegoś, co wcale samo z siebie nie chce być ciągłe? I co konkretnie mielibyśmy w ten 
właśnie sposób przechować - „rozumnie powtarzając” - opowiadając za innych, gdy ci już tego 
robić nie mogą?

Babcia Lala jest kobietą z krwi i kości, ale to, co pamięta już nie – to, co pamięta jest wyłącznie 
umysłem, jest wirtualnym światem i tylko taki potrafi wnukowi „rozumnie powtórzyć”, i tylko w 
takim przetrwać. Ten świat nazywamy od wieków kulturą. Zanurzenie się w tym świecie czyż nie 
przypomina łudząco zanurzenia w wirtualnej pamięci Internetu? „Lala” jest dla mnie właśnie tym: 
przemierzaniem nieograniczonego oceanu myśli ludzkich, surfowaniem po świecie ludzkiej 
pamięci. Również mnóstwem pytań o relację, w jakiej pozostają do siebie ludzkie ciało, umysł i 
fenomen, który zwykliśmy nazywać życiem.

Danuta Kapela
Moderator DKK przy WiMBP w Łodzi

_________________________________________________

W pierwszej połowie 2006 r. zainicjowałem na forum bibliotekarskim działającym 
na stronach serwisu Elektronicznej Biblioteki – EBIB, osobistą, niezależną 

kampanię:

 Promocja  Czytelnictwa 
czyli Program Operacyjny Zależny Tylko od Ciebie

JESTEM DOROSŁY – KORZYSTAM Z PRAWA DO CZYTANIA 
POCZYTAŁEŚ DZIECIOM – POCZYTAJ i SOBIE 

Akcja ta nie została odwołana.
Jestem pracownikiem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka 
J. Piłsudskiego. Uznałem, że Dyskusyjny Klub Książkowy przy WiMBP jest także 

tym miejscem, w którym realizowane są powyższe hasła.

Na dobry początek DKK przy WiMBP 
postanowiłem nagrodzić autorki dwóch recenzji „Lali” Jacka Dehnela. 

Na najbliższym spotkaniu DKK w Pubie Biblioteka
 wręczę Pani Magdalenie Dunaj „Rynek w Smyrnie” 

Jacka Dehnela (Wydawnictwa W.A.B., 2007) – seria Archipelagi,
Pani Elżbiecie Hannie Bukowskiej   „Gdzie jest droga na Walne?” 

Marka Nowakowskiego (Państwowy Instytut Wydawniczy, 2007).
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Obok załączam kilka innych haseł swojego autorstwa promujących czytanie 
powieści i opowiadań.

Przedostatnia czynność przed zaśnięciem. 
Lektura powieści, opowiadań pobudza wyobraźnię. 

Najlepiej na dwa głosy.


CZYTAM POWIEŚCI – BO NIE WYPADA


KRAKSA WYOBRAŹNI – ZDERZ SIĘ Z PISARZEM 


Zaświeciło słońce? 
Co? Przecież jest noc, śpij! 
Widzę jasność, unoszę się! 

Śpij! 
Twoja strata, ja czytam dalej. 



Szukasz niespodzianek 
Szukasz ekstremalnych sportów 

Wejdź do biblioteki 
Stwarzaj niespodzianki 

Żądaj ekstremalnych wrażeń 
Wypożyczaj powieści 



Proszę księdza, nie wiem jak żyć, jestem w dołku? 
Ile masz lat? 
Siedemnaście 

No cóż? 
Zapytaj w bibliotece. 



Ps. 
Czytaj polskie powieści 

Pomimo wszystko


CZUJESZ JEJ BLISKOŚĆ, ZNIECIERPLIWIONE SPOJRZENIE, WCIĄGA CIĘ JEJ ŚWIEŻY 
ZAPACH.

 
NIE CZEKASZ, PRZYTULASZ SIĘ, ZACZYNASZ CZYTAĆ. 



Jeśli stoisz nad przepaścią 
nie biegnij dalej 

zacznij czytać powieść lub opowiadanie 


Nie zwalniam 
Myślę o przyszłości 

Czytam


Czytasz powieści, uważaj - jesteś w mniejszości


Chcesz być w mniejszości – czytaj powieści
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Jakiej jesteś orientacji? 
- Czytam powieści 

Autor haseł – Piotr Bierczyński. Wszelkie prawa zastrzeżone. Popularyzacja haseł tylko z 
podaniem źródła. Więcej na forum EBIB – Biblioteki w powieściach, opowiadaniach

http://ebib.oss.wroc.pl/phpBB/viewtopic.php?t=847&highlight=powie%B6ci

16

http://ebib.oss.wroc.pl/phpBB/viewtopic.php?t=847&highlight=powie%B6ci


Moderatorami w klubie działającym w W iM BP  są pracownicy B iblioteki:  

Danuta Kapela (Dział M etodyki, Analiz i P romocji)  

tel. 042 663 03 38 w godz. 7.30-15.30   

kapela@ hiacynt.wimbp.lodz.pl 

E lżbieta Domagalska (Dział Zbiorów S pecjalnych) 

tel. 042 663 03 24 w godz. 12.30-15.30  

domag@ hiacynt.wimbp.lodz.pl 

Projekt jest realizowany w ramach  

Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” 

ogłoszonego przez Minis terstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

W ojewódzka i M iejska Biblioteka Publiczna 
im. M ars załka Józefa P iłsudskiego  

w Łodzi 

ul. Gdańska 100/102 
90-508 Łódź 

Tel.: 0-42 636-68-35 (sekretariat) 
Tel.: 0-42 637-30-90 (centrala) 

www.wimbp.lodz.pl 
Nakład: 30 egz. 

 
Oprac.: Danuta Kapela 

Oprac. okładki: Michał Guzek 
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