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Czym się może zakończyć wyprawa ojca i syna 
na lody w Rosario w latach pięćdziesiątych i co 
czeka argentyńskiego pisarza na stypendium 
w Warszawie trzy dekady później? Co połączy 
niefortunnego literata z japońskim zabójcą 
i dlaczego nie należy rozmawiać z nieznajo-
mymi, gdy się jest nastolatką z Buenos Aires 
i wraca do domu inną drogą niż zwykle?

Wartka, filmowa akcja splata się z onirycznymi 
obrazami, bazarowe mądrości z filozofią, a kil-
kuletni narrator potrafi przemówić głosem 
dojrzałego twórcy, w którym bez trudu roz-
poznajemy samego autora. W świecie Trzech 
opowieści wydarzyć się może wszystko, jednak 
żadna ekstrawagancja nie budzi sprzeciwu czy-
telnika pozostającego pod dziwnym urokiem 
tej prozy, czerpiącej zarówno z najlepszych 
wzorców europejskiej awangardy, jak i współ-
czesnej popkultury.

To frustrujące, ale kiedy zaczniesz czytać Airę, 
nie chcesz przestać – pisał Roberto Bolaño. 
I miał rację. 

César Aira (ur. 1949) – argentyński prozaik, 
eseista i tłumacz. Wykłada historię awangardy 
na Uniwersytecie w Buenos Aires i Uniwer-
sytecie Narodowym w Rosario. Debiutował 
w 1975 roku powieścią Moreira. Autor ponad 
stu książek, z czego najważniejsze to: Ema, la 
cautiva (1981), La liebre (1991), Dowód, Płacz 
(1992), Jak zostałam zakonnicą (1993), El con-
greso de literatura (1997) oraz Un episodio en 
la vida del pintor viajero (2000). Jego powieści 
przełożono na wiele języków. Jest jednym 
z najszerzej dyskutowanych współczesnych 
prozaików latynoamerykańskich, laureatem 
m.in. Konex Award (1994, 2004), Prix Roger 
Caillois (2014), America Awards (2016), był także 
nominowany do Międzynarodowej Nagrody 
Bookera (2015). Od lat wymienia się go wśród 
kandydatów do Literackiej Nagrody Nobla. 
Tłumaczył m.in. utwory Jana Potockiego,  
An toine’a de Saint-Exupéry, Franza Kafki, Alle-
na Tate’a i Stephena Kinga. Trzy opowieści są 
jego pierwszą książką wydaną w Polsce.
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Jak zostałam zakonnicą





1.

Moja historia, historia „jak zostałam zakonnicą”, za-
częła się bardzo wcześnie; skończyłam dopiero sześć 
lat. Początek tego wszystkiego wyznacza wydarzenie, 
które bardzo dobrze pamiętam, umiem je zrekonstru-
ować w najdrobniejszych szczegółach. Wcześniej nie 
ma nic; potem wszystko zlewa się w jedno żywe, ciąg-
łe, niczym nieprzerywane wspomnienie, obejmujące 
również godziny snu, aż do momentu, gdy w końcu 
włożyłam habit.

Przeprowadziliśmy się do Rosario. Pierwsze lata 
dzieciństwa razem z mamą i tatą spędziłam w małej 
miejscowości w prowincji Buenos Aires, z której nie 
pamiętam zupełnie nic i nigdy tam nie wróciłam: na-
zywała się Coronel Pringles. Wielkie miasto (bo tak ja-
wiło mi się Rosario  – rzecz logiczna, zważywszy na to, 
skąd przyjechaliśmy) zrobiło na nas ogromne wrażenie. 
Już po kilku dniach ojciec postanowił dotrzymać danej 
mi obietnicy: zabrał mnie na lody. To miały być moje 
pierwsze lody w życiu, bo w Pringles ich nie było. On, 
który w młodości bywał w różnych miastach, nie raz 
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wygłaszał pochwały tego smakołyku, wspominał go 
jako pyszny i wykwintny, choć nie bardzo umiał wyjaś-
nić jego wyjątkowości słowami. Opisał go, najzupełniej 
trafnie, jako coś niewyobrażalnego dla osoby, która nie 
miała z lodami styczności, i już to wystarczyło, żeby 
myśl ta zapuściła mocne korzenie w moim dziecięcym 
umyśle i przybierała na sile, stopniowo urastając do 
rangi mitu.

Poszliśmy do lodziarni, którą wypatrzyliśmy po-
przedniego dnia. Weszliśmy. Dla siebie poprosił o loda 
za pięćdziesiąt centavo, pistacjowego, waniliowego 
i z rodzynkami w whisky, a dla mnie takiego za dzie-
sięć, truskawkowego. Różowy kolor wprawił mnie 
w zachwyt. Byłam bardzo dobrze nastawiona. Uwiel-
białam mojego tatę. Odnosiłam się z czcią do wszyst-
kiego, co miało z nim związek. Usiedliśmy na ławce 
przy deptaku, pod drzewami, które wtedy jeszcze rosły 
w centrum Rosario  – pod platanami. Obserwowałam, 
jak za jedzenie zabiera się tata, który w kilka sekund 
uporał się z zieloną gałką. Z wielką ostrożnością nabra-
łam porcję na łyżeczkę i wsadziłam ją do ust.

Ledwie pierwsze cząstki loda rozpuściły mi się na 
języku, poczułam się chora z obrzydzenia. Nigdy nie 
miałam w ustach czegoś tak paskudnego. Byłam ra-
czej kapryśna, jeśli chodzi o jedzenie; sceny przy stole 
nie miały przede mną żadnych tajemnic, jeśli tylko nie 
chciałam czegoś jeść. Ale to przebijało wszystko, z czym 
dotąd się zetknęłam; najgorsze marudzenie, nawet ta-
kie, na jakie dotąd nigdy sobie nie pozwalałam, tym 
razem wydawało mi się aż nadto usprawiedliwione. 
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Przez ułamek sekundy rozważałam, czyby tego jednak 
nie ukryć. Tata tak się starał, żeby mnie uszczęśliwić, 
a to w jego przypadku  – mężczyzny raczej zdystanso-
wanego, gwałtownego, nieokazującego czułości  – było 
naprawdę rzadkie, że psucie takiego momentu wyda-
wało się grzechem. Przeszła mi przez myśl przeraża-
jąca alternatywa, żeby połknąć całego loda, byle tylko 
zadowolić tatę. To był raptem naparsteczek, najmniej-
szy możliwy pojemnik, dla małych dzieci, ale wtedy 
sprawiał wrażenie, że waży tonę.

Nie wiem, czy stać by mnie było na aż taki hero-
izm, ale nawet nie miałam okazji spróbować. Pierwsza 
porcja wywołała na mojej twarzy odruchowy skurcz 
obrzydzenia, którego nie mógł przegapić. Była to mina 
niemal przesadna, w której spotykały się moja fizjo-
logiczna reakcja i towarzyszące jej następstwa psy-
chiczne: rozczarowanie, strach i tragiczny smutek wy-
nikający z niemożności podążania śladem taty nawet 
w kwestii życiowych przyjemności. Nierozsądnie było-
by próbować to ukrywać: nawet dziś nie byłabym w sta-
nie, bo ten grymas nigdy nie zniknął z mojej twarzy.

 – Co ci się dzieje?
W jego tonie pobrzmiewało wszystko, co miało się 

zaraz zdarzyć.
W normalnych okolicznościach wybuchnęłabym 

płaczem i to uniemożliwiłoby mi odpowiedź. Zawsze 
miałam łatwość do łez, jak wiele nadwrażliwych dzieci. 
Ale ten obrzydliwy posmak, który zjechał mi do gardła, 
a teraz powracał jak chłośnięcie biczem, zelektryzował 
mnie raptownie.
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 – Ggg h.
 – Co?
 – To jest… fuj.
 – Jakie?
 – No fuj!  – wykrzyknęłam w rozpaczy.
 – Nie smakują ci lody?
Przypomniało mi się, jak po drodze powiedział mię-

dzy innymi, i to w tonie przyjemnego oczekiwania: 
 – Zobaczymy, czy ci zasmakują lody.  – Oczywiście mó-
wił tak, przyjmując za pewnik, że będą mi smakować. 
Jakie dziecko nie lubi lodów? Są tacy ludzie, dorośli, 
dla których wspomnienie dzieciństwa układa się w je-
den długi ciąg lodów i niewiele więcej. Dlatego teraz 
w jego pytaniu pobrzmiewało fatalistyczne niedowie-
rzanie, jakby mówił: „Nie do wiary! W tym też musisz 
mnie zawieść?”.

Widziałam, jak w jego oczach rodzi się oburzenie 
i pogarda, ale starał się hamować. Uznał, że da mi jesz-
cze jedną szansę.

 – Jedz. Są pyszne  – stwierdził i dla wzmocnienia 
tych słów włożył sobie do ust kolejną porcję.

Nie mogłam się już wycofać. Kości zostały rzucone. 
Na swój sposób nie chciałam się też wycofywać. Mia-
łam jasność, że jedyne, co mi teraz pozostało, to udo-
wodnić tacie, że to, co trzymam w rękach, naprawdę 
jest obrzydliwe. Popatrzyłam na różową barwę lodów 
z przerażeniem. Rzeczywistość okazywała się komedią. 
Gorzej: komedia okazywała się rzeczywistością, i to tu-
taj, przy mnie, poprzez mnie. Kręciło mi się w głowie, 
ale nie mogłam zrobić kroku wstecz.
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 – To jest obrzydliwe! Paskudztwo!  – Chciałam 
wpaść w histerię.  – Ohyda!

Nic nie powiedział. Patrzył w pustkę przed sobą 
i szybko kończył swoją porcję. Znów nie udało mi się 
nazwać rzeczy po imieniu. Szybko skorygowałam.

 – To jest gorzkie  – powiedziałam.
 – Nie, jest słodkie  – odpowiedział z wysiloną łagod-

nością, w której wyczuwało się groźbę.
 – Gorzkie!  – krzyknęłam.
 – Słodkie.
 – To jest gorzkie!!
Tata porzucił już wszelką nadzieję na jakąkolwiek 

satysfakcję z naszego wyjścia, wspólnoty gustów, poro-
zumienia. To już minęło i cóż z niego był za naiwniak, 
pewnie teraz sobie myślał, że dał się tak nabrać! Mimo 
to, i chyba tylko żeby jeszcze bardziej rozjątrzyć tę ranę, 
podjął trud wyjaśniania mi mojego błędu. Czy też prze-
konania samego siebie, że to ja jestem jego błędem.

 – To bardzo słodka masa o smaku truskawkowym, 
pychota.

Pokręciłam przecząco głową.
 – Nie? No to jak smakuje?
 – Okropnie!
 – Moim zdaniem są pyszne  – powiedział spokojnie 

i znów pochłonął gałkę. Jego spokój przerażał mnie 
bardziej niż cokolwiek innego. Szukałam możliwości 
pokojowego zakończenia sprawy, ale bardzo pokrętną, 
typową dla siebie drogą:

 – Nie rozumiem, jak to świństwo może ci smako-
wać  – próbowałam powiedzieć to z podziwem.
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 – Wszyscy lubią lody  – powiedział na krawędzi wy-
buchu. Maska cierpliwości opadła mu z twarzy, sama 
nie wiem, jakim cudem jeszcze się nie rozryczałam.  – 
Wszyscy oprócz ciebie, bo jesteś głupi.

 – Nie, tato! Przysięgam!
 – Jedz te lody  – zimno i krótko.  – Po to ci je kupi-

łem, bałwanie.
 – Ale ja nie mogę!
 – Jedz. Spróbuj. Nawet nie skosztowałeś.
Otwierając szeroko oczy w oburzeniu, że kwestio-

nowana jest moja uczciwość (musiałabym być jakimś 
potworem, żeby kłamać dla przyjemności), wykrzyk-
nęłam:

 – P rz ys i ę g a m, że są obrzydliwe!
 – Gdzie tam obrzydliwe. Spróbuj.
 – Próbowałem! Nie mogę!
Coś mu przyszło do głowy i znów przybrał bardziej 

ugodowy ton:
 – Wiesz, o co może chodzić? To dlatego, że są bardzo 

zimne. Nie chodzi o smak, tylko o temperaturę. Ale 
zaraz się przyzwyczaisz i zobaczysz, jakie to pyszne.

Uczepiłam się tej szansy jak brzytwy. Chciałam 
uwierzyć w tę możliwość, na którą ja bym nie wpadła 
i po tysiącu lat. Ale tak naprawdę wiedziałam, że to 
nie ma sensu. Nie w tym rzecz. Może i nie piłam zbyt 
często zimnych napojów (nie mieliśmy lodówki), ale 
próbowałam ich już i doskonale wiedziałam, że to nie 
dla mnie. Mimo wszystko uczepiłam się tej ewentual-
ności. Bardzo ostrożnie nabrałam odrobinę lodów na 
czubek łyżeczki i mechanicznie wsunęłam do ust.
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Wydały mi się z tysiąc razy paskudniejsze niż po-
przednio. Wyplułabym je, gdybym potrafiła to zrobić. 
Nigdy nie nauczyłam się pluć na odległość. Ślina za-
wsze leciała mi kącikami ust.

Tata obserwował kątem oka wszystkie moje ruchy, 
nie przerywając pałaszowania swojej porcji. Trzy róż-
nokolorowe warstwy znikały w szybkim tempie. Ły-
żeczką wyrównał lody tak, żeby były płaskie na wyso-
kości krawędzi wafl owego rożka. Wtedy zaczął go gryźć. 
Nie wiedziałam, że rożki są jadalne, więc uznałam to 
za objaw jakiegoś zdziczenia, które tylko spotęgowało 
moje przerażenie. Zaczęłam drżeć. Czułam, jak wzbiera 
we mnie płacz. Odezwał się do mnie z pełnymi ustami:

 – No spróbuj p o rz ą d n i e, idioto! Porządna porcja, 
żebyś poczuł smak.

 – A… ale…
Skończył swojego. Cisnął łyżeczkę na chodnik. Cud, 

że jej też nie pożarł, pomyślałam. Miał teraz wolne 
ręce i odwrócił się w moją stronę: wiedziałam, że niebo 
zaczyna walić mi się na głowę.

 – Zjedz je wreszcie! Nie widzisz, że się topią?
Faktycznie, górna część loda zaczynała się rozpły-

wać i po bokach rożka wiły się różowe strumyczki, 
ciekły mi po dłoni i przedramieniu, i na moje chude 
nogi wystające z krótkich spodenek. To mnie osta-
tecznie sparaliżowało. Lęk narastał w tempie jedno-
stajnie przyśpieszonym. Lody jawiły mi się teraz jako 
najokrutniejsze wynalezione dotąd narzędzie tortur. 
Tata wyrwał mi łyżeczkę z drugiej ręki i wbił ją w tru-
skawkową masę. Nabrał solidną porcję i przysunął ją 
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do moich ust. Jedyną formą obrony było zaciśnięcie 
warg i trzymanie ich już tak na zawsze. Ale nie mog-
łam. Otworzyłam szeroko usta i łyżeczka wjechała do 
środka. Wylądowała na języku.

 – Zamknij.
Posłuchałam. Łzy nabiegły mi do oczu. Kiedy doci-

skałam język do podniebienia i czułam rozpływające 
się lody, w moim ciele wezbrał szloch. Nie spróbowa-
łam przełknąć. Ogarniało mnie przejmujące obrzydze-
nie, przeszywało mi mózg jak błyskawica. A tu zbliżała 
się kolejna kopiata łyżeczka. Uchyliłam usta. Łzy już 
ciekły. Tata podał mi łyżeczkę do drugiej ręki.

 – Teraz ty.
Przełknęłam, zakaszlałam i zaczęłam bezgłośnie 

płakać.
 – Teraz to już kaprysisz. Robisz to specjalnie.
 – Nie, tato!  – wybełkotałam, ale prawie nie dało się 

tego zrozumieć, brzmiało bardziej jak: „nie ta nie to nie”.
 – Nie smakuje ci? Co? Nie smakuje? No mówiłem, 

że bałwan z ciebie!  – Rozpłakałam się.  – No odpowiedz 
mi. Jeśli ci nie smakuje, nie ma problemu. Wywalimy 
je w cholerę i po sprawie.

Mówił, jakby faktycznie stanowiło to jakieś wyjście 
z sytuacji. Sęk w tym, że ponieważ tata bardzo szybko 
zjadł swojego loda, miał trochę zdrętwiały język i wy-
powiadał słowa w sposób, jakiego u niego nie znałam, 
z nieporadnością, która wszystko tylko pogarszała, 
wszystko stawało się jeszcze mniej zrozumiałe i znacz-
nie straszniejsze. Wydawało mi się, że język sztywnieje 
mu ze złości.
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 – Powiedz, co ci w tym nie smakuje. Wszyscy lubią 
lody, tylko nie ty. Wytłumacz mi dlaczego.

Jakimś cudem udało mi się wydusić z siebie głos, 
niewiele jednak miałam do powiedzenia.

 – Bo to jest wstrętne.
 – Nie, nie jest. Mnie smakuje.
 – Mnie nie  – skarżyłam się.
Wziął mnie za rękę i przesunął dłoń z łyżeczką 

w stronę loda.
 – Weź jeszcze i idziemy stąd. Po co ja cię tu przy-

prowadziłem.
 – Ale mi nie smakuje! Proszę, proszę…
 – Dobra. Nigdy więcej nie kupię ci loda. Ale tego 

dokończ.
Mechanicznie nabrałam kolejną łyżeczkę. Na samą 

myśl, że ta męka ma jeszcze trwać, robiło mi się słabo. 
Nie miałam już sił. Płakałam otwarcie, nie kryjąc się. 
Na szczęście nikogo innego w pobliżu nie było. O tyle 
mniejsze było przynajmniej upokorzenie taty. Zamilkł, 
znieruchomiał. Patrzył na mnie z takim samym głę-
bokim, wypływającym z trzewi niesmakiem, z jakim 
ja patrzyłam na loda. Chciałam coś powiedzieć, ale nie 
wiedziałam co. Że lody mi nie smakują? Już to mówi-
łam. Że są obrzydliwe? Też, i nie było sensu powtarzać, 
bo choć wypowiem to na głos, dalej będzie we mnie 
tkwić to, co niemożliwe do przekazania. Bo jemu sma-
kowały, uważał, że są pyszne. Wszystko było niemożli-
we, już na zawsze. Ogarnęły mnie spazmy, uległam im. 
I nie można było liczyć na żadne pocieszenie. Sytuacja 
była patowa dla obu stron. On też nie mógł mi powie-
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dzieć, jak bardzo mną gardzi, jak bardzo nienawidzi. 
Jego słowa nie mogły mnie dosięgnąć.

2.

Kłótnia, jak wspomniałam pod koniec poprzednie-
go rozdziału, doszła do kresu, o ile w ogóle można 
tu mówić o kłótni. Popadliśmy w milczenie, którego 
nawet moje przerywane szlochy nie były w stanie 
tak naprawdę zakłócić. Ojciec siedział jak posąg, jak 
kamienny blok. Ja, wstrząśnięta, rozedrgana, wilgot-
na, z rożkiem z lodami w jednej i łyżeczką w drugiej 
ręce, z czerwoną i wykrzywioną przykrym grymasem 
twarzą, trwałam w identycznym bezruchu. A nawet 
w większym, spętana bólem, który przerastał mnie 
bez reszty, bo przecież moją miarą był mój dziecięcy 
wiek, niski wzrost i ogromna wrażliwość. Tata prze-
stał nalegać. Ostatnim i jedynym wyjściem z sytua-
cji byłoby dobrowolne skończenie loda, dostrzeżenie 
w nim wreszcie smaku, przezwyciężenie tego kryzysu. 
Ale to było niemożliwe. Nikt mi nie musiał tego mó-
wić, nawet nie musiałam o tym myśleć. Mimo wszech-
ogarniającej niemocy doskonale panowałam nad tym, 
co niemożliwe. Pusta ulica ocieniana przez platany, 
duszący skwar rosariańskiego stycznia, wszystko to 
odbijało echem moje szlochanie. W otaczającej nas ci-
szy słońce kreśliło rysunki. Łzy płynęły mi bez końca, 
a lody topniały coraz obficiej, różowe strumyczki ście-
kały mi do łokcia, a stamtąd skapywały na nogę.



posłowie

Zapełnić czas





1. Kiedy czytałem ostatnie strony kończącego tę książkę 
opowiadania Dowód, zastanawiałem się (zapewne nie 
ja pierwszy), ile razy César Aira oglądał wczesne filmy 
Tarantino, czy to Pulp Fiction, czy Wściekłe psy. Ręka, 
noga, mózg na ścianie, wybuchy i strzały, a między nimi 
wykrzykiwane gromko kwestie łączące wysoką filozofię 
z bazarową mądrością, wszystko zaś w szybkim tempie 
i ujęte w niewidoczny, lecz przecież wyczuwalny cudzy-
słów cytatu, niepełnej powagi, ludycznego żartu. „Żad-
nej powolności”  – mówi bohaterka pierwszego utworu 
w tym tomie; tak też mogłaby brzmieć dewiza pisarska 
Césara Airy.

Walka powolności z szybkością jest obecna nie tylko 
w technologii, lecz także w literaturze od dawien daw-
na. Powolność wedle chyżych należeć ma do przeszłości 
lub niechcianej już teraźniejszości, a to, co ma nastać, 
rozegra się w innym rytmie. Powolność jest konserwa-
tywna i zachowawcza, szybkość, jeśli nie rewolucyjna, 
to co najmniej awangardowa i anarchiczna; powolność 
jest stara i krępująca, szybkość  – młoda i wyzwoliciel-
ska. Manifesty speedujących futurystów są tego najbar-
dziej oczywistym i ogranym przykładem. Ale pomyślmy 
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choćby o Janie Potockim i Rękopisie znalezionym w Sara-
gossie z jego kawalkadą zdarzeń o różnej próbie realności 
(tak jak mówimy „próba złota”), na granicy snu i jawy, 
wywracającym do góry nogami znane sposoby powie-
ściowej narracji; łatwo pojąć, że César Aira dzieło to na 
hiszpański przełożył i opatrzył przypisami.

Opowieści Airy płyną wartko, ślizgając się po grani 
absurdu. Zastanawiam się również, jak bardzo Damián 
Szifron, reżyser Dzikich historii, najgłośniejszego w tym 
stuleciu argentyńskiego filmu, musiał się Airy naczytać, 
skoro jego sposób narracji, poczucie groteski, czarnego 
humoru, pure nonsensu, gwałtowność wielu zdarzeń 
czy nawet motywy zemsty albo eksplozji do złudzenia 
przypominają tę prozę.

Szukam estetycznych powinowactw, gdyż poetyka 
Airy łatwo zbija z tropu, skłania albo do bezwzględ-
nego odrzucenia, albo do radosnej akceptacji. Lektura 
jego tekstów volens nolens stawia nas bowiem przed 
ewidentnym szantażem, jak każdy utwór awangardo-
wy czy, zniżmy ton, „szalony”, z natury nieoczywisty, 
niemieszczący się w średniej oczekiwań, łączący różne 
ekspresje i dawki realności oraz nierealności.

Boimy się okazać czytelniczymi mieszczuchami, 
którym przeszkadza „wariactwo” opowieści snutej po 
śmierci, językiem dorosłego pisarza albo analityka, 
przez dziewczynkę będącą w dodatku chłopcem o imie-
niu samego autora; nie rozumiemy, jak to się dzieje, że 
nastolatki z dzielnicy mieszają uliczny slang z wyrafi-
nowanym dyskursem o namiętnościach rodem z Niebez-
piecznych związków Laclosa. Wstydzimy się przyznać, że 
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nasze czytelnicze serce pozostaje suche, podczas gdy lu-
bimy jego drgnięcia i sentymentalne reakcje; lękamy się, 
że okażemy własną ograniczoność, jak widzowie sztuki 
nowoczesnej nierozumiejący nic z różnych „instalacji” 
czy z twórczości Pollocka. Jednocześnie nie chcemy dać 
się łatwo „nabrać” na takie cwane inwencje; tak prosto 
z nami nie pójdzie  – ostrzegamy siebie samych  – kąpiel 
w nieprawdopodobieństwie i absurdzie nie jest jeszcze 
gwarantem wartości.

Zanim ukazały się Trzy opowieści, po polsku moż-
na było przeczytać tylko dwa teksty Airy¹. W jednym 
z nich, parostronicowym ledwie i bardzo ciekawym ese-
ju Nowe pisarstwo z roku 1998, Aira wykłada, mam wra-
żenie, kawę na ławę. W nielicznych wywiadach operuje 
raczej półsłówkami i sugestiami, tutaj mówi nieco wię-
cej o innych artystach, a więc jakoś o sobie, oraz o tym, 
czym powinny być tworzenie, pisanie, awan garda.

Aira przeciwstawia sobie dwa rodzaje pisarstwa: 
sprofesjonalizowane i dyletanckie. To drugie, tak czy 
inaczej awangardowe, powstaje w kontrze do pierwsze-
go. Można na to spojrzeć z lotu ptaka: w ciągu długich 
dziejów literatury wykrystalizowana droga sztuki lite-
rackiej, wiodącej artystycznie i komercyjnie, wykluczała 
profesjonalność innych dróg; jeśli powstawała inna 
literatura, z boku, to funkcjonowała ona w aurze nie-

 ¹ C. Aira, Nowe pisarstwo, przeł. P. Gołębiowski, „Tekstualia” 2017, 
nr 2; tenże, Arcydzieło tajemne, przeł. R. Kalicki, „Twórczość” 
2003, nr 1. Drugi tekst to krótka, pochwalna, a w części informa-
cyjna notatka o Gombrowiczu, zamieszczona w dzienniku „El País” 
z 26 lis topada 2001. 
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powagi i ludyczności; była niejako jednorazowa, nigdy 
wzorcowa. Awangardowość zawsze z takimi nastrojami, 
z owym nieserio, z koniecznym szyderstwem z zasta-
nych form wypowiedzi, była łączona, lecz jej znaczenie 
polega przecież na czymś więcej: to ona przywraca sztu-
ce pozbawioną rutyny łatwość tworzenia.

Aira podaje przykład dziewiętnastowieczny. Uformo-
wała się wówczas powieść tak doskonała (Balzac, Di-
ckens), że w ramach jej gatunkowych założeń trudno 
było stworzyć jeszcze lepszą; można było co najwyżej 
utrwalać jej model, pisać kolejne powieści „balzakowskie”. 
Aby wyrwać się z tej pułapki, należało podjąć ogrom-
ne wyzwanie: poświęcić jednej książce  – jak Proust  – 
całe życie. „Osiągnąwszy status profesjonalisty  – twier-
dzi Aira  – pisarz staje przed wyborem dwóch dróg, w rów-
nym stopniu podszytych melancholią: albo dalej pisać 
powieści w starym stylu w uwspółcześnionych realiach, 
albo podjąć heroiczną próbę wykonania kroku naprzód. 
Ta druga możliwość szybko okazuje się ślepą uliczką: 
podczas gdy Balzac napisał pięćdziesiąt powieści i zna-
lazł jeszcze czas dla siebie, Flaubert napisał, wykrwa-
wiając się, pięć, Joyce  – dwie, a Proust  – tylko jedną” ².

Literatura dyletancka, tak czy inaczej awangardowa, 
przynosi trzecie wyjście. Nie wymaga ani imitacji, ani 
bohaterskiej próby osiągnięcia wyżyłowanego, jednora-
zowego maksimum. Jej odświeżająca, „antyprofesjonal-
na” moc przywraca dziełu konieczną, a zaniedbaną przez 
profesjonalny mainstream dialektykę treści i formy. Tę 

 ² C. Aira, Nowe pisarstwo, dz. cyt., s. 189.
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ostatnią literatura profesjonalna pozostawia „w stanie 
hibernacji”, co nie pozwala na ewolucje gatunkowe, pod-
czas gdy awangarda, skupiona na formie, inicjuje nowe 
procesy twórcze i dzięki temu respektuje podstawową 
wartość, wręcz etykę sztuki, jaką jest dla Airy jej ra-
dykalność, czyli bezwzględna niezgoda na postać raz 
osiągniętą.

Po co komu kolejna powieść podobna do poprzed-
nich  – pyta Aira, może prowokująco, a może rozbraja-
jąco  – po co reprodukcja pomysłów i form już stworzo-
nych i przedstawionych? Są one miarą starzenia się 
kultury, czemu można by zapobiec, owszem, długim 
dojrzewaniem nowych form, lecz gdzie jest na to czas? 
Mówi Aira: „Wielcy artyści xx wieku to nie ci, którzy 
tworzyli dzieła, tylko ci, którzy wymyślali metody, żeby 
dzieła tworzyły się same albo żeby się nie tworzyły” ³.

Awangarda mówi, że nie ma chwili do stracenia, żad-
nej powolności, i wymaga, by iść od razu na bezczelne 
skróty, czyli sięgać po supermetodę, szybki numer, trzask-
-prask. Taki Cage na przykład, ulubiony kompozytor pi-
sarza. Także Schönberg albo Marcel Duchamp, o którym 
Aira tyle pisał. Czy może najważniejszy, Raymond Rous-
sel  – bez niego, wyznaje gdzie indziej Aira, nie umiałby 
mówić o literaturze. Ci wszyscy, którzy w tym sensie 
sytuują się poza profesjonalizmem, że dzięki przyję-
tej metodzie  – a tylko metoda, powtórzmy, gwarantu-
je prawdziwą sztukę  – pokazują, iż muzyk nie musi 
być muzykiem, malarz malarzem, pisarz pisarzem itd.

 ³ Tamże, s. 190.
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Z Kraju i ze Świata
seria Wydawnictwa Ossolineum

Lekkość, szybkość, dokładność, przejrzystość, wielo -
rakość, zwartość — te cechy Italo Calvino uważał 
za kluczowe dla literatury xxi wieku. Mówiąc 
o lekkości, nie miał, rzecz jasna, na myśli beztroski. 
Z Kraju i ze Świata to seria prezentująca ambit-
ną prozę współczesną, polską i tłumaczoną, która 
pozostaje w zgodzie z tym kodeksem.

Wiemy, kto dostał ostatnio ważną nagrodę literac-
ką, czytamy także listy bestselerów, ale nie ulega-
my rankingom i modzie. Z  literatury światowej 
wybieramy książki niekoniecznie bardzo głośne, 
ale znakomite, cieszące się uznaniem znawców 
i  pisarzy, często wywierające istotny wpływ na 
tradycję literacką swojego języka.
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