
 

 

 



o artystyczne święto trwające od maja 2016 do końca 2017  r.   

 

o organizowany przy współpracy z węgierskimi i polskimi partnerami cykl wydarzeń służy nie 

tylko propagowaniu węgierskiej kultury, lecz pozwala także na umocnienie stosunków oraz 

zaakcentowanie związków politycznych, gospodarczych i turystycznych.  

 

o jego głównym celem jest podkreślenie zarazem wagi historycznej przyjaźni węgiersko-

polskiej czy węgierskiej kultury, jak i zaprezentowanie jej najnowszych dzieł i osiągnięć. 

 

o z okazji obchodów, na język polski przetłumaczono i wydano książki ponad 20 węgierskich 

autorów.  

 

• Więcej informacji znajduje się 

na stronie www.kulturawegierska.pl 

fanpage’u Węgierskiego Instytut Kultury  

oraz kanale YouTube Węgierski Instytut Kultury.  

Rok Kultury Węgierskiej w Polsce 2016/2017 

http://www.kulturawegierska.pl/
https://www.facebook.com/hunginst/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/WegInstKult


o to jedna z najstarszych placówek kulturalnych w Polsce, działająca od 

1935 r.  

 

o jej zadaniem jest upowszechnianie węgierskiej kultury, historii 

i dziedzictwa narodowego w Polsce 

 

o zajmuje się promocją kraju i budowaniem pozytywnego wizerunku 

narodu węgierskiego 

 

o wspiera współpracę między oboma państwami w dziedzinie kultury, 

edukacji, nauki, sportu oraz sztuki 

Węgierski Instytut Kultury 



o pogłębienie wiedzy o literaturze węgierskiej w Polsce 

 

o zainteresowanie przedstawicieli bibliotek kulturą i literaturą 

węgierską oraz przekazanie podstawowej wiedzy 

umożliwiającej samodzielne poszukiwania 

 

o zaktualizowanie w bibliotece półki LITERATURA 

WĘGIERSKA. 

 

o zachęcenie do zapraszania autorów węgierskich na 

spotkania autorskie do bibliotek i współpracy w tym 

zakresie z Węgierskim Instytutem Kultury 

 

Dwa Bratanki  – cele 



KONKURS na najlepszą recenzję… 

… a raczej 10      

 

Krótka instrukcja…   

     

 

           …jak wziąć udział 



Dołączcie do zamkniętej grupy na Facebooku: 

     Dwa bratanki - odkrywamy literaturę 

węgierską w Polsce 
 

1. Ściągnijcie materiały z dzisiejszego seminarium, zadawajcie pytania, dzielcie się 

wrażeniami! 

 

2. Przeczytajcie i omówcie w klubie dowolną książkę węgierską . 

 

3. Do 30 października 2017 r. Prześlijcie recenzję w dowolnej formie tekst, video, 

podcast lub dzieło graficzne/rękodzielnicze* inspirowane omówioną książką na adres:  

dkk@instytutksiazki.pl  

  (w tytule:  Konkurs - Dwa bratanki) 

 

4. Odbierzcie NAGRODĘ – do wygrania 10 węgierskich półek  (po min. 25 tytułów ) 

wypełnionych nowościami dla Waszego klubu lub biblioteki! 
 

*szczegóły w regulaminie, który jest dostępny na profilu FB w grupie  Dwa bratanki 

Jak to zrobić?  

mailto:dkk@instytutksiazki.pl


o z wykształcenia enolożka i filozofka, z 

zamiłowania tłumaczka literatury węgierskiej 

 

o autorka przekładów opowiadań, powieści i  

dramatów Sándora Máraiego - Magia (pojawia 

się w Tataraku A. Wajdy), Pokój na Itace, 

Pokrzepiciel, Sąd w Canudos, Trzydzieści 
srebrników, Przygoda - dramat wystawiony 

przez Krystynę Jandę (Teatr Polonia) oraz Jana 

Englerta (Teatr TVP) 

 

o tłumaczka Györgya Spiró - Salon Wiosenny, 
Diavolina , odkrywczyni nieznanych u nas 

węgierskich autorów – A. Wassa (Czarownica z 
Funtinel), M. Bánffyego (Trylogia 
siedmiogrodzka), G. Zoltána (Orgia) 

 

o wielokrotna stypendystka węgierskich instytucji i 

organizacji kulturalnych, w tym Fundacji Milána 

Füsta 

 

o regularnie publikuje w Zeszytach literackich 

prowadzący – Irena Makarewicz 

pl.wikipedia.org/wiki/Irena_Makarewicz  

pl.wikipedia.org/wiki/Irena_Makarewicz
pl.wikipedia.org/wiki/Irena_Makarewicz


o Hungarystka (UJ, BBI), tłumaczka prozy, 

poezji, dramatu i tekstów użytkowych 

 

o Przełożyła Tureckie lustro V. Horvátha, 

Linie kodu kreskowego K.Tóth, Dom kata 
A. Tompy oraz szereg innych tekstów 

 

o Popularyzuje kulturę i literaturę węgierską 

prowadząc autorski vlog Węgierska randka 
 

o Moderuje i tłumaczy spotkania autorskie, 

uczestniczy w projektach literackich 

 

o W 2016 r. uznana najlepszym tłumaczem 

8. edycji Festiwalu Conrada 

 

o Zajmuje się także konferansjerką, 

szkoleniami i inną działalnością sceniczną 

prowadzący – Anna Butrym 

www.annabutrym.pl  

http://www.annabutrym.pl/


o niezależny analityk i konsultant rynku 

wydawniczego, twórca goodbooks.pl 

wydawał książki prawnicze w Wolters Kluwer 

Polska, tworzył czeskieklimaty.pl, 

slowackieklimaty.pl, oraz budował zasoby 

internetowej Biblioteki Wzornictwa 

 

o obecnie zajmuje się implementowaniem 

nowoczesnych technologii do rynku 

wydawniczego, szczególnie w zakresie 

gamifikacji jako środka zwiększającego 

zaangażowanie czytelników młodego 

pokolenia.  

 

o od 10 lat dzieli się swoją wiedzą organizując 

i prowadząc warsztaty dla bibliotekarzy m. 

in. z zakresu nowych technologii, 

zarządzania, marketingu, audience 

development 

prowadzący – Marcin Skrabka 



o Źródła wiedzy o współczesnej literaturze 
węgierskiej – strony Instytucji kultury i 
wydawnictw, serwisy informacyjne, wybrane 
blogi, nagrody literackie. 

 

o Prezentacja przekładów węgierskich autorów, 
wydawanych w Polsce w ostatnich 2-3 latach.  

 

o Omówienie trendów we współczesnej literaturze 
węgierskiej zapowiedzi interesujących publikacji, 
które mają się ukazać w Polsce w ciągu 
najbliższych miesięcy.  

Plan zajęć 



źródła wiedzy  

o literaturze węgierskiej 



o Węgierski Instytut Kultury  
www.varso.balassiintezet.hu, www.kulturawegierska.pl , FB Wegierski Instytut Kultury 

 

o Magyazyn 
http://www.magyazyn.pl/  

 

o LubimyCzytać  
http://lubimyczytac.pl/ksiazki/polka/3050/literatura-wegierska 

 

www.blox.pl/blog/tag/literatura-wegierska 

 

o Anna Butrym 
http://annabutrym.pl/tag/literatura-wegierska/ 

 

o Węgierska randka https://www.youtube.com/watch?v=LpBWglAGi0A  

 

o PolskieRadio 
http://www.polskieradio.pl/8/3733/Artykul/1636016,Nowa-literatura-wegierska-w-
polskich-ksiegarniach 

http://www.polskieradio.pl/130/5551/Artykul/1727142,Wegierska-milosc-jak-z-ksiazki  
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wydawcy 

literatury węgierskiej 



wydawcy literatury węgierskiej 



1. BELETRYSTYKA 

2. NOBEL 

3. POGRANICZE 

4. REALIZM MAGICZNY 

5. BILDUNGSROMAN 

6. MIŁOŚĆ 

7. DZIECI 

8. NON-FICTION/REPORTAŻ 

9. CIEKAWOSTKI 



BELETRYSTYKA 



Sándor Márai 

[szandor maroi] 



o właść. Sándor Károly Henrik Grosschmid  

ur. 1900 Kassa – zm. 1989, San  

Diego,  węgierski prozaik, poeta, publicysta,  

tłumacz.  Debiutował wierszami i  

opowiadaniami już w wieku 15 lat. 

  

o Klasyk XX wieku, jeden z największych 

twórców w historii węgierskiej literatury,  

jeden z najbardziej znanych i podziwianych  

węgierskich pisarzy na świecie. W swojej  

twórczości często poruszał temat  

zmierzchu świata mieszczańskiego  

i kryzysu kultury europejskiej 

 

o spuścizna Máraiego to ocean - do 1948  

roku ukazały się 54 książki, na emigracji, za  

życia pisarza - 16, po śmierci do roku 2010  

dalszych 39, od 2011 - jeszcze 19.  

Daje to łącznie 128 tytułów!  

Sándor Márai 



Sándor Márai (I) 

Pochodził z zamożnej mieszczańskiej rodziny o saskich korzeniach, której członkowie przywędrowali w XVIII w. 

na Węgry. Część rodziny osiadła w Kassy, jak wówczas nazywały się Koszyce, część - w rejonie Máramaros w 

Siedmiogrodzie. Ojciec pisarza, Géza Grosschmid, zgodnie z rodzinną tradycją, był prawnikiem, wysokim 

urzędnikiem w banku, od 1923 roku członkiem parlamentu w Pradze - jako przedstawiciel mniejszości 

węgierskiej w Czechosłowacji. Matka, Margit Ratkovszky była z wykształcenia nauczycielką. 

  

Nauki Márai pobierał początkowo w domu, potem w szkołach w Kassy, Preszowie i przez rok także w znanej z 

surowości szkole z internatem w Budapeszcie, dokąd trafił za złe zachowanie. 

  

Debiutował wierszami i opowiadaniami już w wieku 15 lat, a ponieważ także jego brat, Géza, nie wykazywał 

większego zainteresowania prawem, ojciec zezwolił im na karierę artystyczną - robienie z siebie pajaca, jak to 

ujął - pod warunkiem, że nie będą posługiwali się swoim prawdziwym nazwiskiem, by nie zepsuć rodzinie 

opinii. Sándor przybrał nazwisko Márai - od wspomnianego rejonu w Siedmiogrodzie, a Géza, który potem 

został bardzo znanym reżyserem filmowym, przybrał nazwisko Radványi, po babce ze strony ojca. 

  

W 1918 roku Sándor Márai przeniósł się do Budapesztu, rozpoczął jednak studia prawnicze, ale szybko je 

porzucił i podjął pracę dziennikarza. W okresie Węgierskiej Republiki Rad współpracował z pismem Vörös 
Lobogó (Czerwony Sztandar), z tego powodu po jej upadku wyjechał za granicę i podjął studia dziennikarskie 

w Lipsku, potem w Berlinie, ale i tych studiów nie ukończył. Wiele podróżował po Europie, mieszkał we 

Frankfurcie, Berlinie, Paryżu, współpracował z wieloma tytułami niemieckiej prasy, pisał m. in. dla słynnej 

Frankfurter Zeitung und Handelsblatt. W okresie tej pierwszej emigracji, a dokładniej w 1923 roku zawarł 

cywilny ślub z Iloną Matzner, Lolą, z którą przeżyli razem 63 lata. Ślub kościelny wzięli dopiero w 1936, kiedy 

Lola, która była Żydówką, znalazła się w niebezpieczeństwie z powodu ustaw antyżydowskich. 



Sándor Márai (II) 

Márai wiele publikował wtedy także w prasie budapeszteńskiej, a oprócz tego zajmował się też przekładami z 

języka niemieckiego, który znał biegle, ponieważ posługiwano się nim w jego rodzinnym kręgu. Jako pierwszy 

przetłumaczył na węgierski prozę Franza Kafki. 

 

W 1924 roku ukazała się pierwsza powieść Máraiego - Rzeźnik - którą z czasem uznał za utwór słaby i jak inne 

pochodzące sprzed 1927 roku całkowicie pomijał w swoim dorobku. 

W 1925 roku odbył podróż na Bliski Wschód, która zaowocowała wspaniałym dziennikiem podróży Śladami 
bogów (Az istenek nyomában). Fragmenty tych zapisków znalazły się w polskim tomie W podróży. 

  

W 1928 roku, po dziesięciu latach dobrowolnej emigracji, powrócił na Węgry - zamieszkał przy ulicy Mikó w 

Budapeszcie, tam gdzie wówczas mieszkała także jego rodzina, a gdzie dzisiaj stoi pomnik - popiersie 

Máraiego. Kontynuował pracę publicysty - pisał dla lewicowo-liberalnej gazety Ujság. Wtedy zaczął się też 

najbardziej płodny pisarsko okres w jego życiu. W 1928 roku ukazała się powieść Pierwsza miłość (Bébi vagy 
az első szerelem), pamiętnik starzejącego się nauczyciela, który nagle zakochuje się w swojej uczennicy, a 

może raczej rozpoczyna rywalizację z młodzieńcem, zainteresowanym ta dziewczyną, następnie Zbuntowani 
(A zendülők), powieść o chłopięcym buncie i dojrzewaniu,  Csutora, powieść o tak właśnie wabiącym się psie, 

Szkoła biednych (A szegények iskolája), satyryczne wskazówki, jak będąc ubogim, a do takich ludzi zaliczył 

również samego siebie, przetrwać, a nawet prowadzić niezłe życie, i wreszcie najbardziej znany tytuł, który 

ugruntował jego pisarską pozycję - Wyznania patrycjusza (Egy polgár vallomásai). Z tamtego okresu pochodzi 

też powieść Rozwód w Budzie (Válás Budán) - niezwykle ciekawy obraz utraty indywidualności w 

społeczeństwie, które staje się coraz bardziej masowe. W 1936 roku Márai został czołowym komentatorem 

konserwatywnej gazety Pesti Hírlap, gdzie publikował felietony w słynnym dziale Kronika Niedzielna, 

prowadzonym wcześniej przez wybitnego publicystę i pisarza  Dezső Kosztolányiego. W pierwszą niedzielę po 

1 września 1939, czyli tuż po napaści Niemiec na Polskę, Márai opublikował słynny tekst o żelaznej kurtynie, 

która oznacza pożegnanie z Europą, jaką znamy. 

  



Sándor Márai (III) 

Począwszy od 1936 roku, w latach upływających pod znakiem coraz bardziej niepokojących przemian 

politycznych w Europie i groźby wybuchu wojny, Márai pisał wielotomową powieść, znaną jako Dzieło 

Garrenów, której poszczególne części noszą w polskim przekładzie tytuły Zbuntowani, Zazdrośni, Obcy, 
Znieważeni i Maruderzy. Powieść ta ukazuje nieodwracalny rozpad mieszczańskiego świata i kultury.  

  

Od roku 1938 coraz bardziej widoczne - tak w aktywności publicznej, jak i w utworach Máraiego - stało się 

jego wycofanie się z powodu braku akceptacji dla tego, co dzieje się wokoło. Duży wpływ na postawę pisarza 

miała również śmierć jego jedynego syna, Kristófa, który przeżył zaledwie kilka tygodni. Márai wydał w tamtym 

okresie aforystyczne Cztery pory roku (A négy évszak), utrzymane w podobnym tonie Niebo i ziemia (Ég és 
föld), rzecz o Casanowie - Występ gościnny w Bolzano (Vendégjáték Bolzanóban), brawurowo napisaną 

powieść zainspirowana postacią i stylem wielkiego pisarza węgierskiego Gyuli Krúdyego Sindbad powraca do 
domu (Szindbád hazamegy), a także Dziedzictwo Estery (Eszter hagyatéka). Odnotować należy również, że w 

1940 roku nieprawdopodobny wręcz sukces odniosła sztuka Máraiego Przygoda (Kaland), zagrana w krótkim 

czasie niemal 350 razy w Budapeszcie i wystawiona także na wielu europejskich scenach. W 1942 roku ukazała 

się najsłynniejsza dzisiaj powieść Máraiego Żar (A gyertyák csonkig égnek). W tym samym roku Márai został 

przyjęty do Węgierskiej Akademii Nauk, ale z powodu poważnej i długotrwałej choroby ceremonia odbyła się 

dopiero w 1943 roku. Odczytał wtedy fragmenty z przepełnionej stoicyzmem Księgi ziół (Füves könyv). W tym 

samym roku powstały pierwsze zapiski słynnego Dziennika (Napló), który przyniósł Máraiemu wielką światową 

sławę, niestety dopiero pośmiertnie. 

  

Kiedy 19 marca 1944 Niemcy zajęli Węgry, Márai całkowicie zaprzestał działalności publicystycznej, w obawie o 

życie żony podjął decyzję o przeniesieniu się rodziny z Budapesztu do małej miejscowości położonej w zakolu 

Dunaju - Leányfalú, by tam doczekać końca wojny. Ukrywali się u nich również siostra Loli z córeczką. Niestety, 

ojciec Loli został wywieziony z Kassy do Auschwitz i tam zginął, co stało się źródłem napięć pomiędzy rodziną 

Loli a pisarzem, oskarżanym o niedostateczne wysiłki w celu ratowania teścia. 

  



Sándor Márai (IV) 

Po wyzwoleniu Budapesztu  rodzina powróciła do stolicy, okazało się jednak, że ich dom na ulicy Mikó został 

zbombardowany, na stosie gruzów Márai znalazł tylko trochę książek ze swojej olbrzymiej, liczącej 5 tysięcy 

tomów biblioteki, cylinder i zdjęcie Tołstoja.  Na szczęście pieniądze z Przygody Márai zainwestował w zakup 

małego mieszkanka u podnóża Wzgórza Różanego i tam właśnie zamieszkiwali do czasu emigracji w 1948 

roku. 

  

Po wojnie ukazało się niewiele książek Máraiego, władze nie akceptowały jego pisarstwa, dwie części 

ostatniego tomu Dzieła Garrenów nakazano wycofać ze sprzedaży, a trzecią - nawet przemielić, ponadto w 

komunistycznej prasie wciąż powtarzały się ostre ataki na osobę i twórczość pisarza. Podróż, którą Márai odbył 

po Europie Zachodniej w 1947 roku uświadomiła mu, że zmiany w Europie są niestety nieodwracalne, a 

przynajmniej nie w krótkiej perspektywie, Węgry zaś zupełnie stracone. Napisał o tym w eseju Porwanie 
Europy (Európa elrablása). 

  

W 1947 roku małżeństwo Máraich zaadoptowało Jánosa Babócsayego, chłopczyka, znanego im jeszcze z 

Leányfalú. Ostatniego dnia sierpnia 1948 roku we trójkę opuścili Węgry. Tak rozpoczęła się druga, przymusowa 

emigracja pisarza.  

  

Po krótkim pobycie w Szwajcarii rodzina przeniosła się na południe Włoch, do Posillipo - nieopodal Neapolu 

pozostali kilka lat. W 1951 roku Márai podjął stałą współpracę z Radiem Wolna Europa, swoje komentarze 

przedstawiał jako Ulisses. Odyseusz to także główny bohater jego pierwszej emigracyjnej powieści Pokój na 
Itace (Béke Ithakában), którą opublikował krótko przed wyjazdem do Nowego Jorku, dokąd rodzina udała się 

po to, by János otrzymał lepsze wykształcenie.  

  

W tamtym czasie Márai mógł współpracować jedynie z zagranicznymi wydawnictwami, na Węgrzech był na 

indeksie, skazany na całkowite zapomnienie. Zastanawiał się nad tym, w jakim języku pisać, czy nie przejść na 

niemiecki, ale ostatecznie pozostał wierny językowi węgierskiemu, który uznawał za swoją ojczyznę. 



Sándor Márai (V) 

Wybuch rewolucji 1956 roku śledził z wielkim zainteresowaniem, przyleciał nawet do Monachium, gdzie 

mieszkał jego brat reżyser, który również wyemigrował po wojnie. Niestety, nim Márai dotarł do Europy, 

rewolucja została zdławiona. Zawrócił więc do Ameryki, ale pod drodze pojechał jeszcze do Watykanu, 

spróbować namówić papieża Piusa XII do wstawienia się za Węgrami, bez sukcesu. Wszystko to opisał w 

swoim Dzienniku, który stał się już głównym dziełem, powieści pisał mało - powstała wtedy Krew świętego 
Januarego (San Gennaro vére) - i często zmuszony był wydawać je na własny koszt. W 1957 roku Márai 

otrzymał obywatelstwo amerykańskie. 

  

Pod koniec 1967 roku, kiedy János się usamodzielnił i zdecydował o pozostaniu na stałe w Ameryce, Márai i 

jego żona wrócili do Europy, by zamieszkać w odziedziczonym po wuju Loli mieszkaniu w Salerno we 

Włoszech. W latach siedemdziesiątych powstały tzw. historyczne powieści Máraiego: Sąd w Canudos (Ítélet 
Canudosban), Coś musiało się wydarzyć w Rzymie (Rómában történt valami), Pokrzepiciel (Erősítő), Trzydzieści 
srebrników (Harminc ezüstpénz). I wydane zostało też dopełnienie Wyznań patrycjusza - eseistyczna powieść 

Ziemia! Ziemia!... (Föld, Föld!…). 
  

W 1980 roku ponowne przenosiny - z powrotem do Ameryki, tym razem do San Diego w Kalifornii, bo tam 

mieszkał János. W latach osiemdziesiątych Máraiego dotknęła seria osobistych tragedii - w 1985 zmarli jego 

brat Gábor i siostra Kató, w 1986 roku - jego żona, a także brat Géza, kilka miesięcy później - przybrany syn, w 

wieku zaledwie 47 lat. Mimo płynących z Węgier, ze strony oficjalnych instytucji rządowych, sygnałów o 

zainteresowaniu jego  twórczością, Márai odmawiał zgody na publikację swych dzieł do czasu aż ostatni 

radziecki żołnierz opuści teren Węgier. Całkowicie osamotniony, niemal ślepy, chory na raka, Sándor Márai 

odebrał sobie życie 21 lutego 1989 roku.  



Sándor Márai (VI) 

W 1989 roku przywrócono członkostwo Máraiego w Węgierskiej Akademii Nauk, odebrane mu, gdy udał się 

na emigrację, a w 1990 roku otrzymał pośmiertnie najwyższą węgierską nagrodę w dziedzinie kultury i sztuki - 

Nagrodę Kossutha. Rozpoczęto wówczas systematyczne publikowanie jego spuścizny, w 1998 roku 

ustanowiono Nagrodę Sándora Máraiego, jej laureatami są najwięksi współcześni pisarze węgierscy. Ale 

prawdziwy przełom przyszedł w 1998 roku, kiedy tylko we Włoszech sprzedano 100 tysięcy egzemplarzy 

powieści Żar. A potem jeszcze więcej i jeszcze więcej także innych jego utworów-  na całym świecie. Máraiego 

zestawia się dzisiaj z takimi gigantami jak Mann, Musil, Roth, Schnitzler, Enquist, Eliot, a w Polsce - z Miłoszem, 

Bobkowskim, Gombrowiczem, Herlingiem-Grudzińskim. O jego życiu powstało 10 filmów, a także ekranizacje 

Żaru, Wyznań patrycjusza, Dziedzictwa Estery i Przygody. W latach 2006-2013 ukazało się 25 książek o 

Máraim i jego twórczości, są to prace nie tylko w języku węgierskim, ale również w języku niemieckim, 

niderlandzkim, słowackim, włoskim i francuskim. Jego twórczością zachwycają się u nas tak różne osobowości, 

jak Adam Zagajewski, Andrzej Stasiuk czy Szczepan Twardoch. 

 

- cytaty z Máraiego pojawiają się wszędzie, np.  Krzysztof Piesiewicz na Twiterze opublikował fragment z 

Ziemia! Ziemia!... 
https://twitter.com/k_piesiewicz/status/738863029006303233 

  

- Przygoda - spektakl, którym Jan Englert uczcił 50-lecie współpracy z TVP 

http://www.teatrtelewizji.tvp.pl/17797074/przygoda 

w całości do obejrzenia w ninateka.pl 

http://ninateka.pl/film/przygoda-jan-englert 

 

http://ninateka.pl/film/przygoda-jan-englert
http://ninateka.pl/film/przygoda-jan-englert
http://ninateka.pl/film/przygoda-jan-englert
http://ninateka.pl/film/przygoda-jan-englert
http://ninateka.pl/film/przygoda-jan-englert


Sándor Márai (VII) 

ANEGDOTY  

W trakcie ciągnącej się do świtu dyskusji przy winie nad Balatonem pewien przyjaciel Máraiego, także pisarz, 

poskarżył się, że wszystko, co ma, mieści się w starej walizeczce: trzy ubrania, jakiś szlafrok kupiony lata 

wcześniej, no i jeszcze jedna walizka, zostawiona na przechowanie w hotelu w Budapeszcie. Ma pięćdziesiąt lat 

i tylko tyle. Na co Márai odpowiedział ze szczerym przekonaniem: Jeśli nic więcej nie masz, to znaczy, że 

żyjesz tak, jak się godzi pisarzowi. 

  

Kiedy Márai był już wziętym dziennikarzem i pisarzem, ktoś zapytał go, dlaczego nie napisał jeszcze dramatu. 

Márai podskoczył z oburzenia i powiedział: Wypraszam sobie, ja jestem porządnym pisarzem. 

  

- Naleśniki znane jako naleśniki Gundel (Gundel palacsinta) - z nadzieniem z orzechów włoskich, polane 

czekoladą - podobno wymyśliła żona Máraiego na kolację po premierze Przygody i początkowo widniały 

nawet w menu tej słynnej restauracji jako naleśniki Máraiego.  

  

- spuścizna Máraiego znajduje się w Muzeum Literatury im. S. Petőfiego w Budapeszcie, a w Koszycach - 

rodzinnym mieście Máraiego - powstaje muzeum pisarza  

 

  



o pisany aż do samobójczej śmierci w 1989 r. 

Pierwszy tom rozszerzonego do 5 tomów 

polskiego wydania. Węgierska edycja, która 

jeszcze trwa, jest o wiele większa - obejmie 

ponad 20 tomów, po kilkaset stron każdy 

 

o dziennik intelektualisty, który w swych 

notatkach zawarł własną refleksję nad 

światem, przemyślenia z lektur, ocenę 

socjologiczną i moralną współczesnych 

społeczeństw, namysł nad kondycją ludzką, 

zadumę nad losem emigranta.  

 

o dzieło cechuje błyskotliwość sformułowań, 

ironiczny dystans do rzeczywistości, finezyjny 

dowcip. 

 

o dla czytelników wymagających i 

wyrafinowanych.  

 

Dziennik 1943-1948  
przekład Teresa Worowska 



Dziennik 1949-1956 – MAJ, 2017  
przekład Teresa Worowska 



Po wielkim sukcesie jednotomowego wydania fragmentów Dziennika Sándora Máraiego Wydawnictwo 

Czytelnik zdecydowało się opublikować bardzo rozszerzony wybór zapisków tego klasyka XX wieku. 

Pisanie dziennika Márai rozpoczął w 1943 roku i kontynuował aż do samobójczej śmierci w 1989. Ten ogromny 

materiał ukazywał się początkowo tylko zagranicą, w opracowaniu samego autora i w tomach obejmujących 

większe odcinki czasowe. Po przełomie politycznym także na Węgrzech ukazały się te tomy, ponadto 

opublikowano Zapiski odrzucone. Pełna edycja Dziennika rozpoczęła się na Węgrzech w 2006 roku i 

początkowo obejmowała jeden rok na tom, potem w jednym tomie zbierano kilka lat. Do tej pory takich 

tomów ukazało się już kilkanaście, ostatni - z lat 1974-77. Całość liczyć będzie ponad 20 tomów, po kilkaset 

stron każdy.  

Dzisiaj Dziennik Máraiego uchodzi za najważniejszą pozycję w dorobku tego wybitnego pisarza. Jest to dzieło 

intelektualisty, który w swoich notatkach zawarł refleksję nad światem, społeczeństwem i człowiekiem. Zapiski 

te zawierają wiele przemyśleń dotyczących aktualnych wydarzeń oraz ocen postaw ludzi i społeczeństw, a 

wszystko to uzupełniają refleksje z lektur dzieł innych pisarzy, bo ważną część codziennego życia Máraiego 

stanowiły lektury.  

Dzisiaj uderzają nas profetyczne zdolności Máraiego, a także jego niezgoda na rozpad świata prawdziwie 

europejskich wartości osadzonych w humanizmie, wolności, solidarności i poszanowaniu innego.  Trzeba 

pamiętać, że właśnie w latach1943-48 ginie świat, w którym autor się urodził i wychował, do którego 

przynależał i który współkształtował. Szaleństwa klasy politycznej, fatalne skutki sojuszu Węgier z hitlerowskimi 

Niemcami, faszystowski terror u kresu II wojny światowej, wywózki Żydów, a potem zaprowadzanie 

komunistycznych porządków na Węgrzech, przyzwolenie świata Zachodu na oddanie Europy Środkowo-

Wschodniej w sferę wpływów Związku Radzieckiego, zamach na wolność i niezależność twórców na Węgrzech 

doprowadziły Máraiego do decyzji o emigracji, czasowej, jak wtedy myślał, jednak w rzeczywistości już nigdy 

nie powrócił na Węgry. 

Każda strona Dziennika zdumiewa, bo na każdym kroku przekonujemy się o głębi myśli Máraiego, o jego 

bezwarunkowej uczciwości w ocenie otoczenia i samego siebie, uderza nas błyskotliwość sformułowań, ironia i 

finezyjny dowcip tego arystokraty ducha i po prostu nie możemy się oderwać od lektury tej fascynującej 

książki. 

Dziennik 1943-1948 (I)  
przekład Teresa Worowska 



o powieść autobiograficzna, pełna, 

nieocenzurowana wersja książki 

 

o Składa się z 2 części: pierwsza opisuje 

szczęśliwe dzieciństwo, przypadające na 

początek XX wieku, dziecinne tragedie i 

zabawy, szkołę. W drugiej  zawarte są 

przeżycia z okresu emigracji, w której szybko 

dołączyła do niego kobieta jego życia, żona 

Lola.  

 

o pieczołowicie opisał warstwę społeczną, w 

której się urodził - dbające o tradycję i kulturę 

węgierską mieszczaństwo Kassy 

 

o przypomina proustowskie wędrówki w 

poszukiwaniu straconego czasu a także 

Opowieści na czas przeprowadzki  Huellego 

 

Wyznania patrycjusza 
przekład Teresa Worowska 



Wbrew zastrzeżeniom autora, jest to powieść autobiograficzna. Sándor Márai opisuje w niej najpierw swoje 

szczęśliwe, choć niepozbawione trudnych momentów dzieciństwo przypadające na początek XX wieku, by 

następnie opowiedzieć o swoich młodzieńczych przeżyciach z okresu emigracji, w której szybko dołączyła do 

niego kobieta jego życia, żona Lola. Ta druga część Wyznań patrycjusza jest też portretem Europy Zachodniej 

w latach dwudziestych minionego stulecia. Jak pisze Teresa Worowska w posłowiu, „całą powieść cechuje owa 

dwoistość: pierwsza część opowiada o próbie wyrwania się z pewnego świata, druga – o daremności tej próby, 

o niemożliwości wyrwania się”. Márai pieczołowicie opisał warstwę społeczną, w której się urodził - dbające o 

tradycję i kulturę węgierską zamożne węgierskie mieszczaństwo Kassy z saskimi korzeniami, a więc rodziców, 

ciocie, wujków, przyjaciół, znajomych, sąsiadów, kolegów, wiele zapadających w pamięć wyrazistych postaci i 

związanych z nimi wydarzeń, dziecinne tragedie (własna - uwielbianego jedynaka - detronizacja po 

narodzinach rodzeństwa) i zabawy (tresowanie innych dzieci w „cyrku”), szkołę. Tę warstwę i ten krąg ludzi 

Márai opuścił nie do końca z własnego wyboru, raczej z obawy przed represjami za udział w wydarzeniach 

Węgierskiej Republiki Rad - wyjechał na studia, które dość szybko porzucił, a potem podróżował, pomieszkując 

m. in. w Lipsku, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, żył życiem dziennikarza i literata, ale na koniec tej trwającej łącznie 

dziesięć lat drogi duchowej, w wieku niewiele ponad trzydziestu lat, odkrył własną misję pisarza i zdecydował 

się na powrót na stałe do Budapesztu.  

Ciekawe są losy tej książki - po pierwszym wydaniu w latach 1934-35 jedna z opisanych osób wytoczyła 

autorowi proces o zniesławienie, książkę wycofano ze sprzedaży, potem książka ukazała się w wersji 

zmienionej, ocenzurowanej zgodnie z wyrokiem sądu. Dopiero po śmierci Máraiego natknięto się w jego 

spuściźnie na brakujące fragmenty i wówczas już Wyznania patrycjusza ukazały się zarówno na Węgrzech, jak i 

potem w Polsce w pełnej wersji. 

Wyznania patrycjusza (I) 
przekład Teresa Worowska 



o powstała na emigracji w Salerno, 

pomyślana została jako trzecia część Wyznań 
patrycjusza  

 

o materiał faktograficzny książki obejmuje 

czas od grudnia 1944 r. do momentu 

ostatecznego opuszczenia Węgier (w 1948 r.) 

przez pisarza i jego rodzinę.  

 

o próba podsumowania wydarzeń 

wojennych i wyzwań, które czekają ojczyznę 

po II WŚ i sformułowania odpowiedzi na 

stawiane przez epokę pytania, w tym o sens 

emigracji.  

 

o indywidualny los autora, symbolizuje los 

całej zbiorowości, zniszczonego przez 

hitleryzm i komunizm przedwojennego 

mieszczaństwa i  społeczeństwa Europy 

Środkowo-Wschodniej  

Ziemia, ziemia 
przekład Teresa Worowska 



Eseistyczna powieść Ziemia! Ziemia!..., którą Márai napisał na emigracji w Salerno, pomyślana została jako 

trzecia część opublikowanych w latach 1934-35 Wyznań patrycjusza. Materiał faktograficzny i refleksyjny 

książki obejmuje czas od grudnia 1944 r. do momentu ostatecznego opuszczenia Węgier (w 1948 r.) przez 

pisarza i jego rodzinę. Podobnie jak w Wyznaniach patrycjusza, i tutaj Márai podejmuje przede wszystkim 

próbę intelektualnego podsumowania zdarzeń. Od początku wojny przekonany o ogromnej wadze przemian, 

jakie nieuchronnie czekają jego ojczyznę, w pierwszych latach powojennych staje się bacznym tych przemian 

obserwatorem. I stara się sprostać podstawowemu – w jego mniemaniu – zadaniu intelektualisty: wypracować 

wiarygodne, niestronnicze sądy o wszystkim, co się wokół dzieje, i sformułować własne odpowiedzi na 

stawiane przez epokę pytania. Jednym z nich jest dramatyczne – i jakże osobiste w przypadku Máraiego – 

pytanie o sens emigracji.  

 

Ta książka opisuje indywidualny los autora, ale zarazem przedstawia los całej zbiorowości, zniszczonego przez 

hitleryzm i komunizm przedwojennego mieszczaństwa, a szerzej - społeczeństw Europy Środkowo-

Wschodniej, dla których wyzwolenie nie oznaczało wolności i które przez obojętny Zachód zostały oddane na 

łup Stalinowi. „Europy w Europie już nie ma”, Márai zapisał w swoim Dzienniku, Węgry zaś stały się krajem, w 

którym on nie mógł już uczciwie pisać po węgiersku, ani nie pozwolono mu nawet milczeć.  

Ziemia, ziemia (I) 
przekład Teresa Worowska 



o Przyjaciele - generał i jego gość, czyli 

Henrik i Konrad - spotykają się po 41 latach, 

by wyjaśnić wreszcie to, co ich kiedyś 

rozdzieliło i zmieniło im życie. Ale mówi 

właściwie tylko jeden z nich, drugi - ledwie 

coś wtrąca. Najwięcej może powiedzieć 

pamiętnik kobiety, która ich poróżniła,  

nieotwierany przez te wszystkie lata. 

 

o refleksja nad potrzebą poznania prawdy, 

ale także nad niemożnością dotarcia do 

sedna minionych zdarzeń 

 

o uznawany jest za jedną z najlepszych 

powieści Máraiego, porównywany z prozą 

Marqueza, Prousta, Hessego, Saint-

Exupéryego, „Pustynią Tatarów” Buzattiego.  

Żar 
przekład Feliks Netz 

https://www.youtube.com/watch?v=QGLQacPMXF8  

https://www.youtube.com/watch?v=QGLQacPMXF8
https://www.youtube.com/watch?v=QGLQacPMXF8


Żar był pierwszym wydanym w Polsce dziełem Sándora Máraiego. Ta niewielka powieść w swej zewnętrznej 

warstwie mówi o męskiej przyjaźni, zburzonej przez miłosny trójkąt, przede wszystkim jednak jest refleksją nad 

potrzebą poznania prawdy, ale także nad niemożnością dotarcia do sedna minionych zdarzeń. Choć 

bohaterowie są już starzy, na przeszłość ciągle kładzie się cień niepewności – i to napięcie udziela się również 

czytelnikowi, który do końca nie otrzymuje prostych odpowiedzi. 

Przyjaciele - generał i jego gość, czyli Henrik i Konrad - spotykają się po 41 latach, u kresu życia, po to, by 

wyjaśnić wreszcie to, co ich kiedyś rozdzieliło i zmieniło im życie. Ale mówi właściwie tylko jeden z nich, 

generał, drugi - ledwie coś wtrąca. Najwięcej może powiedzieć pamiętnik kobiety, która ich poróżniła,  

nieotwierany przez wszystkie te lata. 

Márai serwuje prawdziwą ucztę czytelnikowi. Nieśpieszne tempo opowiadania przesycone jest tytułowym 

żarem, wciąż obecnym we wspomnieniach, w ludziach i w namiętnościach, które nimi władają. Z jednej strony 

zazdrość, z drugiej - głęboka męska przyjaźń - obie domagają się przede wszystkim prawdy. Wreszcie zostają 

postawione pytania, rzucone w twarz oskarżenia. Długa męska rozmowa musi się zakończyć nim zgasną 

świece. Czy ugasi ona ten żar? 

 
Żar uznawany jest za jedną z najlepszych powieści Máraiego, został przełożony na wiele języków, zachwyca na 

całym świecie, jest porównywany z prozą Prousta, Hessego, Saint-Exupéryego, Marqueza, „Pustynią Tatarów” 

Buzattiego. Tylko Węgrzy nieco dziwią się temu sukcesowi, a my dziwimy się Węgrom.  

 
Żar - w radiowym Teatrze Wyobraźni https://www.youtube.com/watch?v=QGLQacPMXF8  

- Żar w Teatrze Narodowym (2007 rok)- w adaptacji Christophera Hamptona - grany był w mistrzowskiej 

obsadzie - Szaflarska, Gogolewski, Zapasiewicz, niestety odbyło się niewiele przedstawień, ponieważ zmarł 

Zbigniew Zapasiewicz - byłam na premierze w kameralnej sali Palarni i mogę potwierdzić wrażenie obcowania 

z arcydziełem pod każdym względem 

https://www.narodowy.pl/repertuar,archiwum_sezonow,114,zar.html  

Żar (I) 
przekład Feliks Netz 

https://www.youtube.com/watch?v=QGLQacPMXF8
https://www.narodowy.pl/repertuar,archiwum_sezonow,114,zar.html


o Pod koniec XIX w. w Brazylii, żyjący w 

skrajnej nędzy biedacy zebrali się pod 

przywództwem charyzmatycznego proroka, 

Antônia Doradcy, i założyli swoje Święte 

Miasto, Canudos.  

 

o Rząd młodej Republiki Brazylii uznał ich 

samowolną działalność za zagrożenie, które 

trzeba jak najprędzej zlikwidować. 

Niespodziewanie jednak okazało się, że 

zniszczenie tego miasta z błota i gliny 

zmieszanej ze słomą nie jest wcale takie 

proste…  

 

o Książka opowiada o ostatnim dniu krwawej 

wojny domowej, która pochłonęła trzy 

ekspedycje wojskowe. Sándor Márai 

odmalowuje niezwykły portret marszałka 

Bittencourta, dowódcy czwartej ekspedycji 

przeciwko Canudos, oraz bezimiennej kobiety, 

mieszkanki Świętego Miasta.  

Sąd w Canudos 
przekład Irena Makarewicz 



o Powieść o Judaszu i Jezusie opowiedziana 

z perspektywy obserwatora, który stara się 

zrozumieć fenomen tych postaci.  

 

o dzięki starannej, podpartej badaniami 

analizie miejsca, czasu, społeczności, 

atmosfery, przekonań zaczynamy rozumieć, 

dlaczego ta historia musiała się wydarzyć 

właśnie w Galilei. 

 

o autor pokazuje jak wyglądało życie Jezusa, 

co przywiodło Judasza do grupki pierwszych 

uczniów Jezusa, jak wyglądała relacja Jezusa z 

Janem Chrzcicielem i na czym w istocie 

polegała różnica w ich poglądach, czyli jak 

doszło do tego, że Bóg, który przemawiał 

przez proroków, w tym przez wielkiego 

Eliasza, stał się w końcu człowiekiem.  

Trzydzieści srebrników 
przekład Irena Makarewicz 



Pasjonująca powieść o Judaszu i Jezusie opowiedziana niejako z boku, przez uważnego obserwatora, który 

stara się zrozumieć fenomen tych postaci. Dzięki starannej, podpartej badaniami analizie miejsca, czasu, 

społeczności, atmosfery, przekonań różnych grup ludzkich zaczynamy rozumieć, dlaczego ta historia mogła i 

wręcz musiała się wydarzyć właśnie w Galilei, jak wyglądało życie Jezusa w okresie, o którym prawie nic nie 

wiemy, co przywiodło Judasza do grupki pierwszych uczniów Jezusa, jak wyglądała relacja Jezusa z Janem 

Chrzcicielem i na czym w istocie polegała różnica w ich poglądach, czyli - ujmując to słowami Máraiego - jak 

doszło do tego, że Bóg, który przemawiał przez proroków, w tym przez wielkiego Eliasza, stał się w końcu 

człowiekiem.  

 

Historię Judasza, najbardziej znanego zdrajcy, którego uczucia i rozterki stają się węzłem dramatycznym historii 

Europy od początku naszej ery, przenika pragnienie znalezienia ostatecznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego 

zdradził. Służy temu także wspaniały dialog Judasza i celnika Mateusza, tych dwóch wykluczonych, którzy 

spierają się o znaczenie osób i wydarzeń dla losów narodu żydowskiego, sięgając do samych początków 

historii, gdy właściwie nie był to naród a tylko plemię. Tak oto otrzymujemy wspaniałe uzupełnienie kontekstu 

wydarzeń, które doprowadziły do narodzin nowej cywilizacji, wydarzeń, których współcześni nie rozumieli, bo 

impulsy dla nowej cywilizacji można dostrzec dopiero wtedy, gdy staje się ona faktem oczywistym, a to 

wymaga długiego czasu. 

Ta trzymająca w napięciu narracja o zdradzie, miłości i ludzkich namiętnościach bliska jest najlepszej szkole 

psychologicznych kryminałów, Judasz wciąż powtarza, że chce ocalić Jezusa, a my zastanawiamy się, cóż 

takiego miał na myśli i dochodzimy do namysłu nad najważniejszymi pytaniami, jakie od wieków dręczą 

człowieka. 

 
Sándor Márai pisał tę książkę przez kilkadziesiąt lat, wyszedł od zdrady politycznej, a ostatecznie podjął próbę 

znalezienia własnego porządku świata, próbę pojednania tradycji greckiej, żydowskiej i chrześcijańskiej. 

  

Trzydzieści srebrników 
przekład Irena Makarewicz 



Siostra, Maj 2017 
przekład Irena Makarewicz 



György Spiró 

[dziurdź szpiro] 



o ur. 1946 - jeden z najwybitniejszych 

współczesnych pisarzy węgierskich, znawca 

kultury polskiej, autor powieści, opowiadań, 

dramatów, słuchowisk radiowych, esejów, wierszy, 

a także przekładów, m. in. Wyspiańskiego, 

Gombrowicza, Barańczaka, Zagajewskiego, 

Miłosza, Czechowa, Shawa. Obecnie jest 

kierownikiem literackim w Teatrze Narodowym  

w Szegedzie. 

 

o przez wiele lat jego książki nie mogły się 

ukazywać w Polsce, za sprawą ataku Jerzego 

Roberta Nowaka, który w latach osiemdziesiątych 

oskarżył Spiró o to, że jest antypolski i szarga 

nasze świętości narodowe.  

 

o Pisarzowi zakazano też wstępu do bibliotek w 

Polsce, choć pracował wówczas nad książką o 

Mickiewiczu i towiańczykach 

 

  

György Spiró 

Rozmowa na Festiwalu Conrada w Krakowie w 2015 r. 

 

PR II Zapiski ze współczesności 

 

Wywiad w programie Xięgarnia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kr8U27YS2Fo
http://www.polskieradio.pl/8/380/Artykul/862699,Gy%C3%B6rgya-Spiro-znajomosc-Norwida-zawdzieczam-Niemenowi
https://xiegarnia.pl/wideo/gyorgy-spiro-wywiad/


Jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy węgierskich, znawca kultury polskiej, autor powieści, 

opowiadań, dramatów, słuchowisk radiowych, esejów, prac naukowych, tomików wierszy, a także licznych 

przekładów, m. in. utworów Wyspiańskiego, Krležy, Gombrowicza, Czechowa, Shawa, Iredyńskiego, Koljady, 

Karaska, Barańczaka, Zagajewskiego, Miłosza.  

 

Absolwent filologii węgierskiej, rosyjskiej, serbsko-chorwackiej na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w 

Budapeszcie (ELTE), ponadto socjologii i dziennikarstwa w Wyższej Szkole Dziennikarstwa w Budapeszcie. 

Przez wiele lat wykładał na Wydziale Nauk Humanistycznych ELTE oraz w Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej 

w Budapeszcie, w 1997 uzyskał tytuł profesora habilitowanego.  

Współpracował z Teatrem Narodowym w Budapeszcie, był  kierownikiem literackim w teatrze w Kaposvár, 

Szolnoku, obecnie - w Teatrze Narodowym w Szegedynie.  

W latach 1975-88 był członkiem Związku Pisarzy Węgierskich, ale z niego wystąpił, jest członkiem 

węgierskiego PEN Clubu.  

 

Otrzymał wiele prestiżowych nagród literackich i teatralnych na Węgrzech, m. in. Kossutha, Attili Józsefa, Tibora 

Déry, Imre Madácha, Ernő Szépa, Milána Füsta, Pro Urbe Budapest,  nagrodę kierowników literackich 

węgierskich teatrów, dwukrotnie nagrodę krytyków za najlepszy dramat roku oraz najwyżej obecnie cenioną na 

Węgrzech nagrodę literacką AEGON. Spiró jest też laureatem nagród międzynarodowych - Międzynarodowej 

Nagrody Wyszehradzkiej przyznawanej przez ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej (2008) oraz 

literackiej Nagrody Europy Środkowej "Angelus" (za powieść Mesjasze, 2009).  

 

Ważniejsze utwory: powieści Kerengő (Krużganek, 1974), Iksowie (Az Ikszek, wyd. weg. 1981, wyd. pol. 2013), 

A jövevény (Przybysz, 1990), Mesjasze (Messziások, wyd. węg. 2007, wyd. pol. 2009), Niewola (wyd. węg. 2005, 

wyd. pol. 2015), Feleségverseny (Żona dla króla, wyd. węg. 2009), Salon Wiosenny (Tavaszi Tárlat, wyd. węg. 

2010, wyd. pol. 2016); dramaty Csirkefej (Kurzy łeb, 1987), Imposztor (Szalbierz, 1983), Kvartett (Dogrywka, 

1997), Koccanás (Stłuczka, 1997), Szappanopera (Opera mydlana, 2002).  

 

György Spiró (I) 



Powieść Iksowie stała się na Węgrzech bestsellerem, została przetłumaczona także na język czeski i francuski. 

Ostatnio ukazała się w USA Niewola, którą The Wall Street Journal uznał za jedną z najlepszych 10 książek 

wydanych w 2015 roku, wielu krytyków i czytelników na świecie uważa ją za arcydzieło. Dramaty Spiró są stale 

obecne na scenach teatralnych wszystkich europejskich teatrów. 

  

Spiró świetnie zna język polski, można się o tym przekonać oglądając rozmowę z nim, która odbyła się na 

Festiwalu Conrada w Krakowie  w 2015 roku (https://www.youtube.com/watch?v=kr8U27YS2Fo) lub słuchając 

rozmów z nim w Polskim Radiu w Dwójkowych Zapiskach ze współczesności  
(http://www.polskieradio.pl/8/380/Artykul/862699,Gy%C3%B6rgya-Spiro-znajomosc-Norwida-zawdzieczam-

Niemenowi). Jego spotkania z polskimi czytelnikami też odbywają się po polsku. 

 

Przez wiele lat książki Spiró nie mogły się w Polsce ukazywać, spowodował to atak Jerzego Roberta Nowaka, 

który w latach osiemdziesiątych XX wieku oskarżył Spiró o to, że jest antypolski i szarga nasze świętości 

narodowe. Miał zakaz wjazdu do kraju i odebrano mu stypendium. Pisarzowi zakazano też wstępu do bibliotek 

w Polsce, choć pracował wówczas nad książką o Mickiewiczu i towiańczykach. 

 

- adaptacje filmowe  

http://www.imdb.com/name/nm0819102/ 

  

- Sztuka Szalbierz dość często gości na polskich scenach, jednak niedościgniona pozostaje rola stworzona 

przez Tadeusza Łomnickiego w Teatrze Telewizji - adaptację tę włączono do Złotej Setki  Teatru Telewizji 

http://teatrtelewizji.tvp.pl/593451/szalbierz 

 

György Spiró (II) 



o Rok 1815, dzień podpisania Świętego 

Przymierza. Do Warszawy po półrocznym 

pobycie we Lwowie powraca Wielki Dyrektor, 

mistrz, guru – Wojciech Bogusławski. Ma 58 lat, 

fałszywy paszport i jest zadłużony po uszy.  

 

o Rozpoczyna walkę o stanowisko kierownika 

Teatru Narodowego, intryguje, zbiera wokół 

siebie ludzi, chce stworzyć teatr, jakiego jeszcze 

nie było. Wreszcie udaje mu się wrócić na scenę. 

Jednak po spektaklu w prasie pojawiają się 

zjadliwe recenzje podpisane tajemniczym X.  

Ktoś nie chce, by Mistrz występował...  

 

o Barwnie przedstawione realia Warszawy z 

początku XIX w., tempo akcji niczym w powieści 

łotrzykowskiej, plastyczny, współczesny język i 

wnikliwy opis teatru od kulis: przepychanki, 

utarczki i złośliwości w aktorskiej trupie - Spiró z 

rozmachem ożywia świat sprzed dwóch stuleci.  

Iksowie 
przekład Mieczysław Dobrowolny 

http://www.polskieradio.pl/8/738/Artykul/833159,Gyorgy-Spiro-Iksowie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-e5wjo5F9Ow
http://www.polskieradio.pl/8/738/Artykul/833159,Gyorgy-Spiro-Iksowie
http://www.polskieradio.pl/8/738/Artykul/833159,Gyorgy-Spiro-Iksowie
http://www.polskieradio.pl/8/738/Artykul/833159,Gyorgy-Spiro-Iksowie
http://www.polskieradio.pl/8/738/Artykul/833159,Gyorgy-Spiro-Iksowie
http://www.polskieradio.pl/8/738/Artykul/833159,Gyorgy-Spiro-Iksowie


o Gdy w 1981 roku ukazała się „polska powieść" węgierskiego pisarza, jej autor został w Polsce oskarżony o 

szarganie naszych świętości narodowych, odebrano mu stypendium i zakazano wjazdu do kraju. Teraz, po 

ponad trzydziestu latach od premiery na Węgrzech, Iksowie wreszcie ukazują się po polsku. Iksowie to wnikliwy 

obraz dawnej epoki, która w wielu elementach przypomina sytuację na Węgrzech  za czasów Kádára i w ogóle 

w państwach socjalistycznych, które po II wojnie światowej trafiły do sfery wpływów Związku Radzieckiego. To 

także wspaniały portret teatru i aktorów, pokazane od kulis utarczki, przepychanki, prace nad konkretnymi 

sztukami i kreacjami, świat, w którym Wojciech Bogusławski króluje - rządzi, intryguje, a często też robi z siebie 

błazna, wpada w furię, jest potworem w sferze zawodowej i w życiu prywatnym, ale jeśli jest taka potrzeba, 

umie udawać sługę, wdzięczyć się i adorować. A przed wszystkim do końca wykazuje się wielką odwagą. 

Iksowie 
przekład Mieczysław Dobrowolny 



o Potężne, ponad 900 stronicowe dzieło  

opisujące wydarzenia społeczno-polityczne w  

I w. po Chrystusie, ukazane poprzez losy 

żydowskiego chłopaka z Zatybrza, Uriego, 

pierwszego pełnoprawnego obywatela 

rzymskiego w swojej rodzinie.  

 

o Ten krótkowidz i mól książkowy, brzydal o 

wybitnej inteligencji i pamięci, nie może sobie 

znaleźć pracy, przez co ma fatalne relacje z 

ojcem, który mimo wszystko ryzykuje cały swój 

majątek, bierze olbrzymią pożyczkę i te 

pieniądze przekazuje wysokiemu rzymskiemu 

urzędnikowi, Agrypie, by Uri mógł zostać 

członkiem delegacji wiozącej coroczną ofiarę 

społeczności żydowskiej z Rzymu do Jerozolimy 

i tak oto zrobić potem jakaś karierę.  

 

o Uri zostaje wzięty za agenta Agrypy, a to 

doprowadzi do wielu nieoczekiwanych 

wydarzeń…. 

Niewola 
przekład Elżbieta Cygielska  

„Tematycznie powieść zbliżona jest do "Quo vadis", ale - moim zdaniem - jest 

znacznie bardziej dojrzała i napisana na wyższym poziomie. Już przyznałam jej 

swojego prywatnego Nobla i mam nadzieję, że kiedyś zostanie ona doceniona 

także przez prawdziwy komitet noblowski, bo na pewno zasługuje na tę nagrodę.”  
z recenzji na lubimyczytac.pl 



Pierwszy wiek po Chrystusie, Rzym, Jerozolima, Aleksandria - najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne 

tamtej epoki ukazane poprzez losy żydowskiego chłopaka z Zatybrza, Uriego, pierwszego pełnoprawnego 

obywatela rzymskiego w swojej rodzinie. Ten krótkowidz i mól książkowy ( jak powiedzielibyśmy dzisiaj, bo 

wtedy czytano zwoje), brzydal o wybitnej inteligencji i pamięci, nie może sobie znaleźć pracy, przez co ma 

fatalne relacje z ojcem, który mimo wszystko ryzykuje cały swój majątek, bierze olbrzymią pożyczkę, 

wielokrotnie przekraczająca jego możliwości finansowe, i te pieniądze przekazuje wysokiemu rzymskiemu 

urzędnikowi, Agrypie, by Uri mógł zostać członkiem delegacji wiozącej coroczną ofiarę społeczności 

żydowskiej z Rzymu do Jerozolimy i tak oto zrobić potem jakaś karierę. Uri zostaje wzięty za agenta Agrypy, a 

to doprowadzi do wielu nieoczekiwanych wydarzeń i niebezpiecznych dla Uriego sytuacji, w tle zaś 

obserwować będziemy rządy następujących po sobie cesarzy rzymskich - Tyberiusza, Kaliguli, Klaudiusza, 

Nerona, Wespazjana, władcę Galilei Heroda Antypasa, spotkamy też przedstawicieli kapłanów, konsulów, 

patrycjuszy,  nauczycieli, niewolników, wyzwoleńców, nędzarzy, będziemy przyglądać się świętu Pesach w 

Jerozolimie w 33 roku, pogromowi Żydów w Aleksandrii w 38 roku, prześladowaniom chrześcijan w Rzymie 

oraz wojnie żydowskiej w Judei pod koniec lat 60. Uriego zaś ta przedłużająca się wędrówka powoli zmieni z 

chłopaka w mężczyznę i obywatela, pozwali mu porzucić początkową naiwność i bardziej przenikliwie 

skomentować i osądzić wszechobecne zakłamanie i nikczemność cywilnych i religijnych przywódców świata. 

Na kartach książki pojawi się także Jezus, jednak jako postać marginalna, bo taką właśnie był nim ugruntowało 

się chrześcijaństwo. 

Drobiazgowo zrekonstruowane realia - obejmujące politykę, religię, szkolnictwo, gospodarkę, system 

monetarny, podatki, święta, życie codzienne w pałacach możnych i w domostwach biedoty miejskiej i wiejskiej, 

obyczaje, nakazy i zakazy, narodowe animozje i fobie, spiski wojskowe i polityczne - to efekt wieloletniej pracy 

badawczej Spiró, dzięki czemu czytając Niewolę  mamy nieodparte wrażenie, że przenieśliśmy się w tamte 

czasy.  

Niewola 
przekład Elżbieta Cygielska  



o oryginalne spojrzenie na węgierskie 

powstanie 1956 r. i jego konsekwencji dla 

przyszłego kształtu Węgier. Akcja obejmuje 

czas od wybuchu  walk w październiku do 

pierwszomajowego pochodu w kolejnym 

roku.  

 

o Głównym bohaterem jest Gyula Fátray, 

przeciętny mężczyzna w średnim wieku, który 

dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności - 

pobytowi w szpitalu - nie musiał opowiedzieć 

się po żadnej ze stron politycznego konfliktu. 

Wkrótce jednak historia upomniała się i o 

niego… 

 

o książka  ukazała się w Polsce w 60 rocznicę 

powstania węgierskiego 

Salon wiosenny 
przekład Irena Makarewicz  



Niezwykle oryginalne spojrzenie na węgierskie powstanie 1956 roku i jego konsekwencji dla przyszłego 

kształtu Węgier. Akcja obejmuje czas od wybuchu  walk w październiku do pierwszomajowego pochodu w 

kolejnym roku. Głównym bohaterem jest Gyula Fátray, przeciętny mężczyzna w średnim wieku, który dzięki 

szczęśliwemu zbiegowi okoliczności - pobytowi w szpitalu - nie musiał opowiedzieć się po żadnej ze stron 

politycznego konfliktu. Wkrótce jednak historia upomniała się i o niego, a to za sprawą pojawienia się w prasie 

artykułu opisującego kontrrewolucyjny spisek z udziałem niejakiego Fátrayego, Co prawda brak tam imienia, 

ale nazwisko bardzo rzadkie, więc nasz bohater - jak autor ironicznie nazywa go w powieści - z dnia na dzień 

popadł w ogromne kłopoty, został wykluczony nie  tylko przez kolegów z pracy, ale i przyjaciół, pogłębiły się 

też jego nieporozumienia  z żoną, zajętą organizowaniem tytułowego Salonu Wiosennego, wielkiej wystawy 

prac współczesnych węgierskich malarzy i rzeźbiarzy. Zmiana spokojnej małej stabilizacji w kafkowski koszmar 

próby udowodnienie własnej niewinności pokazana jest na tle historycznych, politycznych i społecznych zmian 

na Węgrzech. Występujące w powieści rzeczywiste postaci, faktycznie zaistniałe wydarzenia, prawdziwe życie 

ówczesnego Budapesztu, dopełnione opowieścią o fikcyjnym głównym bohaterze, dają w efekcie przejmujący 

i smutny, acz niepozbawiony ironii, obraz tego, co właściwie zdarzyło się wtedy na Węgrzech. 

 

Książka  ukazała się w Polsce w 60 rocznicę powstania węgierskiego. 

Salon wiosenny 
przekład Irena Makarewicz  



o tytułowa Diavolina (Olimpiada Czertkowa), 

służąca, a potem lekarka, która przez 

dziesięciolecia służyła Gorkiemu, jego żonom, 

kochankom i tłumowi literatów, donosicieli, 

naukowców, rewolucjonistów, wydawców, 

czekistów, artystów, latami żyjących na koszt 

pisarza - pod koniec życia stała się jego ostatnią 

miłością 

 

o zapiski Diavoliny to opowieść o zmaganiach 

wielkiego twórcy z autorytarną władzą. Choć 

sam pamiętnik jest fikcyjny, wszystkie 

pojawiające się w nim postaci i wydarzenia są 

autentyczne.  

 

o opowieść ponawia też pytanie o cenę, jaką 

wielki artysta - szerzej: przedstawiciel inteligencji 

- płaci za wpasowanie się w zbrodniczy system, 

a czasem nawet po prostu za przeżycie  

Diavolina – NOWOŚĆ  
przekład Irena Makarewicz  



Tytułowa Diavolina, służąca, a potem lekarka, która przez dziesięciolecia służyła Gorkiemu, jego żonom, 

kochankom i otaczającej go świcie - tłumowi literatów, donosicieli, naukowców, rewolucjonistów, wydawców, 

czekistów, artystów, osób bliższych i dalszych, miesiącami i latami żyjących na koszt pisarza - pod koniec życia 

stała się ostatnią miłością pisarza. Zapiski Olimpiady Czertkowej, bo tak Diavolina nazywała się naprawdę, to 

fascynująca opowieść o zmaganiach wielkiego twórcy z autorytarną władzą. Choć sam pamiętnik jest fikcyjny, 

wszystkie pojawiające się w nim postaci i wydarzenia są autentyczne. Gorki w 1921 roku rzeczywiście został 

wyrzucony z ojczyzny, bo nie zgadzał się z polityką Lenina, i rzeczywiście w 1933 roku, śmiertelnie chory i w 

poważnych tarapatach finansowych, powrócił na stałe do Związku Radzieckiego, bo wierzył, że dzięki swemu 

międzynarodowemu autorytetowi, osobistym zdolnościom taktycznym i aktorskim uda mu się ograć Stalina. 

Stało się inaczej, walec bolszewickiej dyktatury rozjechał i jego.  

 

Gorzka historia Gorkiego odsłania rzeczywistość rewolucji, intrygi, kłamstwa i manipulacje, ukazuje 

wszechobecność potwornego terroru, nienawiści i strachu, uzmysławia ogromną liczbę ofiar bezlitosnych 

inżynierów dusz. Ta opowieść ponawia też pytanie o cenę, jaką wielki artysta - szerzej: przedstawiciel 

inteligencji - płaci za wpasowanie się w zbrodniczy system, a czasem nawet po prostu za przeżycie. Podobnie 

jak w innych powieściach - esejach historycznych Spiró, brawurowe połączenie erudycji, drobiazgowości 

obrazowania i błyskotliwej analizy procesów społeczno-politycznych prowadzi do bardziej generalnych i 

zarazem alarmujących wniosków - w pewnych warunkach bolszewicki sposób myślenia to nie wyjątek, lecz 

reguła, dyktatury XX, a teraz już i XXI wieku od Ameryki Południowej po Azję to pewne wariacje bolszewickiej 

rewolucji 1917 roku - epoka bolszewizmu wcale jeszcze się nie skończyła.  

 

Diavolina – ZAPOWIEDŹ, marzec ’17 
przekład Irena Makarewicz  



NOBEL 



Imre Kertész 

[imre kertijs] 



o (1929 -2016 ) – węgierski pisarz 

żydowskiego pochodzenia, więzień 

Oświęcimia i Buchenwaldu, ukończył  

szkołę średnią 

 

o laureat Nagrody Nobla w dziedzinie 

literatury w 2002 

 

o Holokaust był centralnym tematem jego 

twórczości. Pięć lat poszukiwał odpowiedniego 

sposobu ujęcia tego tematu, właściwego stylu, 

następnie przez trzynaście lat pisał swoją 

pierwszą powieść  - Los utracony 
(Sorstalanság).  

Imre Kertész 



Urodził się w niezamożnej rodzinie żydowskiej. Rodzice dość szybko się rozwiedli, ułożyli sobie życie z nowymi 

partnerami, Imre zaś trafił do szkoły z internatem. 30 czerwca 1944 roku, w związku z działaniami żandarmów, 

którzy planowali pucz, został wywieziony najpierw do obozu koncentracyjnego Auschwitz, potem do 

Buchenwaldu. Podał tam fałszywe dane - dodał sobie dwa lata i przedstawił się jako robotnik - by uniknąć 

pójścia do gazu. Z Buchenwaldu przeniesiono go do niedalekiego podobozu, a po pewnym czasie - z 

powrotem do Buchenwaldu . Po wyzwoleniu obozu w 1945 powrócił na Węgry. Ukończył szkołę średnią, ale 

wykształcenia wyższego już nie zdobył. Podjął pracę jako dziennikarz, jednak z powodów politycznych został 

zwolniony. Pracował fizycznie jako robotnik w fabryce, potem trafił do służb prasowych w jednym z 

ministerstw, jednak i stamtąd go wyrzucono. Utrzymywał się m. in. z pracy przekładowej - tłumaczył dzieła 

Nietzschego, Freuda, Hofmannsthala, Rotha, Wittgensteina, Canettiego, potem także utwory współczesnych 

pisarzy niemieckich.  

  

Holokaust był centralnym tematem jego twórczości. Pięć lat poszukiwał odpowiedniego sposobu ujęcia tego 

tematu, właściwego stylu, następnie przez trzynaście lat pisał swoją pierwszą powieść  - Los utracony 

(Sorstalanság). Jak mówił, jego bohater - młody chłopak, który uczy się, jak przeżyć w obozie 

koncentracyjnym, stanowiącym dla niego miejsce, gdzie doświadcza wszystkiego, także szczęścia - to nie on 

sam, lecz figura stworzona w języku, a zatem jakakolwiek „bezpośredniość” tak w pisaniu, jak i interpretacji jest 

niedopuszczalna. Między jednym a drugim rozdziałem czasem Kertész musiał zawieszać pracę na lata, nim 

zyskiwał pewność, jak pisać dalej. Wydawnictwo książkę odrzuciło, co zresztą opisał w późniejszym Fiasku. 

Ostatecznie powieść ukazała się w innym wydawnictwie w 1975 roku, jednak niewielu węgierskich krytyków 

zwróciło na nią należytą uwagę. Sukcesy przyszły dopiero w połowie lat osiemdziesiątych, a tak naprawdę po 

zmianie ustroju - wtedy mógł już utrzymywać się z pisarstwa i tłumaczeń. 

 

Imre Kertész (I) 



Najbardziej znane powieści Kertésza - Los utracony (Sorstalanság), Fiasko (Fiaskó) oraz Kadysz za 
nienarodzone dziecko  (Kaddis a meg nem született gyermekért) - stanowią tzw. trylogię ludzi 

bez losu. Do tego nurtu twórczości Kertésza przynależy też Likwidacja (Felszámolás). Podkreślić 

należy, że choć utwory Kertésza zawierają elementy z życia pisarza, to jednak nie są czystymi 

autobiografiami - w swojej treści odwołują się do obozowych i poobozowych przeżyć autora, 

jednak są przede wszystkim wyrazem poszukiwania sposobu odzwierciedlenia wolności 

człowieka poddanego regułom i warunkom totalitaryzmu. 

  

Drugi nurt twórczości Kertésza stanowią dzienniki, eseje, zapiski filozoficzne - należą tu Dziennik 
galernika (Gályanapló, 1992), opisujący warsztat tworzenia Losu utraconego (ta książka znalazła 

się w finale Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS w 2007 roku),  Zapisz jako (Mentés  
másként, 2011), który można uznać za zapiski związane z tworzeniem Likwidacji, Język na 
wygnaniu (A száműzött nyelv,2001), Ja, inny. Kronika przemiany (Valaki más: a változás krónikája, 
1997), Dossier K.( K. dosszié, 2006) - wywiad z samym sobą. 

  

Imre Kertész otrzymał bardzo wiele prestiżowych nagród węgierskich i zagranicznych, między 

innymi nagrodę Milána Füsta (1983), Józsefa Atilli (1989), nagrodę Fundacji Sorosa za dzieło 

życia (1992), Brandenburger Literaturpreis (1995), nagrodę Sándora Máraiego (1996), Leipziger 

Buchpreis (1997), nagrodę Friedricha Gundolfa (1997), Nagrodę Kossutha (1997), WELT-

Literaturpreis (2000), Herder-Preis (2000). Od 1998 był członkiem Deutsche Akademie für 

Sprache und Dichtung, w 2001 roku otrzymał w Niemczech order Pour le Mérite. 

Imre Kertész (II) 



W 2002 jako pierwszy pisarz węgierski otrzymał literacką Nagrodę Nobla - „za twórczość wyrażającą 

doświadczenia wrażliwej jednostki  w zderzeniu z barbarzyństwem dyktatu historii”. Komentując to wydarzenie 

Kertész powiedział, że to dla niego bardzo ciekawe, że tę nagrodę otrzymał za utwory opisujące Holocaust i 

zarazem wymierzone w dyktaturę. Może to oznaczać, dodał, także pewien zamysł wychowawczy w stosunku 

do krajów Europy Wschodniej. 

  

Kertész uhonorowany został również medalem Goethego (2004), nagrodą Jeana Améryego (2009) oraz 

Grande médaille de Vermeil (2011). W 2005 roku został honorowym obywatelem Budapesztu. W tym samym 

roku otrzymał tytuł doctor honoris causa na Sorbonie. W 2007 roku został Ambasadorem Węgierskiej Kultury 

(Magyar Kultúra Nagykövete), od 2009 roku - członkiem Akademii Literatury i Sztuk Pięknych im. 

Széchenyiego (Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia). W 2014 roku został uhonorowany najwyższym 

węgierskim odznaczeniem - Wielkim Krzyżem Orderu Świętego Stefana.  

  

Kertész, zwłaszcza po otrzymaniu Nagrody Nobla, stał się niezwykle popularny na całym świecie, jego książki 

ukazały się w wielu krajach i w językach, także po arabsku czy w języku hindi. Najpopularniejszy tytuł to 

oczywiście Los utracony, który został też sfilmowany na podstawie własnego scenariusza Kertésza. 

W 2009 roku Imre Kertész ujawnił, że zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona. Zmarł w 2016 roku. Był 

dwukrotnie żonaty, nie miał dzieci. 

W Polsce ukazały się niemal wszystkie książki Kertésza, z Ostatnią gospodą (Az utolsó kocsma) włącznie.  

W 2016 roku pośmiertnie ukazały się na Węgrzech jeszcze jego zapiski z lat 1991-2001 zatytułowane Widz (A 

néző). 

 

  

- film Los utracony, reż. Lajos Koltai 

http://www.filmweb.pl/film/Los+utracony-2005-160559 

 

Imre Kertész (III) 



o Jest to dziennik dni ostatnich – stary, 

schorowany pisarz opowiada o zmaganiach z 

problemami życia codziennego, jeszcze bardziej 

rozchwianego po Noblu, ponadto opisuje 

niedającą się ugasić potrzebę pisania oraz 

czekanie na koniec wszystkiego - na śmierć.  

 

o W ósmej dekadzie życia pisarz został 

uhonorowanego nagrodami, ale czuł się 

zmęczony. Stał się człowiekiem, któremu u kresu 

życie po prostu wymykało się z rąk. Żadne 

luksusowe hotele, drogie restauracje, splendory 

ani wygoda życia nie były w stanie przytłumić 

poczucia bezradności wobec nasilających się 

problemów zdrowotnych, bezsenności, choroby 

Parkinsona, depresji 

 

o Całą sytuację Kertész podsumowuje w 

sposób przewrotny: „człowiek mający zmysł 

dobrego smaku w moim wieku już nie żyje”. 

Ostatnia gospoda. Zapiski 
przekład KingaPiotrowiak-Junkiert 



To (przed)ostatnie wydane po polsku dzieło Imrego Kertésza, zapiski z lat 2001-2009, ale też dwa podejścia do 

powieści Ostatnia gospoda.  

  

Jest to dziennik dni ostatnich - stary, schorowany pisarz opowiada o zmaganiach z problemami życia 

codziennego, jeszcze bardziej rozchwianego po Noblu, ponadto opisuje niedającą się ugasić potrzebę pisania 

oraz czekanie na koniec wszystkiego - na śmierć. Mamy więc szczere aż do bólu zapiski i ostre sformułowania 

o sobie samym, ale i o otaczającym świecie, żydowskości, relacji pisarza z Węgrami, z Niemcami, z rodziną, 

opinie o innych twórcach. Tak charakterystyczny dla Kertésza  oszczędny styl, chłód i dociekliwość przetykany 

jest tu pewną nerwowością, nadmiarem emocji.  

 

W ósmej dekadzie życia pisarz został uhonorowanego nagrodami, ale czuł się zmęczony, doświadczał spadku 

sił w rozumieniu fizycznym i też w sensie ograniczania się możliwości twórczych. Stał się człowiekiem, któremu 

u kresu życie po prostu wymykało się z rąk. Żadne luksusowe hotele, drogie restauracje, splendory ani wygoda 

życia nie były w stanie przytłumić poczucia bezradności wobec nasilających się problemów zdrowotnych, 

bezsenności, choroby Parkinsona, depresji. A w pewnym momencie sytuacja jeszcze się pogorszyła - w 

związku z nowotworem żony. Natomiast oczekiwania publiczności, dziennikarzy, krytyków, czytelników rosły, 

coraz trudniej było ich zadowolić, bo wciąż padały te same pytania, zaproszenia na nieinteresujące konferencje 

i odczyty, i wciąż oczekiwano od niego czegoś jeszcze mądrzejszego, jeszcze bardziej oryginalnego. Wciąż 

powracało więc pytanie o sens życia w przedsionku śmierci. Całą też sytuację Kertész podsumowuje w sposób 

przewrotny: „człowiek mający zmysł dobrego smaku w moim wieku już nie żyje”. 

Ostatnia gospoda. Zapiski 
przekład KingaPiotrowiak-Junkiert 



o Jest to wywiad z samym sobą, zapis 

wywiadu rzeki 

 

o Dossier K. przybliża nam szczegóły z życia 

pisarza, opowiada o jego rodzinie, 

dzieciństwie, szkole, oraz Auschwitz, bo ten 

temat musi się pojawić w prozie Kertésza.  

 

o Wszystkie poruszane w tej długiej 

rozmowie tematy, rysują się więc nie jako 

kwestia marginalna, lecz jak najbardziej 

uniwersalna. Dla Kertésza XX wiek to 

„rezygnacja z człowieka jako indywiduum i 

kolektywne oskarżenia pod adres całych 

ludzkich grup”. 

 

Dossier K. 
przekład Elżbieta Sobolewska 



Jest to wywiad z samym sobą, bo jak wyznaje na wstępie Kertész, kiedy otrzymał zapis wywiadu rzeki, prowadzonych w 

latach 2003-2004 rozmów z przyjacielem i redaktorem, Zoltánem Hafnerem, i przeczytał kilka pierwszych kilka zdań, odłożył 

rękopis i napisał ten wywiad od nowa, sam zadając pytania i na te pytania odpowiadając. Swego czasu podobnie postąpił ze 

scenariuszem do ekranizacji Losu utraconego. Dlaczego to zrobił? Ano dlatego, że tylko on sam mógł postawić pewne 

pytania, tylko on sam mógł dostrzec, gdzie i w jaki sposób umyka przed sformułowaniem lub wypowiedzeniem na głos 

odpowiedzi. 

  

Dossier K. przybliża nam szczegóły z życia pisarza, opowiada o jego rodzinie, dzieciństwie, szkole, a potem oczywiście o 

Auschwitz, bo ten temat musi się pojawić w prozie Kertésza. Ale mamy tam także wykład o różnicy pomiędzy życiem a fikcją, 

samym Kertészem a Gyurim Kövesem, bohaterem, którego stworzył w Losie utraconym, otrzymujemy wgląd w warsztat 

pisarski Kertésza, by jeszcze wyraźniej ujrzeć, że Los utracony to nie jest dosłowny opis obozu koncentracyjnego, lecz rzecz 

uniwersalna traktująca o nędzy jednostki w zderzeniu z dyktaturą. Jaśniejsza staje się też racja, dla której Kertész nie lubił 

określenia Holocaust, a przede wszystkim sposobu używania tego wyrazu. Pisarz uznawał bowiem, że to swego rodzaju 

eufemizm, który tak naprawdę zaciemnia fakt, że w istocie chodziło o eksterminację Żydów. Ponadto, dla Kertésza Holocaust 

żadną miarą nie był tylko wydarzeniem historycznym, oczywiście, tym też był, ale nie tylko tym, nie można degradować 

Holocaustu tylko i wyłącznie do roli wydarzenia historycznego. Wszystkie poruszane w tej długiej rozmowie tematy, a więc 

życie przed wojną, wojna, Auschwitz, krótki okres wybuchu wolności po wojnie, a potem czasy komunistycznej dyktatury 

układają się całość, w której doświadczenie dwudziestowiecznych obozów koncentracyjnych rysują się więc nie jako kwestia 

marginalna, lecz jak najbardziej uniwersalna. Dla Kertésza XX wiek to „rezygnacja z człowieka jako indywiduum i kolektywne 

oskarżenia pod adres całych ludzkich grup”. 

  

Dossier K. może być świetnym uzupełnieniem dla tych, którzy z twórczością Kertésza już się zetknęli, ale można też od tej 

książki zacząć przygodę z Kertészem. Ta książka pozwala zrozumieć na przykład to, dlaczego w Ostatniej gospodzie pisarz 

tak utyskuje na obserwowany spadek mocy twórczych - bo dla Kertésza pisanie to zintensyfikowane życie, a pisanie w języku 

węgierskim to dla niego największa radość. Albo: co pozwala przeżyć - wiara w świat (niem. Weltvertrauen).  

  

I jak słusznie zabrzmi przestroga Kertésza: „Nikim się nie rodzimy, ale jeśli uda się  nam odpowiednio długo pozostać przy 

życiu, nie unikniemy tego, żeby się w końcu stać kimś”. 

Dossier K. 
przekład Elżbieta Sobolewska 



POGRANICZE 





Ádám Bodor 

[adam bodor] 



o ur. 1936, prozaik węgierski; ukończył w 

Kolożwarze (węg. Kolozsvár, obecnie rum. 

Cluj-Napoca)  studia teologiczne;  

w latach 1952–1954 był więźniem  

politycznym. W 1982 roku przeniósł się  

na Węgry. Jest autorem kilku tomów  

opowiadań i powieści.  

 

o W Polsce ukazały się: Okręg Sinistra,  

Wizyta arcybiskupa,  Zapach 
więzienia oraz Z powrotem do uszatej sowy.  

 

o Jest laureatem wielu prestiżowych nagród,  

m.in. Nagrody im. Józsefa Attili, Węgierskiej  

Nagrody Literackiej i Nagrody im. Kossutha  

przyznawanej wybitnym przedstawicielom  

nauki, sztuki i literatury za całokształt  

twórczości 

 

Ádám Bodor 



Ádám Bodor urodził się w Kolozsvárze, w kalwińskiej rodzinie z wyższej klasy średniej. Jego matka Ida 

Tóháti pochodziła z rodziny urzędników, ojciec, Bertalan Bodor, wywodził się z warstwy posiadaczy 

ziemskich o węgiersko-ormiańskich korzeniach. W 1944 roku  rodzice i syn przenieśli się z Siedmiogrodu 

do Budapesztu, ponieważ ojciec, wówczas wysoki urzędnik bankowy, został dyrektorem w ogólnokrajowej 

instytucji finansowej w Budapeszcie, ale już w 1945 wszyscy powrócili do Kolozsváru - Klużu.   

  

W 1950 roku został aresztowany i skazany w procesie pokazowym ojciec Ádáma Bodora, a w 1952 roku 

także Ádám, szesnastoletni wówczas uczeń - pod zarzutem organizowania antypaństwowego spisku i 

rozrzucania ulotek. W  Szamosújvárze (rum. Gherla) w więzieniu dla osób skazanych za sprawy polityczne 

spędził dwa lata, na wolność wyszedł za wstawiennictwem ojca przyjaciela. Potem przez rok pracował jako 

robotnik w fabryce, a w 1955 roku - raczej z ostrożności niż z silnych pobudek religijnych - podjął studia 

teologiczne. Po ich ukończeniu w 1960 roku rozpoczął pracę w archiwum kościelnym gminy kalwińskiej w 

Kluż, niestety za głodową pensję, następnie w latach 1964-68  pracował w biurze kopii i tłumaczeń.  

  

W 1965 roku zadebiutował opowiadaniem Zimowe dni w czasopiśmie Utunk (Nasza droga). W 1969 roku 

ukazał się pierwszy tomik jego opowiadań Świadek (A tanú), a potem kolejne: Plus minus jeden dzień 

(Plusz-mínusz egy nap), Przybycie na północ (Megérkezés északra). W 1980 roku wydano na Węgrzech 

pierwszy zbiór jego opowiadań Jaka właściwie jest przełęcz? (Milyen is egy hágó?), rok później ukazał się  

ostatni tom wydany po węgiersku w Rumunii - Góry Zangezur (A Zangezur hegység).  

  

Ze względów politycznych Ádám Bodor nie mógł zdobyć zatrudnienia w prasie, poświęcił się więc 

twórczości pisarskiej bez stałego etatu, co jednak nie zapewniało mu utrzymania i w konsekwencji w 1982 

roku przeniósł się na Węgry. Od 1984 roku pracował jako lektor i redaktor w wydawnictwie Magvető w 

Budapeszcie. 

Ádám Bodor (I) 



Jeszcze w latach siedemdziesiątych jego nowele stały się inspiracją dla filmów znanych węgierskich reżyserów - 

Pétera Bacsó i Zoltána Fábri. Wydany w 1985 roku tom Eufrat nieopodal Babilonu (Az Eufrátesz Babilonnál) 
poruszył znaczących węgierskich krytyków literackich, jednak prawdziwy przełom przyniósł dopiero wydany w 

1992 roku Okręg Sinistra (Sinistra körzet), do tej pory uznawany przez wielu za dzieło życia pisarza. Jest to 

przesycony ironią i czarnym humorem, trudny do zakwalifikowania utwór - skrzyżowanie powieści z garścią 

nowel - obrazujący sposób działania systemu totalitarnego w mocno ograniczonym, groteskowym świecie z 

niewieloma bohaterami, gdzie wszystkie zdarzenia, bez względu na ich absurdalność, wydają się nieuchronne. 

Ten świat i ten styl, rozpoznawalny także w innych utworach Ádáma Bodora, przyniósł autorowi uznanie także 

w Polsce. 

  

Oprócz Okręgu Sinistra ukazała się u nas luźna kontynuacja tej książki - Wizyta arcybiskupa (Az érsek 
látogatása) - w której Bodor stawia pytanie o to, czy kiedy strzelców górskich zastąpili popi, rzeczywiście 

nastąpiła wymiana elit. Kolejna książka, Zapach więzienia (A börtön szaga) to z kolei zapis rozmowy radiowej, 

którą przeprowadziła z pisarzem Zsófia Balla, poetka i dziennikarka. Pojawienie się tej książki warto podkreślić, 

ponieważ Ádám Bodor znany jest z wyjątkowej małomówności. Z wypowiedzi pisarza bije humor, melancholia i 

ironia, poznajemy człowieka o niezwykłej osobowości, dla którego samotność była i wyborem, i koniecznością. 

Polscy czytelnicy mogą przeczytać jeszcze zbiór opowiadań Z powrotem do uszatej sowy (Vissza a 
fülesbagolyhoz), ostatnio zaś ukazała się powieść Ptaki Wierchowiny (Verhovina madarai. Változatok 
végnapokra). 

  

Ádám Bodor (II) 



o W Jabłońskiej Polanie, czyli gdzieś na końcu 

świata, trysnęły ongiś za sprawą świętej Militzenty, 

Matki Trójnogiej przybyłej z Niemego Lasu, źródła 

termalne. Z tej wody utrzymuje się miejscowa 

ludność, która sprzedaje ją za „kupony”, smalec lub 

mydło.  

 

o Wody i porządku pilnuje tam brygadier Anatol 

Korkodus, który dba o wszystkich mieszkańców, a 

co pewien czas udaje się do zakładu poprawczego 

w miasteczku, by wybrać i sprowadzić do 

Jabłońskiej Polany, kogoś nowego, komu - jego 

zdaniem - pobyt na Wierchowinie pomoże 

odnaleźć własną drogę życiową. 

 

o Niestety miasteczko zaczyna się szybko  

wyludniać a mieszkańcy znikają w tajemniczych 

okolicznościach… 

 

Ptaki Wierchowiny  to rodzaj przypowieści o 

człowieku, o dwoistości jego natury, o instynktach  

i potrzebie metafizyki, o czekaniu na kogoś, kto 

„nam wreszcie powie, po co tu jesteśmy”.  

Ptaki Wierchowiny 
przekład Elżbieta Cygielska 



W tym mikroświecie niewiele jest miejsc i niewielu bohaterów - brygada wodna zajmuje dawny majątek 

Cservenskich, nieco dalej mieszka starszawa już panienka Klara Bursen, wciąż wyczekująca węgierskiego 

oficera, który ma do niej przybyć zza gór, dlatego osłuchuje się z językiem węgierskim, którym w Dolinie nikt 

już nie mówi. Jest tam też krawcowa Alwinka oraz Edmund Pochoriles, który prowadzi gospodę Pod dwiema 

Ladacznicami, a nawet te dwie ladacznice, kochanki brygadiera Korodusa. Z kolei w Nice Karanice, dziwnej 

fryzjerce i pielęgniarce, podkochuje się narrator. Do gospody zagląda czasem były pastor luterański, Laurent 

Fabritius. W Dolinie mieszka tylko parę rodzin, no i są jeszcze Duhovnik, który wyżej w górach pilnuje śluzy, i 

Balwinder, który jest zawadą, albo odwrotnie, bo ich funkcje i osoby się mieszają. Niekiedy pojawia się kilku 

gości, oni również są raz tym, raz kim innym, ale zawsze kimś, kto ma władzę nad miejscowymi. Jedynym 

celem tych gości jest przyśpieszyć koniec świata na Wierchowinie. Ptaki stamtąd już przepędzono, pozostali 

ludzie, ale i z nimi można będzie się uporać. I choć brygadier Korkodusa szuka jeszcze pomocy w księdze 

baśni - książce kucharskiej Eronima Moxa, to cały ten świat definitywnie odchodzi. Nic na to nie można 

poradzić, trzeba się z tym pogodzić. 

  

Właśnie o zanikaniu tego, co było, i o braku tego, co mogłoby się zdarzyć, opowiada Adam, przybrany syn 

Anatola Korkodusa, w parę lat po  porwaniu i tajemniczej śmierci brygadiera. Oniryczna opowieść Adama 

przesycona jest realizmem magicznym, przywodzącym na myśl Marqueza, a nieuchronność dziania się życia 

przypomina trochę Ludzką rzecz Pawła Potoroczyna, tyle że u Bodora świat jest to światem absurdu i 

totalitaryzmu. Ta proza kojarzy się jeszcze też z Schulzem i Andruchowyczem, ale - co zaskakujące - 

znajdujemy w niej również całkiem realistyczne przepisy kucharskie, od których - co tu ukrywać - leci ślinka. 

  

Ptaki Wierchowiny są rodzajem przypowieści o człowieku, o dwoistości jego natury, o instynktach i potrzebie 

metafizyki, o czekaniu na kogoś, kto „nam wreszcie powie, po co tu jesteśmy”. 

Ptaki Wiechowiny 
przekład Elżbieta Cygielska 



Andrea Tompa 

[ondreo tompo] 



o ur. 1971 r. w Kolożwarze (węg. Kolozsvár, 

obecnie rum. Cluj-Napoca) 

 

o   Należy do mniejszości węgierskiej na 

dawnych terenach Siedmiogrodu. Od 1990 r. 

mieszka w Budapeszcie 

 

o   Prozaiczka, tłumaczka, teatrolożka,  

wykładowczyni i redaktorka naczelna magazynu 

teatralnego 

 

o   Z powodów ideologicznych nie przyjęła 

pieniędzy z prestiżowej nagrody im. Máraiego, 

przekazując je na cele charytatywne 

 

o   Bardzo późno debiutowała prozatorsko - 

powieści:  

 2010 r. Dom kata (przekład polski 2016) 

 2013 r. Na waleta – Dwoje lekarzy w 
 Siedmiogrodzie 

Andrea Tompa 

http://wyborcza.pl/7,75410,20584378,siedem-jajek-miesiecznie.html 
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o Quasi-autobiograficzna powieść o 

doświadczeniach węgierskiej Żydówki. 

 

o Bohaterka dorasta w rumuńskim 

Siedmiogrodzie w czasach dyktatury Ceaușescu. 

 

o Poprzez paralelę komunizmu rozumiemy tło 

historyczne i okrutny ucisk reżimu. 

 

o Nowy aspekt dla polskiego czytelnika: represje 

dotykające pogardzaną mniejszość narodową. 

 

o zaskakująco aktualna problematyka, mimo że 

akcja rozgrywa się dwie-trzy dekady temu. 

 

 

 

 

Dom kata 
przekład Anna Butrym 

http://annabutrym.pl/a-tompa-dom-kata/  

http://annabutrym.pl/a-tompa-dom-kata/
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Główną bohaterką tej powieści – którą czytać można także jako trzydzieści parę opowiadań – jest dziewczyna o pochodzeniu 

węgiersko-żydowskim, żyjąca w czasach dyktatury Ceaușescu na terenach odłączonych od Węgier na mocy traktatu z Trianon. 

Reżim uciskał mentalnie i cieleśnie większość rumuńskiego społeczeństwa, jednak szczególnie bezwzględnie próbował zniszczyć 

wszystkie mniejszości etniczne, w tym Węgrów 

Powieść jest silnie osadzona w ówczesnych realiach, które w wielu aspektach jesteśmy w stanie świetnie porównać z polskimi 

doświadczeniami komunizmu; ta perspektywa łączy również Tompę z urodzoną w Rumunii niemiecką noblistką, Hertą Müller. 

„Dom kata” ma wielu ważnych bohaterów – wśród nich są także: sam dyktator, udręczona Rumunia oraz główna sceneria 

wydarzeń -  Kolożwar Jednocześnie jest to saga rodzinna, która wiernie i barwnie oddaje misterność plątaniny relacji 

międzyludzkich i rodzinnych zawirowań, ukazując silne postaci kobiece 

Można ją także odczytywać jako quasi-biografię autorki, w której splatają się wszystkie te wątki, ukazane oczami dorastającej, 

uzdolnionej dziewczyny, stojącej przed  życiowymi wyborami 

CzytankiAnki: Jest w Domu kata rozmach (autorka opisała skomplikowane dzieje trzech pokoleń), jest i znakomite wyczucie 
dramatyzmu. To wyjątkowo udana opowieść o totalitaryzmie oraz o poszukiwaniu azylu – w rodzinie, literaturze, teatrze i 
przyjaźni. W moim odczuciu powieść Tompy ociera się o wielkość, aż trudno uwierzyć, że to debiut prozatorski. 
Choć to opowieść o Rumunii sprzed pół wieku, wiele wątków jest zaskakująco aktualnych dla obecnej sytuacji w Polsce 

(mniejszości etniczne, aborcja, regulowanie przez państwo osobistych aspektów życia) 

Każdy rozdział to jedno, wielokrotnie złożone zdanie, niejako opowieść na jednym oddechu, pełna dygresji i wątków 

pobocznych, a jednak uporządkowana, wartka i czytelna w swojej złożoności.  

Ten styl wyróżnia autorkę, niektórym czytelnikom przywodząc na myśl np. „Jesień patriarchy” Gabriela Garcíi Márqueza czy „Rok 

1984” Orwella: 

CzytankiAnki: O niesamowitości tej książki zdecydował również specyficzny styl narracyjny, przypominający rozbudowany 
monolog z licznymi dygresjami, wygłaszany jednym tchem, a zapisany przy pomocy oryginalnej interpunkcji (brawa dla tłumaczki 
za gładki przekład). 
  

Tematy do rozmowy: życie w reżimie komunistycznym, wątki autobiograficzne i fikcyjne w powieści, losy mniejszości etnicznych w 

dyktaturach, monolog teatralny a narracja w powieści, powtarzalność historii a czerpanie z niej nauki, rola i odpowiedzialność 

kobiety za rodzinę w reżimie totalitarnym  

Dom kata 
przekład Anna Butrym 



Johanna Bodor 

[ joanno bodor] 



o ur. 1965 r. w Kolożwarze (węg. Kolozsvár, 

obecnie rum. Cluj-Napoca), węgierska artystka 

baletu, choreografka, aktorka 

 

o Była członkiem zespołu Bukareszteńskiej 

Operetki, zespołu Tańca Armii Węgierskiej. 

Tańczyła balecie miasta Győr oraz miasta Szeged. 

Jako  choreograf wystawiła m. in. inspirowany 

pracami Magdaleny Abakanowicz spektakl 

Wystawa ludzi (Emberkiállítás).  
 

o Występowała w wielu sztukach, zagrała też  

w filmach - Czarny Klasztor (A fekete kolostor, 
1986), Drugi człowiek (A másik ember, 1988), Mi 
ricordo Anna Frank, 2009.  

 

o W 2014 r. za namową przyjaciół napisała 

książkę Nie szkodzi, kiedyś zrozumiem –  

relację z dwóch samotnie spędzonych lat przed 

ostateczną emigracją z Rumunii. 

  

Johanna Bodor 



(Uwaga! Johanna Bodor i Ádám Bodor nie są spokrewnieni, to tylko zbieżność nazwisk!) 

  

Johanna Bodor urodziła się w Siedmiogrodzie w rodzinie węgierskiej inteligencji. Jej ojciec, Pál Bodor, był 

poetą, tłumaczem, redaktorem, pracował w węgierskojęzycznych instytucjach kultury w Rumunii. Matka, 

Julianna Zehár, absolwentka historii i bibliotekoznawstwa, poświęciła się rodzinie. W 1967 roku Bodorowie 

przeprowadzili się z Siedmiogrodu do Bukaresztu. 

  

Johanna uczyła się w Państwowej Szkole Baletowej w Bukareszcie, którą ukończyła w 1984 roku. W sezonie 

1984/85 była członkiem zespołu Bukareszteńskiej Operetki. Od 1985 roku mieszka na Węgrzech. W sezonie 

1985/86 była członkiem Zespołu Tańca Armii Węgierskiej, w latach 1986-89 - członkiem Baletu miasta Győr 

(Győri Balett), którym kierował słynny na świecie Iván Markó i z którym wystąpiła na wielu prestiżowych 

scenach na całym świecie, a w latach 1989-93 - tańczyła w Balecie miasta Szeged (Szegedi Balett), gdzie od 

1990 roku miała status solistki. Od 1994 zajmuje się choreografią, na tym polu współpracowała z wieloma 

węgierskimi teatrami, m. in. dla teatru Komedia w Budapeszcie (Vígszínház)  opracowała odnowioną węgierską 

wersję musicalu Let's dance (Össztánc), który odniósł olbrzymi sukces. W tym teatrze wystawiła również własny, 

inspirowany pracami Magdaleny Abakanowicz spektakl Wystawa ludzi (Emberkiállítás). Zapraszana jest także 

przez zespoły zagraniczne, pracowała już w USA, Rumunii, Słowacji, Serbii i Rosji. Zajmuje się też nauczaniem 

ruchu artystycznego dla przyszłych artystów operowych.  

  

Od 1 sierpnia 2016 roku jest dyrektorem kilkudziesięcioosobowego zespołu baletu i tańca w Budapeszteńskiej 

Operetce.  

  

Jest laureatką m. in. nagrody dla tancerzy tańca artystycznego - Imre Zoltán díj. 

  

W 2014 roku za namową przyjaciół napisała książkę Nie szkodzi, kiedyś zrozumiem - relację z dwóch samotnie 

spędzonych lat przed ostateczną emigracją z Rumunii. 

Johanna Bodor (I) 



o Johanna miała szczęśliwe dzieciństwo. 

Mieszkała w Bukareszcie, gdzie jej rodzice 

prowadzili otwarty dom, miejsce spotkań 

inteligencji a zarazem ważny punkt kontaktowy 

dla Węgrów rozdzielonych po wojnie granicą 

 

o Po wyjeździe rodziców i brata na Węgry, 

została w Bukareszcie, gdzie kończyła szkołę 

baletową. W najtrudniejszym okresie życia 

musiała poradzić sobie sama, gdy rozpoczęła 

walkę o wyjazd z kraju, który był więzieniem. 

 

o Wszyscy żyli w Rumunii dyktatora 

Ceauşescu. gdzie ludzie nagle znikali bez śladu, 

a najmniejsza krytyka socjalizmu mogła się 

skończyć tragicznie. 

 

o Czy w imię lepszej przyszłości rodzice mogą 

poświęcić własne dziecko? Czy od kogokolwiek 

można domagać się heroizmu?  

Nie szkodzi, kiedyś zrozumiem 
przekład Irena Makarewicz 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=jAihVLwtHvI


Za czasów dyktatora Ceauşescu Rumunia był krajem, gdzie ludzie znikali nagle bez śladu, najmniejsza krytyka 

społeczeństwa socjalistycznego mogła pogrążyć każdego – i to wraz z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. 

Nikomu nie można było ufać, podsłuchy zakładano wszędzie – w miejscach pracy i w prywatnych 

mieszkaniach. Mniejszość węgierska, do której należeli Bodorowie,  była poddana terrorowi jeszcze większemu 

niż sami Rumuni, wbrew oficjalnemu liberalizmowi właściwie szło o jej wyniszczenie, a przynajmniej o całkowite 

wyplenienie wszystkiego, co węgierskie, nic więc dziwnego, że jedyną możliwość ocalenia wiele osób widziało 

w emigracji na Węgry. Ale ponieważ nie można było emigrować na własne życzenie, narodziła się instytucja 

fikcyjnych małżeństw (węg. névházasság), dzięki którym z problemami, ale mimo wszystko można było na 

zawsze opuścić Rumunię. Jednak reżim Ceaușescu niechętnie udzielał takiej zgody obywatelom Rumunii, co 

więcej, zastawiano wszelkiego rodzaju pułapki, szantażowano, komplikowano, aby tylko takiej zgody nie 

wydać. Bez zaangażowania i pomocy wielu bliższych i dalszych krewnych, przyjaciół, życzliwych Węgrów 

i Rumunów, przedsięwzięcie fikcyjnego małżeństwa było z góry skazane na porażkę. 

 

Kiedy najpierw brat Johanny, a potem jej rodzice wyjechali na Węgry, osiemnastoletnia dziewczyna została w 

Bukareszcie, kończyła szkołę baletową. Stała się też zakładnikiem reżimu. W najważniejszym i najtrudniejszym 

okresie życia musiała poradzić sobie sama. Nie było przy niej najbliższych, gdy rozpoczęła walkę na śmierć i 

życie, walkę o wyjazd z kraju, który był więzieniem. 

  

Opisując ten blisko dwuletni okres z własnej perspektywy Johanna Bodor stara się być tak szczera i 

sprawiedliwa, jak to tylko możliwe. Niczego nie upiększa, ale też chyba niczego nie pomija, uczciwie aż do 

bólu prowadzi ten rozrachunek z samą sobą, nikogo nie oskarża, nikogo nie demaskuje, chce zrozumieć. 

Szuka odpowiedzi na wiele pytań: czy w imię lepszej przyszłości rodzice mogą poświęcić własne dziecko? Czy 

od kogokolwiek można domagać się heroizmu? Ile jesteśmy winni tym, którym zawdzięczamy życie? Ile 

kosztuje dotrzymanie słowa? Ile trzeba, ile można, a ile żadną miarą nie wolno poświęcić z samego siebie w 

imię wyższego celu? 

Nie szkodzi, kiedyś zrozumiem 
przekład Irena Makarewicz 



Ottó Tolnai 

[otto tolnoi] 



o  ur. 1940 Kanjiža, Serbia. Pisarz, poeta i 

dramaturg, czołowy przedstawiciel mniejszości 

węgierskiej w Wojwodinie. 

 

o W 1965 podjął pracę w awangardowym 

czasopiśmie literackim Új Symposion, w latach 

1969-1972 był jego redaktorem naczelnym. 

Oskarżony o publikowanie artykułów 

antypaństwowych stracił stanowisko i został 

skazany na karę więzienia w zawieszeniu.  

 

o W 2004 roku opublikował Poetę ze smalcu, 

osobliwą, monumentalną wywiado-esejo-

powieść, za którą otrzymał Węgierską 

Nagrodę Literacką i dzięki której wszedł do 

szerszego literackiego obiegu.  

Ottó Tolnai 



o Tam, skąd pochodzi Ottó Tolnai, ludzie 

mają niebywały dar snucia opowieści. Tolnai 

wyspecjalizował się w ariach. Największą z 

nich jest Poeta ze smalcu.  

 

o Autor opowiada o rodzinie i przyjaciołach, 

o swojej twórczości i fascynacjach, o 

literaturze, sztuce i historii, o miastach i 

miasteczkach, o morzu, o wojnie. O 

wszystkim. 

 

o Książka ma formę wywiadu radiowego, ale 

w rzeczywistości to mówiona powieść, jest 

także esejem o sztuce, szkicem o literaturze, 

powieścią łotrzykowską, poezją, baśnią, 

lirycznym reportażem i dokumentem.  

 

Poeta ze smalcu 
przekład Anna Górecka 



Lajos Grendel 

[lojosz grendel] 



o ur. 1948 r. w Levicach (węg. Léva) na 

Słowacji, węgierski pisarz, eseista. W latach 

1973–1992 pracował w wydawnictwie Madách, 

ponadto pełnił funkcję prezesa 

Stowarzyszenia Pisarzy Słowackich oraz 

oficyny Kalligram (1993–1996).  

 

o Autor licznych powieści, opowiadań, esejów 

a także prac naukowych i historii współczesnej 

literatury węgierskiej A modern magyar 
irodalom története (2010).  

 

o Laureat Nagrody Stowarzyszenia Pisarzy 

Słowackich oraz wielu innych nagród, między 

innymi: im. Imre Madácha, Attili Józsefa, 

Tibora Déryego oraz Lajosa Kossutha. 

Lajos Grendel 

www.biuroliterackie.pl/biblioteka/wywiady/od-anegdoty-do-

mitu/ 

 

http://portliteracki.pl/przystan/teksty/bezclowy-ruch-

miedzy-rzeczywistoscia-a-fikcja/  
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o Opary absurdu zstąpiły na ziemię, 

rzeczywistość przeszła bowiem najśmielsze 

oczekiwania i nie trzeba już szukać inspiracji 

gdzie indziej, wystarczy tu i teraz:  czy to w 

Czechosłowacji schyłkowego socjalizmu czy 

też w życiu Franciszka Rzeźnika, którego wolą 

bez reszty zawładnęła groteska.  

 

o Dzwony... – mimo że to najweselsza 

powieść autora – bez pardonu rozprawiają się 

z iluzją transformacji ustrojowej, której 

doświadczyliśmy (albo i nie) dwadzieścia pięć 

lat temu.  

 

o Lajos Grendel, jak na empatycznego 

ironistę przystało, z uśmiechem wali nas tą 

książką prosto w nos. 

Dzwony Einsteina 
przekład Miłosz Waligórski 



Dzwony Einsteina 
przekład Miłosz Waligórski 

Kim są „my" a kim „oni"? Po czyjej jestem stronie? Możliwe że po żadnej, czym ściągam na siebie nienawiść 

jednych i drugich. W czasie rewolucji trzeba się bowiem opowiedzieć: albo rybka, albo akwarium, „my" lub 

„oni" nie ma trzeciej drogi. Kto nie należy tu, ten należy tam, nawet jeśli subiektywnie nie należy nigdzie. Bez 

zastanowienia zgłosiłem więc akces do grupy „my", bo przecież lepiej trzymać z wygranymi. „Oni" zaś na razie 

niech dadzą mi spokój. Później, kiedy już ucichną spory, usiądę z nimi przy ognisku, usmażymy sobie słoninkę i 

wszystko im wyjaśnię. [s. 87] 

 

Bohater Dzwonów Einsteina wyjątkowo często musi tłumaczyć się z gaf, dziwnych zbiegów okoliczności i 

niezręcznych sytuacji, w które bezustannie się pakuje. I tak od dziecka, kiedy to po raz pierwszy odezwało się 

jego niedoścignione Ja i zasugerowało, że powinien zostać Leninem. Z czasem przyjęło ono postać Einsteina i 

doradzało Frankowi w trudnych chwilach, niestety najwyraźniej było bezsilne wobec jego pecha. 

 

Naturalnie ku uciesze czytelnika, który śledzi „karierę” gapowatego marksisty w szwalni będącej przykrywką dla 

badań nad rozwojem dojrzałego socjalizmu, po rewolucji przemianowanej na instytut przyszłościowy. Nie ma 

większego znaczenia, czy bohater Grendela występuje pod pseudonimem Cara Piotra czy Rzeźnika, ani po 

czyjej stronie opowie się podczas kolejnej zawieruchy politycznej, ponieważ - jak w kolejnej krytycznej chwili 

stwierdziło niedoścignione Ja - i tak, znając logikę dziejów, prędzej czy później „oni” staną się „nami”, a „my” 

„nimi” [s. 106]. Czysty obłęd, nie można dziwić się biedakowi, że przestał nadążać za przemianami i nieco się 

pogubił. 

 

Dzwony Einsteina są zabawne, ale kiedy pojawia się refleksja, że życie bywa równie groteskowe co Absurdystan 

Grendela, dobry nastrój pryska. W świetle wydarzeń na świecie ta książka nabiera dość gorzkiej wymowy - 

pokazuje, że historia niczego nas nie uczy i powtarzamy wciąż te same błędy. Na to nie poradzi 

prawdopodobnie niczyje niedoścignione Ja, więc może lepiej wzorem autora obrócić wszystko w żart. 

 

http://czytankianki.blogspot.com/2016/07/dzwony-einsteina.html 



o Opowiadania Lajosa Grendela przybierają 

formę rejestru różnych aspektów 

rzeczywistości. Do realistycznego opisu autor 

często wplata elementy surrealistyczne, 

posługując się jednakże językiem prostym, 

niewyszukanym.  

 

o Bohaterowie zazwyczaj znajdują się w 

prozaicznej, zdawałoby się, sytuacji, która 

jednak okazuje się osobliwa – stawia przed 

ważnym wyborem, odkrywa przeszłość, służy 

samopoznaniu. Brak tu jednoznacznej 

odpowiedzi, czy kołem Fortuny kręci 

przypadek, czy jednak los, i na ile człowiek sam 

kształtuje swoje życie.  

 

o Poświęcenie hetmana w tłumaczeniu 

Miłosza Waligórskiego to pierwsza książka 

Lajosa Grendela przełożona na język polski. 

Poświęcenie hetmana 
przekład Miłosz Waligórski 



realizm magiczny 



László Darvasi  

[laslo dorwosi] 



o ur. 1962 Törökszentmiklós, przez wiele lat 

związany z Szegedem 

 

o znany także pod pseudonimami Ernő Szív 

i  Eric Moussambani 

  

o pedagog, poeta, pisarz, dziennikarz, 

redaktor, dramatopisarz 

 

o  otrzymał ponad dwadzieścia różnych 

nagród za twórczość 

 

o autor niemal 30 przeróżnych pozycji, w 

Polsce prezentowany jedynie fragmentarycznie 

do czasu ukazania się przekładu „Kwiatożerców” 

 

o wiele jego dzieł tłumaczonych było na inne 

języki obce: francuski, niemiecki i niderlandzki 

 

 

László Darvasi 



o Akcja toczy się w XIX w. Szegedzie, 

tętniącym życiem mieście wielu kultur 

 

o Topografia i historia Szegedu są ważnym 

elementem tej powieści 

 

o Główni bohaterowie to Klara i trzech 

zakochanych w niej mężczyzn (braci o zgoła 

odmiennych naturach i fizyczności)  

 

o Nie żyją zgodnie z powszechnie przyjętymi 

zasadami, żywią się niosącymi bogatą symbolikę 

kwiatami 

 

o To „książka losów”, w konwencji powieści-

rzeki, przez którą przewija się mnóstwo  - 

również baśniowych - postaci 

 

o Powieść przesiąknięta jest atmosferą 

realizmu magicznego oraz niepokojącą 

sensualnością 

Kwiatożercy 
przełożyła Karolina Wilamowska 



Kwiatożerców Darvasi pisał przez 6 lat 

 Akcja toczy się w dziewiętnastowiecznym Szegedzie, tętniącym życiem mieście wielu kultur, którego topografia 

i historia są ważnym elementem tej powieści, choć sama historia potrafi chwilami być tu złudna. 

Główni bohaterowie – Klara i trzech zakochanych w niej mężczyzn (braci o zgoła odmiennych naturach i 

fizyczności) nie żyją zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami 

Bohaterowie żywią się kwiatami, których bogata symbolika wprowadza nowe płaszczyzny do narracji 

O tym dziele Darvasiego mówi się, że jest „książką losów”, napisane zostało w konwencji powieści-rzeki, przez 

którą przewija się mnóstwo postaci, również tych zaczerpniętych z folkloru i świata baśniowego. 

 

SzczereRecenzje.pl: W tej powieści świat bohaterów realistycznych i magicznych przenika się niczym 
w Weselu Wyspiańskiego, a w dodatku wcale nie tak łatwo jest oddzielić jednych od drugich, ponieważ każdy z 
nich zaopatrzony został przez autora w zadziwiająco spójną i złożoną osobowość.  
Całość poetyckiej narracji spowija oniryczna atmosfera spod znaku realizmu magicznego oraz niepokojąca 
sensualność, stąd porównania m.in. do Schulza 
 

Ta sama historia opowiadana jest z różnych perspektyw (co wsparte jest konstrukcją książki  i podziałem na 

mniejsze części), a forma przypomina szkatułkę, z której co rusz wyciągana jest nowa szufladka z kolejną 

opowieścią, nowym wątkiem – to z kolei przywodzi na myśl „Cień wiatru” Carlosa Ruiz Zafóna 

Sylwia Sekret: Kwiatożercy to niezwykła powieść, której wielowątkowość, poetyckość i symbolika nie pozwalają 

na uchwycenie jej sensu czy fabuły w kilku zdaniach. Nawet czas nie ma w niej znaczenia; autor przeskakuje w 

latach i wydarzeniach, bez ostrzeżenia cofa się, by po chwili wrócić i zabrać nas w przyszłość. 

  

Tematy do rozmowy: realizm magiczny, oniryczność i baśniowość na tle faktów historycznych, proza poetycka, 

przedstawienie jednego wątku z różnych perspektyw, obdarzenie miłością kilku osób jednocześnie 

Kwiatożercy 
przekład Karolina Wilamowska 



Albert Wass 

[olbert wosz] 



o (1908-1998), hrabia Wass de Szentegyed et 

Czege, z wykształcenia inżynier leśnictwa, z 

zamiłowania piewca wielonarodowej kultury 

Siedmiogrodu, poeta, prozaik, redaktor, 

organizator działań na rzecz kultury węgierskiej. 

 

o jest autorem kilkudziesięciu powieści, wielu 

zbiorów bajek, baśni i nowel, kilku tomików 

poezji, obszernej publicystyki,  

 

o nieznany aż do okresu przemian 

politycznych, zapoczątkowanych w 1989 r 

 

o osoba i twórczość Wassa są przedmiotem 

skrajnych opinii - od nienawiści po uwielbienie. 

Jedni uważają go za antysemitę i zbrodniarza 

wojennego, inni - za obrońcę węgierskości 

Siedmiogrodu, jeszcze inni - za piewcę 

wielokulturowości. 

Albert Wass 

….jestem sumieniem ludzkości świata o powikłanych 

i zagmatwanych losach. 



Pochodził z Siedmiogrodu, z arystokratycznej rodziny Wass de Czege, której korzenie sięgają dynastii 

Arpadów. Po I wojnie światowej i przejęciu Siedmiogrodu przez Rumunię olbrzymi rodzinny majątek został w 

tak znacznym stopniu uszczuplony, że groziło jej bankructwo, więc dla jego ratowania Alberta Wassa 

zmuszono - odbyło się to podobnie jak wcześniej przy wyborze studiów - do poślubienia własnej kuzynki z 

Hamburga, baronessy Évy Siemers, z którą miał sześcioro dzieci ( jedno zmarło w wieku trzech lat). Jeden z ich 

synów, Huba Wass de Czege, to emerytowany generał brygady armii USA, wybitny amerykański strateg 

wojskowy i współautor strategii pierwszej wojny przeciw Irakowi, znanej jako operacja Pustynna Burza.  

 Albert Wass zadebiutował jako poeta pod koniec lat dwudziestych XX w. i początkowo znany był jedynie w 

Siedmiogrodzie (należącym wówczas do Rumunii), jednak po opublikowaniu w 1934 roku pierwszej powieści 

Wilczy dół (Farkasverem) odniósł olbrzymi sukces także na Węgrzech, gdzie w roku 1935 jako pierwszego 

młodego pisarza z Siedmiogrodu uhonorowano go nagrodą Baumgartena, wówczas najbardziej prestiżową 

węgierską nagrodą literacką. Nagrodę tę otrzymał raz jeszcze, w roku 1940, przyznano mu też nagrodę 

Klebelsberga za wkład w kulturę węgierską, a także przyjęto do znaczących węgierskich stowarzyszeń 

literackich i Węgierskiej Akademii Nauk, ale w tym ostatnim wypadku w uznaniu dla jego wiedzy z zakresu 

leśnictwa. 

 W czasie II wojny światowej, po ponownym przyłączeniu Siedmiogrodu do Węgier, Albert Wass był 

redaktorem naczelnym gazety Ellenzék (Opozycja) w Kolozsvárze (obecnie Cluj-Napoca), a jednocześnie 

pracował dla węgierskiego Ministerstwa Rolnictwa, nadzorując lasy w rejonie Dés, ponadto kontynuował 

zarządzanie majątkiem rodzinnym i jedynie w wolnych chwilach oddawał się pisaniu. W tym okresie powstały 

takie utwory, jak Nadchodzą! (Jönnek!), mikropowieść o oczekiwaniu na ponowne wkroczenie wojsk 

węgierskich do Siedmiogrodu, Csaba, rzecz o węgierskim królewiczu, symbolizującym wytrwałość i 

odpowiedzialność jako najważniejsze zadania nowego pokolenia Węgrów w Siedmiogrodzie, dojrzewającego 

już po Traktacie w Trianon, a skazanego przez ten traktat na życie mniejszości narodowej, czy też powieść Nim 
drzewa urosną (Mire a fák megnőnek), analizująca przyczyny upadku powstania 1848-49 roku w 

Siedmiogrodzie, oraz jej kontynuacja W cieniu pałacu (A kastély árnyékában), przedstawiająca dalsze losy 

rodziny Varjassy aż do zakończenia pierwszej wojny światowej. 

Albert Wass (I) 



W ostatnim okresie drugiej wojny światowej Albert Wass trafił na front wschodni - jako węgierski kawalerzysta 

walczył na Ukrainie, dwukrotnie został odznaczony żelaznym krzyżem, m.in. za wyratowanie swoich ludzi z 

okrążenia; był adiutantem dowódcy wojsk Północnego Siedmiogrodu, generała Lajosa Veressa, który podjął 

rozmowy w celu wystąpieniu Węgier z sojuszu z Niemcami, a po wojnie został skazany w procesie pokazowym 

na karę śmieci, zamienioną potem na dożywocie, wolność odzyskał w 1956 roku, po czym wyemigrował.  

  

Pod koniec 1944 roku Albert Wass zmuszony był podjąć decyzję o opuszczenie Siedmiogrodu, a następnie 

Węgier, co nastąpiło wiosną 1945 roku. Udał się wtedy do Niemiec i początkowo zamieszkał w Bleichbach, 

gdzie zarabiał na utrzymanie swojej licznej rodziny jako leśnik i ogrodnik, potem przeniósł się do Hamburga, 

tam pracował jako stróż nocny na budowie w przedsiębiorstwie należącym do rodziny żony. W trakcie pobytu 

w Niemczech Albert Wass opublikował jeden ze swych najsłynniejszych utworów - Oddajcie mi moje góry! 
(Adjátok vissza a hegyeimet!), opowieść o młodym chłopaku z siedmiogrodzkich gór, prześladowanym i 

ściganym najpierw przez Rumunów, potem przez Niemców, w końcu przez Rosjan. Ten apel do rządzących 

światem odbił się sporym echem, przełożono go na język niemiecki, hiszpański angielski i niderlandzki, ale z 

drugiej strony - zamknęło to Albertowi Wassowi drogę do powrotu na komunistyczne już wtedy Węgry. W 

Niemczech Albert Wass rozpoczął też pracę nad jednym z najważniejszych utworów w jego dorobku - 

wspaniałą powieścią o ludziach żyjących w wysokich górach Siedmiogrodu - w krainie ośnieżonych szczytów - 

Czarownica z Funtinel (A funtineli boszorkány). 

  

Albert Wass (II) 



W roku 1946 Rumuński Trybunał Ludowy oskarżył Alberta Wassa i jego ojca Endre Wassa o zbrodnie wojenne i 

zaocznie wydał na nich wyrok śmierci. Sprawa ta była ponownie badana w 1951 roku, w związku z emigracją 

Alberta Wassa do Stanów Zjednoczonych, następnie przed przyznaniem mu amerykańskiego obywatelstwa w 

1957 roku. Ostatecznie, w 1979 roku amerykański Departament Sprawiedliwości odrzucił starania i rewizje 

rządu rumuńskiego, popieranego przez Fundację Wiesenthala, o ekstradycję Alberta Wassa jako zbrodniarza 

wojennego, wskazując na brak dowodów. Synowie Alberta Wassa walczyli o pełną rehabilitację ojca w Rumunii, 

jednak w roku 2007 tamtejszy Sąd Najwyższy odrzucił ich kasację. Jeszcze w latach siedemdziesiątych agenci 

Securitate próbowali dokonać na Alberta Wassa zamachu. Policja amerykańska złapała sprawców, jednak ze 

względu na to, że sprawcy legitymowali się rumuńskimi paszportami dyplomatycznymi, musiała ich wypuścić 

bez dalszych konsekwencji. W nakręconym w 1996 roku reportażu Albert Wass pokazywał ślady po kulach w 

domu na Florydzie. 

  

Po emigracji do USA w 1952 roku Albert Wass osiadł na Florydzie, pracował najpierw na farmie, później uczył 

algebry w akademii wojskowej, następnie został wykładowcą języka francuskiego i niemieckiego oraz historii i 

literatury europejskiej na Uniwersytecie w Gainesville. Założył Amerykańską Gildię Węgierskich Sztuk Pięknych, 

wzorowaną na organizacji działającej w międzywojniu w Siedmiogrodzie, a także własne wydawnictwo 

Danubian Press, publikujące nie tylko jego książki o Siedmiogrodzie, ale też czasopisma Transylvanian 
Quarterly, Hungarian Quarterly, Central European Forum. Wszystkie te wydawnictwa zwracały uwagę 

amerykańskiej opinii publicznej na sytuację Węgrów w Siedmiogrodzie, a szerzej - na sytuację narodów w całej 

Europie Środkowo-Wschodniej, narodów zniewolonych przez Związek Sowiecki. Pieniądze na finansowanie 

tych inicjatyw Albert Wass zdobywał sam - w taki oto sposób, że z przyczepą kempingową (dla obniżenia 

kosztów) przemierzał co roku kilka stanów, by odwiedzić miejsca, gdzie żyli węgierscy emigranci i na 

spotkaniach autorskich prosić o wykupienie subskrypcji lub datki. Albert Wass współpracował też z Radiem 

Wolna Europa, był pierwszym prezesem Światowego Związku Siedmiogrodzian.  

  

Albert Wass (III) 



W Stanach Zjednoczonych Albert Wass nie zaprzestał pisania, powstała wtedy m.in. powieść o historii 

Siedmiogrodu - Miecz i kosa (Kard és kasza), saga wykorzystująca dokumenty rodziny de Czege. 

  

W 1993 roku prezydent Árpád Göncz odznaczył Alberta Wassa Krzyżem Zasługi Republiki Węgierskiej. W 1994 

roku Albert Wass wystąpił o przywrócenie mu obywatelstwa węgierskiego. Lewicowy rząd rozpatrywał jego 

sprawę kilka lat. Najpierw prośbę odrzucono, potem wystawiono stosowny dokument, ale z ważnością na 

jeden tylko rok, co było dla pisarza upokorzeniem.  

  

Albert Wass zmarł 17 lutego 1998 roku, najprawdopodobniej śmiercią samobójczą. Nie mógł już odebrać 

przyznanej mu kilka dni wcześniej ważnej nagrody - miecza Bálinta Balassiego, przyznawanego 

najwybitniejszym węgierskim poetom lub tłumaczom z języka węgierskiego. Pośmiertnie został uhonorowany 

także nagrodą za działalność na rzecz kultury węgierskiej, a także Alternatywną Nagrodą Kossutha.  

   

Mimo iż Albert Wass jest autorem kilkudziesięciu powieści, wielu zbiorów bajek, baśni i nowel, kilku tomików 

poezji, obszernej publicystyki, po II wojnie światowej pozostawał na Węgrzech nieznany aż do okresu 

przemian politycznych, zapoczątkowanych w 1989 roku. Dopiero wtedy ukazały się pierwsze publikacje, a ilość 

wydawanych tytułów zwiększyła się  zdecydowanie dopiero po śmierci pisarza. Jego utwory szybko zdobyły 

ogromne uznanie węgierskich czytelników. Już w roku 2005 nie tylko Czarownica z Funtinel, ale też dwie inne 

powieści Alberta Wassa znalazły się na liście plebiscytu ogłoszonego przez Telewizję Węgierską 100 najbardziej 

ulubionych powieści węgierskich i zagranicznych (wzorowanym na brytyjskim Big Read z 2003 roku): Oddajcie 
mi moje góry! oraz Miecz i kosa. Dzisiaj osoba i twórczość Alberta Wassa są przedmiotem skrajnych opinii - 

od nienawiści po uwielbienie. Jedni uważają go przede wszystkim za antysemitę i zbrodniarza wojennego, inni 

- za obrońcę węgierskości Siedmiogrodu, jeszcze inni - za piewcę wielokulturowości. Jedni stawiają mu 

pomniki, inni te pomniki niszczą. Ten spór został przeniesiony na płaszczyznę wyłącznie ideologiczną, brak 

natomiast poważnych krytycznoliterackich opracowań spuścizny pisarza.  

  

Albert Wass (IV) 



o Opowieść o losie cudownego dziecka 

natury, ukazana na tle przepięknie opisanej 

przyrody Siedmiogrodu. 

 

o Nuca, dziewczyna o zjawiskowej urodzie, 

obdarzona jest zdolnością widzenia zarówno 

przyszłości, jak i przeszłości.  

 

o Pozostawiona samej sobie, mimo zmagań  

z głodem, chłodem i samotnym życiem pośród 

dzikiej przyrody,  wyrasta na silną kobietę, która 

wzbudza pożądanie mężczyzn.  

 

o Wróżba starej Cyganki mówi, że każdy, kto 

ulegnie jej czarowi, musi umrzeć I rzeczywiście, 

tak się dzieje. Jednak pewnego razu wydaje się, 

że klątwa przestaje działać - Nuca zakochuje się 

z wzajemnością... 

 

 

Czarownica z Funtinel 
przekład Irena Makarewicz 

http://www.polskieradio.pl/8/372/Artykul/906889,Czytamy-

Czarownice-z-Funtinel-Czy-milosc-pokona-klatwe  
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Tytułowa bohaterka, Nuca (zdrobnienie od rumuńskiej wersji imienia Anna), czarownica i rusałka, obdarzona 

jest zdolnością widzenia zarówno przyszłości, jak i przeszłości. Poznajemy Nucę jako dwunastoletnią 

dziewczynkę, pozostawioną samą sobie po aresztowaniu przez żandarmów Tóderika, przedstawiającego się 

jako jej ojciec. Mimo trudności i zmagań z głodem, chłodem, samotnym życiem pośród dzikiej przyrody 

wysokich gór Siedmiogrodu, Nuca wyrasta na piękną, silną dziewczynę, która wzbudza pożądanie mężczyzn. 

Jednak każdy, kto ulegnie jej czarowi, musi umrzeć - tak mówi wróżba starej Cyganki. I rzeczywiście, umiera 

kilku pierwszych mężczyzn, chcących posiąść Nucę siłą. Ale potem przez krótki czas wydaje się, jakby to 

przekleństwo przestało działać - Nuca ze wzajemnością zakochuje się w paniczu Éltető, rodzi dziecko, staje się 

dojrzałą kobietą. Ale czy to szczęście może trwać długo, czy raczej los się dopełni…? 

  

Ta tragiczna, a zarazem baśniowa opowieść utkana jest z poetyckiej materii, w której przepięknie opisana 

przyroda stanowi nie tło, lecz integralną część trudnego życia ludzi. Dzięki wprowadzeniu wielu różnorodnych i 

wyrazistych postaci, z którymi styka się Nuca, otrzymujemy niezwykle ciekawe mikroopowieści o życiu 

mieszkańców górskich wiosek i pańskich pałaców, pasterzy wypasających owce na halach. W Czarownicy z 
Funtinel Albert Wass wspaniale sportretował Siedmiogród z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku, 

tuż przed gwałtownym uprzemysłowieniem tych terenów, symbolizowanym w powieści przez budowę kolei 

oraz wycinkę lasów na ogromną skalę. 

 Jedna z zachwyconych czytelniczek porównała tę książkę do „Dziadów” Mickiewicza i napisała, że ta książka 

opowiada o dziewczynce, dziewczynie, kobiecie. Tyle że nie jest to nudna książka o dorastaniu, a raczej 

opowieść o starciu cywilizacji i natury oraz o postawach przyjmowanych przez ludzi, którzy w tym boju 

uczestniczą. 
 

- film z konnej wycieczki śladami miejsc uwiecznionych w Czarownicy z Funtinel - ciekawy jest sam początek, potem ok. 14 minuty - można zobaczyć, jak 

wyglądają miejsca opisane w książce 

https://www.youtube.com/watch?v=FgyxAezYpO4&list=PLjTUePaHdT8woDjlHdkKR-FLu7K0tE6fI&index=42  

- zdjęcia Tronu Bożego - góry Istenszéke, w stóp której mieszkała Nuca - czarownica z Funtinel 

https://www.youtube.com/watch?v=fEaBPxiYYHg  

 

Czarownica z Funtinel (I) 
przełożyła Irena Makarewicz 
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Bildungsroman 



Magda Szabó 

[mogdo sobo] 



o (1917 Deberecen -2007 Kerepes), 

węgierska pisarka, poetka, nauczycielka, była 

wyznania kalwińskiego 

 

o Jej utwory odwołują się do tradycji 

pogłębionej analizy psychologicznej postaci, 

często powieści z wątkami autobiograficznymi 

są także wiarygodnym dokumentami epoki 

rodzinnego miasta  i życia jego mieszkańców    

 

o interesowały ją głównie losy kobiet i to, jak i 

dlaczego są one szczęśliwe albo nieszczęśliwe, 

stąd w jej utworach znajdziemy wiele bardzo 

ciekawych kobiecych portretów. 

 

o jej powieści ukazały się w ponad 40 krajach 

 

Magda Szabó 



Urodziła się w protestanckiej rodzinie w drugim co do wielkości mieście Węgier - Debreczynie (węg. 

Debrecen). Ona sama i cała jej rodzina była mocno związana z tym miastem, dotyczyło to zwłaszcza dziadka, 

który ufundował w Debreczynie kilka budynków użyteczności publicznej. Magda Szabó studiowała  tam 

filologię klasyczną i węgierską, potem obroniła doktorat z nauk humanistycznych, a następnie natychmiast 

podjęła pracę nauczycielki, najpierw w mieście rodzinnym, potem w Hódmezővásárhely. Po pięciu latach, w 

1945 roku rozpoczęła pracę w Budapeszcie, w Ministerstwie ds. Wyznań i Oświaty, skąd została zwolniona w 

1949 roku. Powodem było przyznanie jej nagrody Baumgartena, którą jeszcze tego samego dnia odebrano jej 

arbitralną decyzją ministra i wręczono innej osobie, wszystko z powodów politycznych - tak stała się „wrogiem 

ludu”.  

  

Na marginesie - węgierska nagroda literacka Baumgartena została ufundowana w 1923 roku przez krytyka, 

estetę Ferenca Ferdinánda Baumgartena (który zresztą żył i pracował w Niemczech). Z pozostawionego przez 

Baumgartena olbrzymiego prywatnego majątku (ok. 1 milion pengő) przez wiele lat przyznawano nagrodę 

najwybitniejszym twórcom węgierskim. Fundacją nagrody zarządzał słynny poeta Mihály Babits. Nagroda 

przestała istnieć zaledwie rok po wyróżnieniu Magdy Szabó, wówczas władze komunistyczne powołały do 

życia nagrodę im. Józsefa Atilli. 

  

Magda Szabó debiutowała wierszami, sławę przyniosły jej powieści, z sukcesami tworzyła też dla teatru. 

  

Prywatnie była żoną Tibora Szobotki, pisarza, tłumacza m. in. Jamesa Joyce'a, Sinclaira Lewisa, Johna 

Galsworthyego, Georga Eliota. Niestety, jego potencjał twórczy nie mógł być w komunistycznych Węgrzech 

wykorzystany. Para nie miała dzieci, bo jak Magda Szabó powiedziała w jednym z wywiadów, z niej mogli 

zrobić niewolnika, ale ona niewolników nie będzie rodzić. W starszym wieku żałowała tak pryncypialnej 

postawy. 

Magda Szabó (I) 



Od 1949 roku przez dziesięć lat Magda Szabó miała zakaz publikowania, władze komunistyczne 

prześladowały także jej męża. Dobrze zapowiadająca się poetka zmuszona była wrócić do nauczania - 

zatrudniła się jako nauczycielka w szkole podstawowej. Nie porzuciła jednak pisania, utwory z tego okresu - 

już nie wiersze, lecz powieści - zostały wydane z wieloletnim opóźnieniem. W 1958 roku ukazał się Fresk 

(Freskó), szybko przetłumaczony w Niemczech zyskał tam wielki rozgłos, co zapewniło Magdzie Szabó pewną 

swobodę na Węgrzech. W 1959 roku opublikowano równie udaną powieść Sarenka (Az őz) i od tej pory 

pisarka mogła zrezygnować z pracy etatowej i poświęcić się wyłącznie pisaniu. Przyznać jednak należy, że na 

Węgrzech krytycy wciąż nie byli dla niej łaskawi, jak powiedziała - za pieniądze lub dla władzy.  

  

Jej utwory odwołują się do tradycji pogłębionej analizy psychologicznej postaci, często powieści z wątkami 

autobiograficznymi są także wiarygodnym dokumentami epoki rodzinnego miasta  i życia jego mieszkańców -  

wymienić tu należy przede wszystkim Starą studnię (Ókút) i Staromodną historię (Régimódi történet). Magdę 

Szabó interesowały głównie losy kobiet i to, jak i dlaczego są one szczęśliwe albo nieszczęśliwe, stąd w jej 

utworach znajdziemy wiele bardzo ciekawych kobiecych portretów. 

  

Od 1985 Magda Szabó aktywnie działała w świeckich władzach Kościoła Kalwińskiego.  

Została uhonorowana tytułami doctor honoris causa Uniwersytetu w Debrecenie oraz w Miskolcu.  

  

Była członkinią Europejskiej Akademii Naukowej oraz Akademii Literatury i Sztuki im. Széchenyiego, została też 

honorową obywatelką miasta Debreczyn, a także Budapesztu. W Debrecenie jej imieniem nazwano piękną 

księgarnię. 

Magda Szabó (II) 



Magda Szabó otrzymała wiele prestiżowych węgierskich nagród, m. in. Nagrody Kossutha, 

Józsefa Atilli, Ernő Szépa, Ágnes Nemes Nagy, a w 2003 roku także francuską nagrodę literacką 

Prix Femina za najlepszą powieść zagraniczną - Zamknięte drzwi (Az ajtó).  

W ogłoszonym przez Telewizję Węgierską w 2005 roku konkursie Wielkie książki, w którym 

czytelnicy głosowali na swoje ulubione powieści, z czego powstała lista 100 utworów (było to 

wzorowane na brytyjskim Big Read z 2003 roku), powieść Magdy Szabó Tajemnica Abigél 
(Abigél, 1970) znalazła się na 3 miejscu, a w pierwszej setce były jeszcze trzy inne jej utwory - 

Zamknięta drzwi (1987), Für Elise (2002) i Staroświecka historia (1977).  

  

Magda Szabó jest jednym z tych węgierskich twórców, których książki są najczęściej tłumaczone 

na obce języki - jej powieści ukazały się w ponad 40 krajach. Najpopularniejsza, ta o Abigél, 

doczekała się też adaptacji filmowej, teatralnej, a nawet powstał z niej musical. W Polsce ukazało 

się wiele książek Magdy Szabó - Tajemnica Abigél, Zamknięte drzwi, Staromodna historia, Bal 
maskowy, Świniobicie, Fresk, Piłat, Sarenka, Powiedzcie Zsófice, Tylko sam siebie możesz 
ofiarować… 
  

Magda Szabó (III) 



o Lata 1940 na Węgrzech, tytułowa 

bohaterka, nastoletnia Gina jest półsierotą,  

ale ojciec, generał Vitay, oraz francuska 

guwernantka,  zapewniają Ginie życie 

pozbawione trosk. 

 

o Decyzja ojca, by wysłać córkę na 

prowincję, do znanej z surowości, kalwińskiej 

szkoły z internatem, budzi w Ginie sprzeciw.  

 

o Gdy w końcu poznaje przyczyny decyzji 

ojca, szybko musi dorosnąć w nowej wojennej 

rzeczywistości.  

 

o Na szczęście jest ktoś, kto nad nią czuwa - 

tajemnicza Abigél, do której prośby składają 

też inne wychowanki szkoły… 

 

Tajemnica Abigél 
przekład Alicja Mazurkiewicz 

www.wysokieobcasy.pl/wysokie-

obcasy/1,96856,11747385,__Tajemnica_Abigel___Magdy_Szabo.html?di

sableRedirects=true  
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Mamy lata 1940, na Węgrzech to jeszcze nie jest taka prawdziwa wojna jak w Polsce, jednak co 

bardziej świadomi obywatele już czują, co się święci. Tytułowa bohaterka, nastoletnia Gina jest co 

prawda półsierotą, ale kochający ojciec, generał Vitay, oraz wspaniała francuska guwernantka, 

Marchelle, zapewniają Ginie życie całkowicie pozbawione trosk. Córka i ojciec przyjaźnią się też z 

sobą, dlatego nieoczekiwana decyzja generała, by wysłać córkę z Budapesztu na prowincję, na 

pensję Matuli - do surowej kalwińskiej szkoły z internatem, gdzie ma kontynuować naukę, budzi 

w Ginie głęboki sprzeciw. Nie rozumie ojca, który odmawia wszelkich wyjaśnień, nie potrafi 

znaleźć się w nowym miejscu, szybko popada w konflikt z koleżankami. Gdy w końcu poznaje 

przyczyny decyzji ojca, szybko musi dorosnąć w nowej wojennej rzeczywistości. Na szczęście jest 

ktoś, kto nad nią czuwa - tajemnicza Abigél, do której prośby składają też inne wychowanki 

szkoły. 

  

Tajemnica Abigél to klasyka literatury młodzieżowej, rzecz o dorastaniu, ale w wersji dziewczęcej. 

Książka, którą z wypiekami na twarzy czyta się w każdym wieku i chętnie do niej wraca, nawet 

znając tajemnicę Abigél z wcześniejszej lektury czy z adaptacji filmowej. Siłą tej powieści są wszak 

stawiane pytania - o dojrzewanie w trudnych politycznie czasach, o siłę i rolę przyjaźni. 

Zachwyca też niepozbawiony humoru język wewnętrznych monologów niepokornej Giny.  

  

Powieść Magdy Szabó zyskała dużą międzynarodową sławę, kultowy serial o Abigél był 

wyświetlany także w Polsce, w latach osiemdziesiątych, i z wypiekami na twarzy oglądały go 

matki i córki. 
  

Tajemnica Abigél 
przekład Alicja Mazurkiewicz 



o uznana w 2015 r. za jedną z 10 

najlepszych książek na liście New York Timesa. 

 

o Nasycona psychologiczną głębią 

powieściowa rozgrywka dwóch silnych 

charakterów - sławnej pisarki i jej gospodyni: 

niezależnej, szorstkiej i obcesowej na 

zewnątrz, a w rzeczywistości czułej i 

pomocnej. Jaki sekret kryje się pod maską 

obojętności? 

 

o Wyjątkowo mocna proza zawierająca wątki 

autobiograficzne - za tę książkę Magda 

Szabó została w 2003 roku uhonorowana Prix 

Femina Étranger  

 

o Zekranizowana w 2012 r. przez Istvána 

Szabó z Helen Mirren w roli głównej 

 

Zamknięte drzwi 
przekład Krystyna Pisarska 

https://www.youtube.com/watch?v=fU5fgaWhfqQ


Druga najbardziej znana w Polsce powieść Magdy Szabó, uhonorowana we Francji, a niedawno, w 2015 roku, 

uznana także za jedną z dziesięciu najlepszych książek na liście New York Timesa. 

  

Mistrzowski obraz relacji dwóch kobiet - pisarki, która to wszystko odtwarza, oraz prostej kobiety imieniem 

Emerenc. Zaczyna się od trzęsienia ziemi - pisarka wyjawia, że to ona zabiła Emerenc - a potem snuje 

opowieść o dwóch kobietach, które żyły w tym samym kraju, ale ich doświadczenia i obraz świata były 

zupełnie inne. Już pierwsza rozmowa tych kobiet jest dziwna, bo kiedy szukająca pomocy domowej pisarka 

zagaduje poleconą jej przez znajomych Emerenc, ta odpowiada, że dowie się, jak pisarkę i jej męża oceniają 

inni, i tylko jeśli te referencje będą dobre, zgodzi się u pisarki pracować. Emerenc oczywiście zaciekawia 

pisarkę, która tworzy sobie o niej i jej życiu rozmaite teorie, weryfikowane potem w trakcie ich niełatwego 

bycia razem. I choć analizowaniem zajmuje się pisarka, zaś Emerenc poznajemy tylko z krótszych lub dłuższych 

wypowiedzi, a przede wszystkim poprzez sposób jej działania i to, co robi dla innych, powoli uzmysławiamy 

sobie wraz z narratorką, że za szorstką, obcesową, niewykształconą maską Emerenc ukrywa się silna kobieta o 

tragicznym losie, która pomaga każdemu potrzebującemu, i Niemcowi, i Rosjaninowi, i działaczowi podziemia 

komunistycznego, i ubekowi, jednakowo ludziom i zwierzętom. Ma też Emerenc jakąś wielką tajemnicę za 

zamkniętymi drzwiami swojego mieszkania. Nikogo tam nie wpuszcza i niewielu dowie się, co się w jej 

mieszkaniu kryje. W każdym razie początkowa rezerwa pisarki, świetnie ukazana w sarkastycznych opiniach o 

Emerenc, z czasem przekształca się w inną, trudną do ścisłego określenia relację - coś pomiędzy przyjaźnią a 

miłością.  

  

Wielkim atutem tej powieści jest psychologiczna wiarygodność bohaterek, nic dziwnego że powstały też 

adaptacje filmowe, ta ostatnia - w reżyserii Istvána Szabó, znakomitego węgierskiego reżysera o 

międzynarodowe sławie, a także laureata Oscara. Rolę Emerenc zagrała wybitna aktorka brytyjska - Helen 

Mirren. 

  

Zamknięte drzwi 
przekład Krystyna Pisarska 



János Háy 

[ janosz haj] 



o ur. 1960 w Vámosmikoli, węgierski poeta, 

prozaik i dramatopisarz. Absolwent filologii 

rosyjskiej, historii i estetyki, Jest laureatem wielu 

nagród i wyróżnień literackich oraz 

artystycznych.  

 

o Uznanie krytyki i czytelników przyniosła mu 

pierwsza powieść Dzsigerdilen (1996), której 

akcja toczy się w czasach walk Węgrów z 

Turkami. Powieść Gyerek (2007) (Dzieciak) 
zdaniem Györgya Spiró jest „jedną z najlepszych 

węgierskich powieści minionego ćwierćwiecza”. 

 

o Osiągnął sukces jako dramatopisarz. Jego 

sztuki teatralne zostały przetłumaczone na wiele 

języków i są wystawiane zagranicą, m in. w 

Polsce Géza-dzieciak, Teatr Dramatyczny w 

Warszawie 

 
 

 

 

 

 

János Háy 



Już jako czternastolatek uczestniczył w życiu kulturalnym, chłonąc dekadencką atmosferę 

Budapesztu lat 80. z jego alternatywną kulturą muzyczną i plastyczną. Absolwent filologii rosyjskiej i historii 

Uniwersytetu Segedyńskiego oraz estetyki Uniwersytetu Budapeszteńskiego. Do 1989 roku pracował jako 

nauczyciel, w latach 1989-2004 redaktor (Holnap, Pesti Szalon, Palatinus) zajmujący się przede wszystkim 

węgierską literaturą współczesną. Wiersze zaczął publikować w pierwszej połowie lat 80. Od tamtej pory 

ukazało się ponad dwadzieścia jego książek. Obok wierszy pisze nowele, powieści, sztuki teatralne. Sam 

ilustruje swoje książki, przygotowuje obwoluty. Uznanie krytyki i czytelników przyniosła mu pierwsza powieść 

Dzsigerdilen (1996), której akcja toczy się w czasach walk Węgrów z Turkami. Powieść Gyerek (2007) (Dzieciak) 

zdaniem Györgya Spiró jest „jedną z najlepszych węgierskich powieści minionego ćwierćwiecza”. 

Osiągnął sukces jako dramatopisarz. Jego sztuki teatralne zostały przetłumaczone na wiele języków i są 

wystawiane zagranicą.  

 

W Polsce (Géza-dzieciak, Ślubuję ci miłość i wierność, Stary Franka Hernera, Most nad doliną). Na podstawie 

wydanego w 2003, i po raz drugi w 2010 roku, cyklu nowel A bogyósgyümölcskertész fia (Syn ogrodnika 
owoców jagodowych) powstał monodram i spektakl muzyczny Ręka. Na temat twórczości autora powstało 

bardzo wiele prac magisterskich. W 2014 roku ukazała się monografia poświęcona Jánosowi Háyowi autorstwa 

Csaby Horvátha.  

 

Háy jest pisarzem, poetą i plastykiem amatorem, ale w snach ciągle jeszcze stoi na scenie z radziecką gitarą 

marki Saljut i gra rock and rolla. 

 

 

János Háy (I) 



o Za żelazną kurtyną, między polami malin, połaciami 

porzeczek i plantacjami truskawek, gdzieś na 

węgierskiej wsi dorasta bardzo szczególny chłopiec. 

Syn ogrodnika krzewów jagodowych, mieszanka 

Jimmy’ego Hendrixa i Boba Dylana z węgierskiej 

prowincji, jedyna gitara w promieniu dwudziestu 

kilometrów. 

 

o  Dzięki samodzielnemu życiu w budapesztańskiej 

bursie życie nabrało innego posmaku. Kiedy jest się z 

kumplami świat staje się przestrzenią do zdobycia, a 

każdy kumpel to inna historia: jeden spuści łomot, 

drugi pokaże jak podrywać dziewczyny nad Balatonem 

na przeboje Scorpionsów, jeszcze inny załatwi dynamit 

za butelkę palinki.  

 

 

o Rzeczywistość socjalistycznych Węgier widziana 

oczami dorastającego chłopaka bawi i wzrusza. To były 

czasy kiedy każdy problem można było rozwiązać 

zrywaniem owoców jagodowych 

 

Syn ogrodnika 
Przekład Jolanta Jarmołowicz (et al.) 



Pulsująca, soczysta opowieść o dorastaniu, młodzieńczych tęsknotach, fascynacjach, rozczarowaniach i 

zwycięstwach pióra jednego z najważniejszych węgierskich pisarzy ostatnich lat.  János Háy, utytułowany 

węgierski prozaiki i dramatopisarz, w Synu ogrodnika wspina się na wyżyny swojego pisarstwa. Za żelazną 

kurtyną, między polami malin, połaciami porzeczek i plantacjami truskawek, gdzieś na węgierskiej wsi 

dorasta bardzo szczególny chłopiec. Ten dzieciak nie ma kręgosłupa, wyrośnie z niego chuligan – mówiła 

babcia. Ten dzieciak to syn ogrodnika krzewów jagodowych, mieszanka Jimmy’ego Hendrixa i Boba Dylana z 

węgierskiej prowincji, jedyna gitara w promieniu dwudziestu kilometrów. 

 

Jego kariera niemal legła w gruzach, gdy babcia zakazała mu chodzić na lekcję muzyki do wyniosłej 

nauczycielki ze stolicy z alergią na czosnek, bo ta mówiła, że jego ciało wydziela przekazywany 

z pokolenia na pokolenie, wdrukowany w DNA,  zapach czosnku.  

 

Rzeczywistość socjalistycznych Węgier  widziana oczami dorastającego chłopaka bawi i wzrusza. To były czasy 

kiedy każdy problem można było rozwiązać zrywaniem owoców jagodowych, bo jak mówił ojciec bohatera, 

zrywaniem owoców jagodowych można wszystko rozwiązać. Ale z chwilą, gdy kołysząca się na węgierskich 

drogach Łada wywiozła go w samodzielne chłopięce życie do bursy na Orlej Górze w Budapeszcie, życie się 

skomplikowało i nabrało innego posmaku.  

 

Kiedy jest się z kumplami świat staje się przestrzenią do zdobycia, a każdy kumpel to inna historia: jeden spuści 

łomot, drugi pokaże jak podrywać dziewczyny nad Balatonem na przeboje Scorpionsów, jeszcze inny załatwi 

dynamit za butelkę palinki. 

Syn ogrodnika 
przekład Jolanta Jarmołowicz (et al.) 



Szilárd Borbély 

[silard borbej] 



o (1963-2014) Fehérgyarmat, na północno-

wschodnim krańcu Węgier 

 

o Pracował jako historyk literatury na 

Uniwersytecie w Debreczynie 

 

o Zadebiutował w 1988 r. tomem poezji 

 

o Uważany za jednego z najważniejszych 

reprezentantów poezji węgierskiej po 1989 roku 

 

o  Uznany przez krytyków, wielokrotnie 

nagradzany 

 

o W 2013 roku ukazała się jego jedyna 

powieść Wykorzenieni, wyjątkowo 

entuzjastycznie przyjęta na Węgrzech 

 

o Zginął śmiercią samobójczą w Debreczynie 

 

Szilárd Borbély 



o Mała węgierska wieś w latach ’60 i ’70, 

skrajna bieda, brak perspektyw, nadziei na 

lepszą przyszłość.  

 

o Wszechobecne ubóstwo ma wymiar 

materialny, emocjonalny i intelektualny. 

 

o Oczami dziecka spoglądamy na brutalną 

rzeczywistość po II wojnie światowej 

 

o  Bohaterowie odkrywają na nowo własną 

tożsamość i powód swojego społecznego  

wykluczenia 

 

o Relacje mieszkańców wsi opierają się na 

wzajemnej nieufności, niechęci i agresji – 

mężowie biją żony, a matki dzieci 

 

Wykorzenieni 
przekład Karolina Wilamowska 



Mała węgierska wieś w latach ’60 i ’70, panująca w niej skrajna bieda, brak perspektyw, nadziei na lepszą 

przyszłość. Wszechobecne ubóstwo ma wymiar nie tylko materialny, ale też emocjonalny i intelektualny. 

Powieść przedstawia społeczność, której życie to praca w państwowych gospodarstwach i pijatyki w miejscowej 

karczmie. Relacje mieszkańców opierają się tu na wzajemnej nieufności, niechęci i agresji – mężowie biją żony, 

a matki dzieci.  

 

Książka pozwala spojrzeć oczami dziecka na brutalną rzeczywistość po II wojnie światowej, na doświadczone 

przez los postaci, odkrywające na nowo własną tożsamość i powód swojego wykluczenia w danej społeczności 

Frapująca jest też warstwa językowa powieści, ukazująca już na poziomie słownictwa „swojskość”  i obcość 

danych bohaterów, odzwierciedlająca w składni problemy ukazywanej społeczności 

 
Monika Stocka:  „Wykorzenieni” to książka o inności, odmienności, o samotności i o cierpieniu. I o wsi. I o 
świadomości. Niezrozumieniu. Okrucieństwie. O równaniu wszystkiego do ziemi. O bólu. I o samotności. I o 
samotności raz jeszcze. 
 

Tematy do rozmowy: samotność w społeczności, inność i odrzucenie, przemoc i znieczulica, ubóstwo 

materialne i duchowe 

Wykorzenieni 
przekład Karolina Wilamowska 



Viktor Horváth  

[wiktor horwat] 



o ur. 1962 r. w Pécsu  

 

o pisarz, tłumacz, wykładowca uniwersytecki, 

poeta  

 

o był też m.in. operatorem wózka górniczego i 

opiekunem do dzieci 

 

o sławę przyniosło mu Tureckie lustro wydane  

w 2009 roku 

 

o jest autorem prac o zróżnicowanej tematyce i 

formie: kilku powieści, bajki wierszem, 

podręcznika pisania i przekładu poezji 

Viktor Horváth 



o XVI wiek, ziemie Węgier pod panowaniem 

tureckiego sułtana Sulejmana II Wspaniałego 

 

o naszym przewodnikiem jest muzułmanin Isa 

– turecki szlachcic, który od wczesnej młodości 

przebywa w Peczu pod opieką beja Derwisza 

 

o osierocony bohater dojrzewa, przeżywa 

miłosne perypetie i zdrady 

 

o w powieść wplecione są motywy z baśni 

1001 nocy i nieprawdopodobne przygody 

 

o historia utrzymana jest w klimatach 

Wspaniałego stulecia 

 

o Nagroda Literacka Unii Europejskiej, liczne 

przekłady na języki obce 

Tureckie lustro 
przekład Anna Butrym 

http://annabutrym.pl/viktor-horvath-tureckie-lustro-2014  

http://www.polskieradio.pl/8/738/Artykul/1262775,Tureckie-

lustro-Podroz-do-XVIwiecznych-Wegier  
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„Tureckie lustro” zabiera czytelnika w podróż do XVI wieku na ziemie południowych Węgier, znajdujące się pod panowaniem 

tureckiego sułtana Sulejmana II Wspaniałego.  

Przewodnikiem po tym niezwykłym świecie jest muzułmanin Isa – turecki szlachcic, który od wczesnej młodości przebywa w 

Peczu pod opieką beja Derwisza.  

Osierocony bohater dojrzewa, odkrywa swoją seksualność i przeżywa miłosne perypetie. Miłość miesza się ze zdradą, a 

przygoda z niebezpieczeństwem.  

W tle czytelnik oczyma bohatera ogląda szesnastowieczne miasto i rozgrywającą się historię.  

Dzięki trzymającej w napięciu akcji i pełnej humoru narracji powieść czyta się jednym tchem, a pełne niebezpieczeństw przygody 

Isy sprawiają, że trudno się od niej oderwać.  

 

Powieść ukazuje ten okres z niecodziennego, tureckiego punktu widzenia – dla Węgrów panowanie tureckie to okupacja ziem 

(paralelnie do zaborów Polski), w literaturze zawsze ukazywana z perspektywy węgierskiej w kontrze „dobry Węgier – zły Turek” 

(por. Gwiazdy Egeru”Gézy Gárdonyiego, przeł. Ella Maria Sperlingowa, Czytelnik, 1962) Między innymi za tak wielokulturowe i 

niezwykłe przedstawienie swojego miasta od nie-węgierskiej strony autor otrzymał Nagrodę Literacką Unii Europejskiej  

 

W powieść wplecione są motywy z baśni 1001 nocy, upoetyzowane fragmenty Koranu, zawiłe intrygi i zupełnie 

nieprawdopodobne przygody, pojawia się też wątek polski 

 

Świetna propozycja dla tych, których fascynuje świat przedstawiony we „Wspaniałym stuleciu” – tutaj zyskuje on dodatkowy, 

europejsko - węgierski wymiar 

  
Anna Wolak: Książkę Horvatha można (dość ryzykownie) porównać do powieści historycznych pióra Henryka Sienkiewicza i Aleksandra 
Dumasa ojca. Opowieść snuta przez Isę, muzułmanina mieszkającego na terenie współczesnych Węgier, zawiera ogromną ilość intryg, 
ciekawych opowieści dotyczących poszczególnych postaci (w tym naszych rodaków, którzy odgrywali istotne role w tej fabule), interesujący 
zarys historyczny oraz – przede wszystkim – bardzo przystępny sposób przekazania czytelnikowi tych niezliczonych wątków.  
Tematy do rozmowy: kultura turecka i europejska, imperium osmańskie, zabór ziem, bogactwo historii Węgier, kultura podbitego kraju 

oczami najeźdźcy („prymitywna” Europa versus „szlachetna” Turcja), elementy fantastyczne w powieści przygodowej, miłość na pograniczu 

kultur 

Tureckie lustro (I) 
przekład Anna Butrym 

http://lubimyczytac.pl/autor/45761/geza-gardonyi


Posłowie tłumaczki: 

 

Zdecydowana większość powieści, opisujących okres panowania Osmanów na ziemiach węgierskich, 

przedstawia bohaterską walkę Węgrów z tureckim najeźdźcą. Taki obraz znany jest i polskiemu czytelnikowi, 

głównie dzięki Gwiazdom Egeru Gézy Gárdonyiego (przeł. Ella Maria Sperlingowa, Czytelnik, 1962), wybranym 

przez bratanków w 2005 roku najpopularniejszą w dziejach powieścią węgierską. Historia, jaką opowiada Viktor 

Horváth, przenosi czytelnika niejako na drugą stronę lustra, do świata widzianego oczami osmańskich 

zwycięzców. Jest to perspektywa niecodzienna, zważywszy na znaczenie, jakie dla każdego Węgra niesie data, 

będąca ośrodkiem Tureckiego lustra. Bitwa pod Mohaczem, rozegrana 29 sierpnia 1526, to jeden z 

najważniejszych momentów w historii Węgier, dzień wielkiej klęski, którego konsekwencją stał się podział kraju 

na trzy części: prowincję turecką ze stolicą w Budzie, Siedmiogród zależny od Imperium Osmańskiego oraz 

część zachodnią pod panowaniem Habsburgów. Sto pięćdziesiąt lat panowania Osmanów na Węgrzech 

pozostawiło niezatarty ślad w architekturze, kulturze i języku bratanków. 

 

Jako Polacy nie mamy tożsamych doświadczeń historycznych z Turkami, choć nasuwa nam się niewątpliwie 

paralela z zaborami ziem polskich. Jednak nawet świadomość znaczenia klęski pod Mohaczem nie pozwala na 

pełne, lustrzane odbicie tureckich wpływów kulturę Węgier w przekładzie literackim ze względu na uboższą 

reprezentację tekstów źródłowych w języku polskim, a co za tym idzie, zasobu zadomowionych pojęć. Viktor 

Horváth pisząc Tureckie lustro posiłkował się licznymi dokumentami historycznymi w języku węgierskim, jakie 

pozostały bratankom z tamtych czasów (deftery administracyjne, księgi spadkowe, spisy majątkowe, wykazy ceł 

i podatków, umowy dzierżawy) oraz tekstami spisanymi przez ówczesnych tureckich i węgierskich 

dziejopisarzy, zbiorami tureckich przysłów i powiedzeń, opisami podróży, baśniami i legendami, a także 

pieśniami kronikarskimi minstrelów. 
 

Tureckie lustro (II) 
przekład Anna Butrym 



Historię Węgier znamionują znaczne zmiany terytorialne: wiele obszarów, położonych dziś choćby na Słowacji, 

Chorwacji, Ukrainie czy w Rumunii to niegdysiejsze tereny Wielkich Węgier, a co za tym idzie, w tekstach węgierskich 

konsekwentnie stosowane jest geograficzne nazewnictwo węgierskojęzyczne. I o ile w rozprawie historycznej ten fakt 

nie nastręcza trudności, o tyle w powieści tłumacz może wybierać jedynie pomiędzy większym i mniejszym złem – 

zatraceniem charakteru oryginału (stosowanie nazewnictwa współczesnego) lub nieuchronnym zwodzeniem czytelnika 

na manowce jego wiedzy geograficznej (utrzymanie nazewnictwa węgierskiego wraz z okazjonalnym nazewnictwem 

tureckim). Stąd też, w obliczu sumy wszelkich „za” i „przeciw” i w celu zachowania ducha powieści tłumacz postanowił 

konsekwentnie stosować trzecie, pośrednie rozwiązanie: używać nazw polskich (o ile istnieją – historycznych) dla 

miejscowości, krain i rzek, które polskie odpowiedniki posiadają, zaś nazw węgierskich dla tych, które tych 

odpowiedników nie mają, a położone są na Węgrzech lub w ich niegdysiejszych granicach. 

 

W Tureckim lustrze autor opiera swoją opowieść zarówno o postaci historyczne, jak i fikcyjne, czerpiąc wątki z Gwiazd 
Egeru, nawiązując miejscowych podań (legenda o Kőlyuk) i bajania z Tysiąca i jednej nocy oraz bogato inkrustując tekst 

cytatami z Koranu. Spośród postaci i wątków powieści Gézy Gárdonyiego spotkamy tu przede wszystkim głównego 

bohatera Gwiazd Egeru, Gergelya Bornemisszę i jego żonę Évę, a także Jadżudża (u Gárdonyiego – Jurmudżaka), 

okrutnego Turka ogarniętego żądzą odzyskania amuletu – pierścienia, którego wygląd jest tożsamy w obu historiach. 

Nazwisko Gergelya Bornemisszy („niepijący”) zyskuje nowy smaczek w odniesieniu do umiłowania wina, jakie w powieści 

Horvátha charakteryzuje jego ojca, kowala Gáspára. To niejedyna zabawa słowna, jaką stosuje Viktor Horváth, w 

dodatku często bazując na grze kilku języków, co w przekładzie powoduje kolejne zawirowania. Koronnym przykładem 

jest historia dwóch zamków – Szentgyörgyváru na Węgrzech położonego nad Zalą, nazywanego również Békávárem 

(Żabim Zamkiem), i Szentgyörgyváru w dzisiejszej Chorwacji, leżącego nad Drawą, zwanego też przez Węgrów 

Szentgyörgy lub Gyurgyevác (chor. Đurđevac). Kiedy do tej mnogości nazw doda się kaleczącą ich brzmienie wymowę 

turecką i alternatywny zapis węgierskiego, nieoczywistego „gy”, tłumacz już wie, że polski czytelnik może (słusznie) 

pogubić się w tych zawiłościach, musi zatem z ciężkim sercem zrezygnować z kilku misternych gier i aluzji słownych. 

Tłumaczowi w takiej sytuacji pozostaje mieć tylko nadzieję, że mimo tych komplikacji czytelnik będzie mógł w pełni 

cieszyć się odkrywaniem fragmentu historii Węgier wraz z dorastającym osmańskim chłopcem, zafascynowanym 

odmiennością podbitego kraju. 

Tureckie lustro (III) 
przekład Anna Butrym 



MIŁOŚĆ 



Krisztina Tóth 

[kristino tot] 



o ur. 1967 r.  Budapeszcie 

 

o pisarka, poetka, tłumaczka poezji francuskiej 

 

o witrażystka, rzeźbiarka – pisanie często 

porównuje do procesu rzeźbienia 

 

o debiutowała w 1989 roku, wydała kilkanaście 

tomów poezji 

 

o w 2006 roku debiutowała prozatorsko, wydała  

kilka zbiorów nowel i jedną powieść 

 

o autorka cieszących się wielkim uznaniem 

książek dla dzieci 

 

o laureatka ponad 20 nagród literackich, 

przekładana na wiele języków 

 

o przyjaźni się z Joanną Bator 

 

Krisztina Tóth 



Krisztina Tóth urodziła się w 1967 roku w Budapeszcie. Studiowała historię Węgier na stołecznym Uniwersytecie 

im. Loránda Eötvösa, prawie dwa lata spędziła na stypendium w Paryżu, przekładając poezję francuską. Jest 

poetką, prozatorką, tłumaczką literatury pięknej, laureatką licznych nagród literackich i stypendiów twórczych, 

współautorką serii podręczników o literaturze, pasjonuje się tworzeniem witraży. Od 2006 roku publikuje 

krótkie opowiadania w prasie kobiecej oraz periodykach literackich. Jej debiutem prozatorskim był tom 

opowiadań pt. Vonalkód. Tizenöt történet (Linie kodu kreskowego. Piętnaście historii,  2006) - w 2007 roku 

została za niego odznaczona prestiżową nagrodą im. Sándora Máraiego. Linie kodu kreskowego doczekały się 

przekładu na wiele języków, m.in. niemiecki, francuski czy czeski, w 2016 zostały opublikowane w polskim 

tłumaczeniu (przeł. Anna Butrym, Wydawnictwo Książkowe Klimaty). Fragmenty Linie kodu kreskowego oraz 

zbioru nowel z 2009 Hazaviszlek, jó? (Zabiorę cię do domu, dobrze?) zostały opublikowane w „Literaturze na 
świecie 3–4/2014 (512–513). W 2011 w księgarniach pojawił się zbiór opowiadań Pixel (w 2014 r. 

przetłumaczony na język polski i wydany nakładem StudiaEmka). W 2013 opublikowała swoją pierwszą 

powieść Akvárium (Akwarium). W 2014 został wydany kolejny tom jej opowiadań Pillanatragasztó (Utrwalacz 
chwil). Jest także autorką literatury dziecięcej, poruszającej również trudne tematy, takie jak adopcja czy 

choroba nowotworowa. 

  

Krisztina Tóth posiada także bogaty dorobek poetycki, który przez wiele lat był dominującą dziedziną jej 

twórczości, począwszy od nagrodzonego, debiutanckiego tomu Őszi kabátlobogás (Jesienne łopotanie 
płaszcza, 1989). Spośród najważniejszych zbiorów poetyckich w jej dorobku należy wymienić A beszélgetés 
fonala (Nić rozmowy, 1994), Az árnyékember (Człowiek-cień, 1997), Porhó (Śnieżny puch, 2001), zbiór wierszy 

dla dzieci Londoni mackók (Londyńskie misie, 2003), Síró ponyva (Płacząca plandeka, 2004) oraz Magas labda 
(Wysoka piłka, 2009). Nadal regularnie publikuje tomy poezji (ostatni w 2016 r.). W 1996 opublikowano także 

współczesną antologię poezji francuskiej Látogatás (Odwiedziny) w wyborze i pod redakcją Krisztiny Tóth. Jest 

laureatką wielu prestiżowych nagród literackich, zarówno w uznaniu jej twórczości poetyckiej, jak i prozatorskiej 

oraz translatorskiej. 

Krisztina Tóth 



o Zbiór piętnastu opowiadań o życiu i miłości z 

perspektywy kilkunastu bohaterek 

 

o Kod kreskowy to symbol dostatku Zachodu: 

nieosiągalnego, lepszego życia 

 

o Życie na Węgrzech i w Polsce okazuje się 

bliźniacze - świetnie rozumiemy ukazany 

świat 

 

o Autorka ma dar dostrzegania rzeczy 

niezwykłych w szarej codzienności - zwykłe 

historie potrafi ukazać od frapującej strony 

 

o Zbiór napisany został intrygującym, 

oszczędnym językiem, który zachwyca 

czytelników 

 

o Porównywana m.in. do Alice Munro czy 

Haruki Murakamiego 

Linie kodu kreskowego 
przekład Anna Butrym 

http://annabutrym.pl/k-toth-linie-kodu-kreskowego  

http://annabutrym.pl/k-toth-linie-kodu-kreskowego
http://annabutrym.pl/k-toth-linie-kodu-kreskowego
http://annabutrym.pl/k-toth-linie-kodu-kreskowego
http://annabutrym.pl/k-toth-linie-kodu-kreskowego
http://annabutrym.pl/k-toth-linie-kodu-kreskowego
http://annabutrym.pl/k-toth-linie-kodu-kreskowego
http://annabutrym.pl/k-toth-linie-kodu-kreskowego
http://annabutrym.pl/k-toth-linie-kodu-kreskowego
http://annabutrym.pl/k-toth-linie-kodu-kreskowego


Debiut prozatorski Krisztiny Tóth, od wielu lat uznanej i nagradzanej węgierskiej poetki, doceniony najważniejszą państwową 

nagrodą literacką im. Sándora Máraiego i uważany za jej najważniejszy tom prozatorski 

Zbiór piętnastu wciągających opowiadań o życiu i miłości z perspektywy kilkunastu bohaterek 

Prowadzony motywem linii, której różne konotacje odkrywają przed nami nowe znaczenia tekstu 

Tytułowy kod kreskowy to symbol dostatku Zachodu: coś nieosiągalnego, upragnionego, lepszego życia, za którym tęsknimy 

Opowiadania osadzone są głównie w latach późnego komunizmu – życie na Węgrzech i w Polsce okazuje się bliźniacze, w 

każdym z nas ożywają wspomnienia i świetnie rozumiemy ten świat 

Podczas każdej historii poznajemy także węgierskie realia życia różnych grup społecznych, a zróżnicowany wiek bohaterek – od 

dziewczynki do dojrzałej kobiety – pozwala na ukazanie wielu sytuacji życiowych, które spotykają każdego z nas 

Krisztina Tóth ma dar dostrzegania rzeczy niezwykłych w szarej codzienności, jest uważną obserwatorką, która zwykłe historie 

potrafi ukazać od frapującej strony 

 

Zbiór napisany został intrygującym, oszczędnym językiem, który zachwyca czytelników: 

CzytankiAnki na LubimyCzyać.pl: Przyjemnie jest odnaleźć w literaturze wycinek własnego świata, jednak z bohaterkami „Linii 
kodu kreskowego” łatwo utożsamiam się z innego powodu: intymności. Autorka raczej wykreśla słowa niż dodaje i może w tym, 
przynajmniej częściowo, tkwi sekret siły jej prozy – skondensowanej i precyzyjnej, a w rezultacie bardzo intensywnej. 
 

Książka przełożona na liczne języki, świetnie oceniana przez węgierskich i zagranicznych czytelników i krytyków, porównywana 

m.in. do Alice Munro czy Haruki Murakamiego: 

Katka na LubimyCzytać.pl: „Moje pierwsze zetknięcie się z literaturą węgierską i na pewno nie ostatnie. Wspaniała książka, miałam 
wrażenie, że czytam wczesną polską Tokarczuk, którą uwielbiam. Opowiadania ciekawe, nie zawsze „równe”, ale bardzo 
interesujące. Pełne metafor, w których każdy(a) znajdzie coś dla siebie, mimo, iż napisane przez kobietę i „opowiedziane” przez 
kobietę(y), są dość uniwersalne. Rewelacja!” 
  
Tematy do dyskusji: wizerunek kobiety w literaturze, dojrzewanie i etapy życia kobiety, rzeczywistość czasów komunistycznych w 

Polsce i krajach bloku wschodniego, różne oblicza miłości, liryka w prozie 

Linie kodu kreskowego 
przekład Anna Butrym 



o zbiór krótkich opowiadań o uczuciach i 

(nie)codziennych historiach 

 

o z 30 rozdziałów jednocześnie wyłania się 

obraz węgierskiego społeczeństwa i ludzkie 

ciało 

 

o każde opowiadanie nosi tytuł związany z 

częścią ciała, kluczową dla danej historii  

 

o z  bliska widać jedynie tytułowe piksele, ale 

gdy spojrzymy z pewnej odległości, tworzą one 

kompletne ciało 

 

o podobnie jak w „Liniach kodu kreskowego” 

znajdziemy tu pełen niedopowiedzeń liryczny 

język 

Pixel. Tekst ciała 
przekład Klara Anna Marciniak 



Trzeci tom prozatorski Krisztiny Tóth, zbiór krótkich opowiadań o uczuciach i (nie)codziennych historiach, 

osadzonych w dzisiejszej rzeczywistości 

 

Z 30 rozdziałów jednocześnie wyłania się obraz węgierskiego społeczeństwa i ludzkie ciało – każde 

opowiadanie nosi tytuł związany z częścią ciała, kluczową dla danej historii 

 

Z  bliska dostrzegamy jedynie tytułowe piksele, fragmenty, ale gdy spojrzymy z pewnej odległości, zlewają się 

one w kompletne ciało 

 

Podobnie jak w „Liniach kodu kreskowego” odnajdziemy tu oszczędny, pełen niedopowiedzeń, lityczny język 

CzytankiAnki na LubimyCzytać.pl: Jest w tych opowiadaniach świeżość i lekkość, mimo że Tóth porusza 
wyłącznie poważne tematy. Skupia się przede wszystkim na przemijaniu, zawiedzionych nadziejach i 
straconych szansach, na szczęście ciężar tych historii nie przytłacza. Autorka zresztą dokłada starań, aby nie 
było zbyt koturnowo i od czasu do czasu wkracza na scenę, puszczając do czytelnika oko.  
  

Pixel. Tekst ciała 
przekład Klara Anna Marciniak 



Péter Nádas 

[pijter nadosz] 



o ur. 1942 w Budapeszcie – węgierski pisarz  

i eseista. Jest autorem opowiadań i powieści o 

precyzyjnej konstrukcji i dokładnej  

psychologicznej analizie; dzieła te nawiązują do 

wydarzeń z węgierskiej historii najnowszej.  

 

o Jest przedstawicielem postmodernizmu  

w  literaturze węgierskiej. 

 

o Napisał powieści Koniec pewnej sagi 
rodzinnej (1977, wyd. pol. 1983), Emlékiratok 
könyve (Pamięć, 1986), Évkönyv (Rocznik, 1989), 

nowele opublikowane w 1988 w zbiorze A Biblia 
és más régi történetek (Biblia i inne dawne 
opowieści), a także scenariusz do 

filmu Vonulás (Przejście 1995). 

 

o Pisał również eseje m.in. o treści filozoficznej i 

teatralnej i dramaty o nowatorskiej formie. Jego 

utwory zostały przetłumaczone na większość 

europejskich języków. 

 

Péter Nádas 



o Nowela jednego z najważniejszych pisarzy 

XX wieku, wymienianego jako kandydata do 

Nagrody Nobla. 

 

o Mężczyzna odwiedził kobietę, którą kochał. 

Zapalili razem trawkę dla rozluźnienia. Gdy się 

ocknął, odkrył, że zegar stanął. I czas stanął. 

Minuty nie chciały płynąć, a on powoli zatracał 

się w otchłani. Wiedział, że to przez Ewę, przez 

jej miłość, od której nie było ucieczki… 

 

o Lekko zarysowana fabuła jest dla Nádasa 

pretekstem do rozwinięcia narkotycznych, 

hipnotyzujących widzeń.  

 

o Poetycka, niepokojąca proza, nietypowym 

rytmem przełamująca powieściową harmonię, 

stanowi prawdziwy popis literackich zdolności 

węgierskiego pisarza. 

Miłość 
Przekład Elżbieta Sobolewska  



o Powieść łączy nowatorską nielinearną 

konstrukcję z tradycją prozy pierwszych dekad 

XX wieku. Nádas, przedstawiając losy pokolenia 

dorastającego w latach 50tych, wraca do 

największych traum węgierskiej historii, mroków 

stalinizmu i dramatu powstania 1956 roku. 

 

o Świadome odwołania do pisarstwa Thomasa 

Manna tworzą płaszczyznę czasową, w której 

ludzka pamięć koduje historię przez pryzmat 

osobistych doświadczeń, a indywidualne 

doświadczenia czynią historię żywą materią 

ludzkiej egzystencji. 

  

o proza Nádasa pozwala lepiej zrozumieć 

historię poprzedniego wieku – węgierski pisarz, 

portretując rzeczywistość lat osiemdziesiątych, 

przywołuje tylko te wydarzenia, które miały 

miejsce, osadza swoich bohaterów w świecie, 

jaki istniał naprawdę. 

Pamięć – NOWOŚĆ  
przekład Elżbieta Sobolewska  

http://www.biuroliterackie.pl/biuletyn/slynna-pamiec-wreszcie-polsku/  

fragment http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/utwory/pamiec-2/  
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Péter Gárdos 

[pijter gardosz] 



o  ur. w 1948 r. w Budapeszcie 

 

o  wielokrotnie nagradzany reżyser filmowy i 

teatralny, scenarzysta 

 

o autor wielu filmów dokumentalnych i 

fabularnych 

 

o Gorączka o świcie (2010) to jego debiut 

pisarski  

 

o prawa do przekładu zakupiło 26 

zagranicznych wydawców 

 

o reżyser nakręcił również film na podstawie tej 

samej historii 

 

 

Péter Gárdos 



o oparta na faktach opowieść o miłości 

rodziców autora, którzy poznali się w niezwykły 

sposób 

 

o w narrację wplecione są autentyczne listy, 

jakie ze sobą wymienili 

 

o 1945 rok: 25-letni Miklós trafia z obozu 

koncentracyjnego Bergen-Belsen na Gotlandię 

 

o podczas rehabilitacji dowiaduje się, że jest 

śmiertelnie chory 

 

o nie godząc się z wyrokiem, postanawia 

wziąć los we własne ręce i znaleźć miłość 

 

o wysyła listy do 117 Węgierek, które 

przebywają w szwedzkich szpitalach 

 

o Jedna z dziewcząt, które odpowiadają na 

jego listy, wzbudza w nim szczególne uczucia 

 

Gorączka o świcie 
przekład Marta Żbikowska 

https://www.youtube.com/watch?v=IzlJ3MdueRE


 Oparta na faktach opowieść o miłości rodziców autora, którzy poznali się w niezwykły 

sposób. W narrację wplecione są autentyczne listy, jakie ze sobą wymienili 

 Akcja rozpoczyna się w 1945 roku, gdy 25-letni Miklós trafia z obozu koncentracyjnego 

Bergen-Belsen na Gotlandię i podczas rehabilitacji dowiaduje się, że pozostało mu jedynie 

sześć miesięcy życia z powodu śmiertelnej choroby płuc 

 Nie godząc się z wyrokiem, postanawia wziąć los we własne ręce i znaleźć miłość: wysyła listy 

do 117 Węgierek, które przebywają w szwedzkich szpitalach 

 Jedna z dziewcząt, które odpowiadają na jego listy, wzbudza w nim szczególne uczucia. 

Miklós postanawia zrobić wszystko, by mogli się osobiście spotkać, co w tamtych warunkach 

zakrawa na cud 

Almos: Historia trudnej miłości dwojga Węgrów, którzy, cudem ocaleni z II wojny, znaleźli 

schronienie w Szwecji. To wzruszająca książka o sile miłości, która może zwyciężyć ciężką 

chorobę, o żądzy życia, o wartości marzeń. Niewielkie to dziełko, ale wzruszające, taki trochę 

harlekin, ale oparty na faktach, czasami życie przerasta harlekina...  

  

Tematy do rozmowy: wojna i miłość, siła woli i trudne sytuacje życiowe, fakty i fikcja – gdzie 

przebiega granica? 

  

Gorączka o świcie 
przekład Marta Żbikowska 



LITERATURA DZIECIĘCA  

I MŁODZIEŻOWA 



Éva Janikovszky 

[ewa janikowski] 



o (1926 Segedyn -2003 Budapeszt), autorka 

ponad 30 książek dla dzieci i dorosłych, 

dziennikarka oraz scenarzystka.  

 

o studiowała psychologię i filozofię. Na 

początku lat 50. pracowała w Ministerstwie 

Oświaty, a później w wydawnictwie im. F. Móry, z 

którym związana była aż do emerytury.  

  

o uhonorowana za swą twórczość licznymi 

nagrodami i wyróżnieniami, a także Orderem 

Uśmiechu w 1988 roku. 

 

o działała w organizacjach propagujących 

czytelnictwo i dobrą literaturę dla dzieci (m.in. 

IBBY).  

 

o charakterystyczne cechy jej twórczości to 

humor, ironia, doskonała znajomość psychiki i 

problemów życia dzieci.  

Éva Janikovszky 



o Dorośli ciągle czegoś dzieciom zabraniają, 

zwracają uwagę i każą się słuchać. A sami 

przecież mogą robić wszystko, na co mają 

ochotę! Bycie dorosłym jest wspaniałe.  

 

o Gdybym był dorosły, w gościach zawsze 

bym machał nogami pod stołem i pociągał 

nosem, zamiast go wydmuchiwać, nigdy nie 

wycierałbym nóg, trzymałbym w domu 

prawdziwą żyrafę, która spałaby obok mojego 

łóżka… 

 

o Przezabawna i mądra książka, która w 

przewrotny sposób tłumaczy, czego pragną 

dzieci i dlaczego dorośli są tacy dziwni. 

Gdybym był dorosły 
przekład  Aleksandra Muranyi 



Borbála Pőcz, Dóra Csányi, Kárpáti Tibor 

[borbalo pyc, doro czani, tibor karpati] 



o wiek: 6-10 lat 

 

o Masz prawo to uproszczona wersja 

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

Powstała, aby z treścią tego dokumentu mogły 

zapoznać się również dzieci. 

 

o To pierwsza w XXI wieku konwencja 

dotycząca praw człowieka. Ma za zadanie 

chronić 650 milionów osób niepełnosprawnych 

na całym świecie. 

 

o Książka Masz prawo jest przyjazną dziecku 

wersją tego skomplikowanego tekstu. W 

interesujący sposób mówi o prawach dzieci 

niepełnosprawnych i dzięki temu promuje ten 

trudny temat.  

. 

Masz prawo 
przekład Sebastian Stachowski 

https://www.youtube.com/watch?v=tJQDAwvL8sA


Masz prawo 



Gyula Böszörményi, Írisz Agócs 

[dziulo bysyrmijni, iris ogocz] 



o ur. 1964 węgierski pisarz i dziennikarz. Autor literatury młodzieżowej, 

powieści historycznych, science-fiction i fantasy, oraz opowiadań 

opartych na motywach ludowych i mitologicznych. Pierwsze 

opowiadanie opublikował w wieku 16 lat.  

 

o Jego seria fantasy o Gregu przyniosła mu międzynarodową nagrodę 

IBBY, a w marcu 2007 roku nagrodę literacką im. Attili Józsefa.  

 

o od dzieciństwa cierpi na dystrofię mięśniową i porusza się na wózku 

inwalidzkim, ale wyobraźnia pozwala mu podróżować, dokąd zechce.  

Gyula Böszörményi, Írisz Agócs 

o ur. 1977, Ilustratorka. Studiowała w Pécs na wydziale Etnografii i 

Antropologii Kulturowej. Stopniowo jednak kluczowe miejsce w jej życiu 

zajęła sztuka. Przeniosła się do Budapesztu, gdzie rozpoczęła pracę jako 

grafik komputerowy i animator.  

 

o Od 2006 roku zajęła się ręcznie malowaną ilustracją dla dzieci. Od 

tamtej pory jest to głównym obszarem jej zainteresowań. Od tamtego 

czasu jej prace były wielokrotnie wystawiane. Jest członkinią 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Ilustratorów Książek dla Dzieci. 

 

 



o Wiek 4+ 

 

o Ojczulek-Niebo i Księżycowa Matula 

pochylają się nad swoim ostatnim dziełem – 

człowiekiem. Jednak coś z nim jest nie tak... 

Dlaczego jest taki nudny? 

 

o Pełna humoru baśniowa opowieść o 

powstaniu człowieka oraz potrzebie 

różnorodności i zrozumienia 

Kolory ludzi 
przekład Sebastian Stachowski 



Kolory ludzi 
przekład Sebastian Stachowski 



Sarolta Szulyovszky 

[sorolto sujowski] 



o ur. 1972, węgierska ilustratorka i autorka, od 

1997 roku mieszkająca na stałe w San Daniele del 

Friuli (Udine, Włochy). 

 

o studiowała sztukę użytkową na uniwersytecie 

w Sopron, specjalizując się w projektowaniu 

opakowań. Ukończyła również kurs 

projektowania graficznego w Udine oraz warsztat 

w Międzynarodowej Szkole Ilustratorów w 

Sàrmede, Italy.  

 

o Od 2005 roku Sarolta poświęca się grafice i 

ilustracji dziecięcej. Jej książki publikowane były 

dotąd we Włoszech, na Węgrzech i w Rumunii. 

„Wdzięczny kwiat” to pierwsza książka Sarolty, w 

której jest zarazem autorką tekstu 

 

 

Sarolta Szulyovszky 



o wiek: 4-9 lat 

 

o Opowieść o przemijaniu i odradzaniu się. 

Pewnego dnia wśród pieczołowicie 

pielęgnowanych rabatek dziadka Gezy pojawia 

się dziwny, nowy kwiat. 

 

o Książka jest częścią serii poruszającej 

problemy inności i akceptacji. 

 

o  zdobyła 1. nagrodę w Międzynarodowym 

Konkursie Pisarzy i Ilustratorów Książek dla 

Dzieci „11º Concorso Internazionale Syria Poletti: 

Sulle ali delle farfalle” w kategorii książek dla 

dzieci w wieku od 6 do 9 lat. 

Wdzięczny kwiat 
przekład Sebastian Stachowski 



Wdzięczny kwiat 
przekład Sebastian Stachowski 



Wdzięczny kwiat 
przekład Sebastian Stachowski 



Wdzięczny kwiat 
przekład Sebastian Stachowski 



Petra Finy, Mari Takács 

[petro fiń, mori tokacz] 



o Petra Finy - węgierska autorka. Od dziecka pasjonowało ją spisywanie 

i ilustrowanie tworzonych przez siebie opowieści. 

 

o  Z wykształcenia nauczycielka francuskiego i węgierskiego. Pracowała 

jako copywriter, co pozwalało jej wymyślać przeróżne historie przez cały 

dzień.  

 

o Po urodzeniu najstarszej córki zaczęła pisać dla dzieci, w tym samym 

czasie też ukazała się jej pierwsza książka dla dorosłych.  

 

o „Biała księżniczka i Złoty Smok”, to jak twierdzi, książka najbliższa jej 

sercu, w której maluje obrazy piękna przy pomocy słów. 

Petra Finy, Mari Takács 

o Mari Takács - węgierska graficzka, ilustratorka książek dla dzieci, 

ukończyła Uniwersytet Rzemiosła Artystycznego i Wzornictwa im. László 

Moholya-Nagya  w Budapeszcie 

o przez dziesięć lat pracowała na kierowniczych stanowiskach w 

reklamie 

o w 2002 roku rozpoczęła karierę jako ilustratorka książek dla dzieci, 

dwukrotnie zdobyła nagrodę na najpiękniejszą węgierską książkę 

(2005,2008), ponadto otrzymała nagrodę IBBY (2007) 

o jest autorką ilustracji do ok. 30 książek, które ukazały się  

na Węgrzech, we Francji i w Polsce 



o Tekst: Petra Finy, Ilustracje: Mari Tacács 

 

o Wiek: 4-9 

 

o Obdarzona niecodzienną urodą chińska 

księżniczka Bai szuka po całym świecie 

towarzysza. Jej pięknu dorównuje tylko czystość 

jej ducha, a mimo to dziewczyna odstrasza 

zalotników. Dlaczego tak się dzieje? 

 

o Baśń o przynależności, odmienności i 

akceptacji. 

Biała księżniczka i Złoty Smok 
przekład Sebastian Stachowski 



Biała księżniczka i Złoty Smok 
przekład Sebastian Stachowski 



Biała księżniczka i Złoty Smok 
przekład Sebastian Stachowski 



Biała księżniczka i Złoty Smok 
przekład Sebastian Stachowski 



ldikó Boldizsár, Katalin Szegedi 

[ildiko boldiżar, kotolin segedi] 



o ur. 1963, Po ukończeniu studiów 

humanistycznych wykładała literaturę dziecięcą i 

poetykę baśni na węgierskich uniwersytetach. Od 

1987 roku jest badaczem baśni. W 1998 roku 

rozpoczęła badania etnograficzne.  

 

o Poza pracą naukową i pisaniem własnych 

bajek, zredagowała siedemnaście tomów baśni i 

napisała trzy podręczniki dla dzieci.  

 

o W roku 1996 opracowała metodę terapii 

opartej na czytaniu baśni, która znalazła 

zastosowanie w wielu węgierskich szpitalach.  

 

o Obecnie pracuje jako bajkoterapeuta, 

prowadząc pionierskie w skali świata Centrum 

Bajkoterapii położone w pobliżu Balatonu.  

 

o Ma troje dzieci 

ldikó Boldizsár 



o Wiek: 3+ 

 

o W chwili narodzin dziewczynki, niebiańskie 

księżniczki udzielają jej swoich błogosławieństw. 

Jest ich dziewięć, a każda reprezentuje inny 

element przyrody (gwiazdy, ptaki, drzewa, 

wzgórza etc.). 

 

o ilustrowana książka dla dziewczynek, które 

zawsze uważają się w głębi serca za ukryte 

księżniczki.  

 

o Książka jest owocem współpracy dwóch 

wyjątkowych węgierskich artystek: Ildikó 

Boldizsár – folklorystki, pisarki i bajkoterapeutki 

oraz Katalin Szegedi – wielokrotnie nagradzanej 

ilustratorki. 

 

Narodziny księżniczki 
przekład z angielskiego: Marta Bręgiel-Benedyk 

https://www.youtube.com/watch?v=FxUkH2S_1DA


Narodziny księżniczki 
przekład Sebastian Stachowski 



Narodziny księżniczki 
przekład Sebastian Stachowski 



Katalin Szegedi 

[kotolin segedi] 



o ur.  1963 r. , ukończyła studia na wydziale 

Grafiki Użytkowej i Projektowania Książki na 

Uniwersytecie Sztuki Stosowanej im. L. Moholy-

Nagy w Budapeszcie. Od 1991 roku ilustruje 

książki.  

 

o Wiele z nich otrzymało nagrody i 

wyróżnienia. Jej książki czterokrotnie zdobywały 

najbardziej prestiżową nagrodę Szép Magyar 

Könyv (Najpiękniejszej Węgierskiej Książki) w 

kategorii książek dla dzieci. Katalin Szegedi 

została wpisana na honorową listę IBBY, a 

Narodziny księżniczki znalazły się na liście Białych 

Kruków – White Ravens 2010.  

 

o Katalin Szegedi publikuje na Węgrzech, w 

Grecji, Niemczech, USA i Korei Południowej. Ma 

troje dzieci  

 

Katalin Szegedi 



o wiek: 3-7 

 

o ukazuje jeden dzień z życia małej Lenki, 

która z powodu swego pulchnego wyglądu nie 

jest akceptowana przez rówieśników, a która 

bardzo pragnie przyjaźni i wytrwale jej szuka. 

 

o porusza niezwykle ważny dla dziecka temat: 

co warto dostrzegać w drugim człowieku, a co 

jest zupełnie nieistotne.  

 

o mówi językiem emocji dziecka, pomaga mu 

odnaleźć odpowiedzi na ważne pytania w sobie 

samym, bez gotowych schematów myślenia. 

 

o Książka może być podstawą pierwszych 

poważnych rozmów o akceptowaniu siebie i 

innych oraz o wartości przyjaźni i bliskości z 

drugim człowiekiem. 

Lenka 
przekład Sebastian Stachowski 



Lenka 
przekład Sebastian Stachowski 



Lenka 
przekład Sebastian Stachowski 



Lenka 
przekład Sebastian Stachowski 



Lenka 
przekład Sebastian Stachowski 



Lenka 
przekład Sebastian Stachowski 



Margit Garajszki 

[morgit gorojski] 



o ur. w 1983 r., Budapeszt 

 

o Studiowała słowacystykę i reżyserię teatralną 

 

o Pisarka, tłumaczka, dramatopisarka, aktorka 

 

o Debiutowała w 2011 r., wydała trzy książki dla 

dzieci, przełożone również na j. słowacki 

 

o W 2014 r. na podstawie swojej książki Bartók 
i drewniany książę stworzyła dwuosobowe, 

muzyczne przedstawienie dla dzieci  

 

o Grywane jest także po słowacku i niemiecku, 

prezentowane było również w Polsce 

(Warszawskie Targi Książki 2016, przeł.: Anna 

Butrym).  

 

o Uczennica m.in. Lajosa Grendela 

  

 

Margit Garajszki 



o Opowieść o dzieciństwie jednego z 

najwybitniejszych węgierskich pianistów i 

kompozytorów, Béli Bartóka [wym. bejli bortoka] 

 

o Czasy szkolne Bartóka poznajemy z 

perspektywy postaci rzeczywiście stworzonej 

przez kompozytora: drewnianego księcia 

 

o Uważa się on za przyjaciela chłopca  i 

towarzyszy mu dzień w dzień 

 

o Drewniany książę krok po kroku pokazuje, 

jak w młodym geniuszu rozwijał się talent, a przy 

okazji podziwia jego pracowitość i ambicję 

 

o Niezauważalne przemycone są liczne  

informacje o życiorysie kompozytora 

 

o Rzeczywistość miesza się z fikcją, tworząc 

bajkowy klimat pełen zabawnych przygód 

Bartók i drewniany książę 
przekład Anna Butrym 



Bartók i drewniany książę 
przekład Anna Butrym 



 To baśniowa opowieść o dzieciństwie jednego z najwybitniejszych węgierskich pianistów i 

kompozytorów, który doczekał się światowej sławy  - Béli Bartóka [wym. bijli bortoka], 

również jako badacz węgierskiej muzyki ludowej (podobnie jak Kolberg w Polsce) 

 Czasy szkolne poznajemy z perspektywy jednej z postaci rzeczywiście stworzonych przez 

Bartóka, drewnianego księcia, który uważa się za jego przyjaciela i towarzyszy chłopcu dzień 

w dzień 

 Rzeczywistość miesza się z fikcją, tworząc bajkowy klimat, co pozwala na niezauważalne 

przemycenie wielu informacji o prawdziwym życiorysie kompozytora i czasach, w których żył 

oraz odmalowanie ówczesnej Bratysławy 

 Drewniany książę krok po kroku pokazuje, jak w młodym geniuszu rozwijał się talent, a przy 

okazji podziwia jego pracowitość i ambicję 

 W książce nie brak przygód i zabawnych nieporozumień wynikających z faktu, że drewniany 

książę rzeczywiście jest kukiełką i nie do końca rozumie świat prawdziwych ludzi 

 Wszystkim przygodom towarzyszą urokliwe ilustracje, które wzmagają baśniowy klimat 

  

Tematy do rozmowy: wytrwałość w dążeniu do celu; dzieciństwo, dorastanie i szkoła pod koniec 

XIX wieku; niezwykłe przyjaźnie 

Bartók i drewniany książę 
przekład Anna Butrym 



o Baśnie węgierskie wyrastają zarówno z 

kultury i historii naszych południowych sąsiadów 

(opowieści o  słynnych władcach, np. o królu 

Macieju Korwinie), jak i z ludowych przekazów o 

mądrych zwierzętach, dzielnych młodzieńcach, 

sprytnych chłopach, świniarczykach, pasterzach, 

smokach, wróżkach i królewnach. 

 

o Są uniwersalne, a jednocześnie pełne 

barwnych szczegółów i lokalnego kolorytu. 

Cudowny jeleń. Baśnie węgierskie 
przekład Jerzy Snopek et al. 



o Krisztina Tóth „Mama miała operację”, przeł.  

Anna Butrym, Wydawnictwo Adamantan 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Krisztina Tóth „Rodzina smarków”, przeł.  

Anna Butrym, Wydawnictwo Adamantan 

ZAPOWIEDZI – jesień/zima 2017 



NON-FICTION/REPORTAŻ 



Géza Csáth 

[gijzo czat] 



o (1887–1919), właśc. József Brenner 

 

o pisarz, dramaturg, muzyk, krytyk muzyczny, 

lekarz psychiatra 

 

o kuzyn wybitnego pisarza, Dezső 

Kosztolányiego  

 

o człowiek kontrowersyjny: dandys, maniak 

seksualny, hipochondryk, morfinista, morderca i 

samobójca 

 

o jednocześnie wrażliwy na wszelkie piękno, 

urodę kobiet; smakosz, tytan pracy i sybaryta 

 

o jego twórczość jest niesłychanie 

zróżnicowana i bogata – Opium to wybór 

najlepszych dzieł z jego dorobku 

Géza Csáth 



Rozszerzony życiorys (za Literaturą na Świecie): GÉZA CSÁTH (właśc. József Brenner; 13 lutego 1887 – 29 września 1919) – 

węgierski prozaik, dramatopisarz, krytyk literacki i muzyczny, lekarz, autor prac z zakresu psychiatrii oraz dzienników. Urodził się 

w Szabadce (dziś Subotica) w zamożnej rodzinie mieszczańskiej. Jego ojciec, József Brenner, był znanym adwokatem. Matka, 

Etelka Decsy, zmarła w 1895, kiedy Csáth miał niespełna osiem lat. Niebawem ojciec ożenił się ponownie, z Iloną Budanovits. W 

latach 1896–1904 Csáth uczęszczał do gimnazjum w Szabadce. Brał udział w pracach koła samokształceniowego. Już w 

dzieciństwie wykazywał się wszechstronnym talentem: grał na skrzypcach, malował, a w wieku czternastu lat zaczął publikować 

recenzje muzyczne w lokalnej gazecie „Bácskai Hírlap”. Jako piętnastolatek wysłał opowiadanie „Piec” do Sándora Bródyego, 

prozaika, redaktora naczelnego pisma „Jövendő”, który zachęcił go do pisania. Po maturze, w 1904, Csáth wyjechał do 

Budapesztu, żeby podjąć studia w Akademii 

Muzycznej. Nie przyjęto go jednak i zapisał się na Uniwersytet Medyczny. Niebawem, zachęcony przez kuzyna, pisarza Dezső 

Kosztolányiego, zaczął drukować felietony, recenzje, nowele w „Budapesti Napló”. Od 1908 współpracował ze słynnym 

czasopismem „Nyugat”. W tym samym roku ukazał się jego pierwszy tom opowiadań A varázsló kertje (Ogród czarodzieja), 

przychylnie przyjęty przez krytykę. W czerwcu 1909 Csáth uzyskał dyplomu lekarza, po czym wczesną jesienią rozpoczął pracę 

praktykanta w Klinice Chorób Psychicznych i Nerwowych w Budapeszcie, kierowanej przez profesora psychiatrii Ernő Moravcsika. 

Był zwolennikiem teorii Freuda i praktykował psychoanalizę w leczeniu swoich pacjentów. Jego młodzieńcza praca Az 
elmebetegségek psychikus mechanismusa (1912, Psychiczny mechanizm chorób umysłowych), obecnie publikowana pod tytułem 

Egy elmebeteg nő naplója (1978, 1998, Dziennik kobiety chorej umysłowo), jest jedną z pierwszych węgierskich rozpraw w duchu 

freudyzmu.  

Jej fragment drukujemy w numerze. Zainspirowany historią chorej psychicznie panny G. reżyser János Szász nakręcił na jej 

podstawie film Ópium – Egy elmebeteg nő naplója (2007, Opium – Dziennik kobiety chorej umysłowo). W kołach naukowych 

wróżono Csáthowi karierę wielkiego psychiatry, tymczasem jednak zaczął on brać morfinę i w klinice, gdzie jako asystent 

pracował z przerwami do 1914, nie przedłużono z nim umowy. W latach 1910–1911 dużo pisał, odnosił sukcesy: w 1910 

wystawiono jego sztuki Janika i Hamvazószerda (Środa popielcowa), do której skomponował także muzykę; prócz wspomnianej 

pracy naukowej opublikował także drugi zbór nowel Délutáni álom (1911, Popołudniowy sen), tom szkiców muzycznych 

Zeneszerző portrék (1911, Sylwetki kompozytorów). W latach 1909–1914 w sezonach letnich pracował jako lekarz uzdrowiskowy: 

w Igló (dziś Spišská Nová Ves w Słowacji), w Ótátrafüred (dziś Starý Smokovec w Słowacji), gdzie poznał swoją późniejszą żonę 

Olgę Jónás, w Stósz (dziś Štós w Słowacji), Stubnyafürdő (dziś Turčianske Teplice w Słowacji), w Palicsu (dziś Palić w Serbii) opodal 

Szabadki i w Előpatak (dziś Vâlcele w Rumunii). W 1912 wstąpił do loży masońskiej, do której należeli też Kosztolányi i poeta 

Endre Ady. W tym czasie był już silnie uzależniony od morfiny. W czerwcu 1913 ożenił się z Olgą Jónás, po czym podjął kurację 

odwykową w Budapeszcie. Bez efektu.. 

Géza Csáth (I) 



Na początku sierpnia 1914 Csátha powołano do wojska. Najpierw pełnił służbę na froncie serbskim, potem na rosyjskim, 

następnie przeniesiono go do Trenczyna, stamtąd do Budapesztu. Otrzymał roczne zwolnienie z wojska ze względu na zły stan 

zdrowia. Po kolejnych nieudanych próbach leczenia podjął pracę lekarza okręgowego w Földes, potem, kiedy w 1917 ostatecznie 

zwolniono go ze służby – w Regőce, gdzie  na jesieni 1918 urodziła mu się córka. Stan jego zdrowia stale się pogarszał, aż na 

wiosnę 1919 nastąpił kryzys, żył już właściwie na skraju obłędu. Trafił na oddział psychiatryczny do szpitala w Baja, skąd uciekł i na 

piechotę wrócił do Regőce. 22 lipca w stanie niepoczytalności zastrzelił żonę, próbował się otruć i podciął sobie żyły. Odratowano 

go. Znów przebywał w szpitalu w Baja, potem w Szabadce, skąd uciekł. Zamierzał pojechać do Budapesztu do kliniki Moravcsika. 

11 września żołnierze serbscy zatrzymali go na linii demarkacyjnej pod Kelebią, połknął śmiertelną dawkę pantoponu i tego 

samego dnia zmarł. 

 Za życia prócz wymienionych książek Csáth wydał jeszcze: powieść A repülő Vucsidol (1906, Latający Vucsidol; wspólnie z Emilem 

Havasem i Artúrem Munkiem) oraz trzy tomy nowel: Az albíróék és egyéb elbeszélések (1909, Młodsi sędziowie i inne 
opowiadania), Schmith mézeskalácsos (1912, Piernikarz Schmith) i Muzsikusok  (1913, Muzykanci). Csáth był cenionym krytykiem 

muzycznym. Jako pierwszy dostrzegł talent Bartóka i Kodálya. Jego szkice na temat muzyki, kompozytorów, komentarze 

dotyczące bieżącego życia muzycznego Budapesztu prezentuje wydany w 2000 zbiór A muzsika mesekertje (Ogród muzyki). 
Zostawił też sporo szkiców o literaturze, m.in. kilka poświęconych twórczości Jókaiego, oraz liczne felietony na tematy społeczne, 

polityczne czy też popularyzujące naukę i sztukę, które znalazły się w drugim tomie publikacji Ismeretlen házban (1977, W 
nieznanym domu). Od 1897 Csáth prowadził dziennik. Do najbardziej znanych zeszytów należy ten zawierający przesycone 

erotyzmem „Notatki z lata 1912 roku”, które w dużej mierze są prozą wspomnieniową. W formie książkowej pierwszy raz 

opublikowano je w 1989: Napló 1912–1913 (Dziennik 1912–1913). W tym samym zeszycie autor opisał swoje zmagania z 

nałogiem („Historia mojego morfinizmu”) oraz udzielił wskazówek Kosztolányiemu, wedle których miał on napisać powieść o 

swoim kuzynie. Wcześniejsze zapiski Csátha z lat 1897–1911 opublikowało w latach 2005–2007 wydawnictwo Szabadegyetem z 

Suboticy, które w latach 2007–2008 wydało też trzy tomy korespondencji rodzinnej z lat 1904–1919 1000 x ölel Józsi (1000 x 

ściska Józsi). W budapeszteńskim wydawnictwie Magvető w serii książek poświęconej twórczości Csátha ukazały się dotychczas 

m.in.: nowele zebrane autora Mesék, amelyek rosszul végződnek (1994, Bajki, które źle się kończą), tom esejów, szkiców i 

artykułów prasowych Rejtelmek labirintusában (1995, W labiryncie tajemnic), tom dzienników i korespondencji z czasów wojny Fej 

a pohárban: napló és levelek, 1914–1916 (1997, Głowa w szklance. Dziennik i listy 1914–1916), Egy elmebeteg nő naplója (2005, 

Dziennik kobiety chorej umysłowo), krytyczne wydanie zapisków z lat 1897–1904 Méla akkord: hínak lábat mosni (2014, Smętny 

akord: wołają mnie do mycia nóg). Csáth gościł na naszych łamach dwukrotnie: w numerach 7–8–9/2002 oraz 2–3/2001, który 

zawiera jego najsłynniejsze nowele, fragmenty „Notatek z lata 1912 roku”, dzienników z 1915 roku oraz esej o Csácie Elżbiety 

Cygielskiej. 

Géza Csáth (II) 



Ukazuje dwa oblicza Csátha:  

 

o najlepsze z jego opowiadań, często 

inspirowane psychoanalizą;  

 

o fragmenty dzienników – przesycony 

erotyzmem i narkotykami zapis życia artysty 

targanego typowymi dla przełomu wieków 

niepokojami 

 

 

Tom dopełniają: 

 

o  esej o autorze 

 

o mowa pogrzebowa jego kuzyna, 

węgierskiego prozaika i poety Dezső 

Kosztolányiego 

 

Opium 
przekład Anna Górecka et al.. 

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1671928,1,recenzja-

ksiazki-gza-csth-opium-opowiadania-i-dzienniki.read 

 

https://budapeszter.wordpress.com/2015/05/24/geza-csath-ciemna-

strona-umyslu/ 
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 To tom zawierający opowiadania i fragmenty dzienników jednego z najciekawszych pisarzy węgierskich początku 

XX wieku 

 Był on człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym (prozaikiem, dramatopisarzem, autorem prowadzonych od 

dzieciństwa dzienników, krytykiem muzycznym, kompozytorem, domorosłym skrzypkiem i pianistą, dobrze 

zapowiadającym się lekarzem psychiatrą, entuzjastą teorii Freuda) i tak właśnie ukazany jest w „Opium” 

 Ukazuje ono dwa oblicza Csátha: w pierwszej części przedstawione są najlepsze z jego opowiadań, często 

inspirowane psychoanalizą; w drugiej zaś fragmenty dzienników – przesycony erotyzmem zapis życia artysty 

targanego typowymi dla przełomu wieków niepokojami, kronikę szaleństwa narkomana, który bezskutecznie 

walczy z nałogiem. 

Rzecz o kulturze: Po skończeniu lektury czuję ogromy głód biografii Csátha. Nie mogę oprzeć się pokusie zagłębienia w 

jego historię, znalezienia obiektywnej wersji wydarzeń między dziennikami pisarza a spostrzeżeniami jego 

znajomych. Niezwykle intryguje cała jego postać, zaciekawia i wciąga, podobnie jak dzieła, które wyszły spod jego 

ręki. 

 Tom dopełniają esej Elżbiety Cygielskiej oraz wygłoszona nad trumną Csátha mowa pogrzebowa jego kuzyna, 

węgierskiego prozaika i poety Dezső Kosztolányiego. 

Marcin na LubimyCzytać.pl: Csáth budował zdania jak Kafka: proste, o atomowej sile rażenia. Jego opowiadania są 

pełne psychologicznej głębi, plastycznych i sensualnych obrazów, czułe, ironiczne, z wielkim wyczuciem rytmu i 

taktowane harmonicznie. Każde z nich to jak Mozartowski strzał w ucho. Dziennik odsłania bon vivanta, 

kobieciarza, przenikliwego obserwatora, a na końcu tragicznego pisarza, któremu choroba odbiera wszystko: 

pisanie, libido, miłość i życie. 

Tematy do dyskusji: nałóg i szaleństwo, geniusz i człowiek dogłębnie zniszczony, kronika upadku, okrucieństwo i odraza 

Opium 
przekład Anna Górecka et al.. 



Gyula Csics 

[dziulo czicz] 



o ur .1944 w Budapeszcie 

 

o historyk, dyrektor biblioteki w Tacie 

 

o autor nie jest pisarzem – wydany pamiętnik 

jest jego autentycznym dziennikiem z okresu 

rewolucji 1956 roku 

 

o Na podstawie Pamiętnika powstał film 

Węgierski dziennik, prezentowany również w 

Polsce 

Gyula Csics 



o autentyczny pamiętnik dwunastolatka 

 

o Csics podczas rewolucji 1956 roku mieszkał 

w centrum Budapesztu, czyli najgorętszych starć 

 

o choć sam nie brał udziału w walkach, stał się 

wiarygodnym kronikarzem tamtych wydarzeń 

 

o przechował także wycinki z gazet i 

naszkicował zniszczenia, jakie widział spacerując 

po mieście 

 

o pamiętnik dzięki swojej specyficznej 

perspektywie i narracji ukazuje rewolucję w 

nowy, przejmujący sposób 

 

o dzięki swojej autentyczności i wartości 

historycznej zrobił furorę nie tylko na Węgrzech 

 

o czyta się go niemal jak powieść 

Węgierska Rewolucja 1956. Pamiętnik dwunastolatka 
przekład Anna Butrym 

http://dzieje.pl/ksiazki/dwunastolatek-gyula-csics-o-rewolucji-

na-wegrzech-w-1956-r 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9tDjrWUopPE  
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Węgierska Rewolucja 1956. Pamiętnik dwunastolatka 
przekład Anna Butrym 



Węgierska Rewolucja 1956. Pamiętnik dwunastolatka 
przekład Anna Butrym 



 Autentyczny pamiętnik dwunastoletniego Csicsa, który w okresie wybuchu rewolucji węgierskiej 1956 roku 

mieszkał w centrum Budapesztu, a tym samym w pobliżu najgorętszych walk 

 Choć Csics sam nie brał udziału w walkach, stał się wiarygodnym kronikarzem ówczesnych wydarzeń – nie 

tylko zapisywał to, czego był świadkiem, ale przechowywał także wycinki z gazet i szkicował zniszczenia, 

jakie widział spacerując po mieście 

 Ta książka dzięki swojej specyficznej perspektywie i narracji ukazuje rewolucję w inny sposób i z 

odmiennego punktu widzenia niż pozostałe, historyczne opracowania dotyczące 1956 r. 

 Dziennik z powodu swojej autentyczności i wartości historycznej zrobił furorę wśród Węgrów 

 Czyta się go niemal jak powieść, a o jego wadze niech świadczy fakt, że zanotowane w nim fakty mogły 

potencjalnie narazić rodzinę Csicsów na represje, stąd utajnienie tego dziennika przez autora na 

kilkadziesiąt lat 

 Autor dołączył do książki posłowie, które pomaga zrozumieć wiele aspektów – w tym samym celu polskie 

wydanie zostało dodatkowo wzbogacone o kalendarium wydarzeń historycznych i inne komentarze 

 Książka wydana jest dwujęzycznie – najpierw w postaci faksymile utrwalony został oryginalny wygląd 

dziennika wraz z ilustracjami, po nim zaś czytelnik otrzymuje polskie tłumaczenie zapisków oraz 

dołączonych artykułów z ówczesnych gazet 

  

Tematy do dyskusji: rewolucja węgierska 1956 roku, wydarzenia polskiego czerwca jako przyczynek do 

węgierskiej rewolucji, solidarność polsko-węgierska, reżim komunistyczny, patriotyzm, 

pamiętniki/kronikarstwo i ich wpływ na odkrywanie i zrozumienie historii 

  

Węgierska Rewolucja 1956. Pamiętnik dwunastolatka 
przekład Anna Butrym 



W węgierskiej historii jest niewiele tak wyróżniających się, a jednocześnie mających wpływ na światowe dzieje 

wydarzeń, jak rewolucja 1956 r. Jeśli szukamy porównania, to najbliżej jej do Wiosny Ludów – w roku 1956 

nieprzypadkowo podążano za wzorcem węgierskich walk o niepodległość z lat 1848–1849, legitymował on 

bowiem zbrojne starcia z ludźmi uosabiającymi rządy komunistyczne i oddziałami Armii Czerwonej. 

Sześćdziesiąt lat temu obywatele całego świata podziwiali bohaterską walkę narodu węgierskiego i żywo 

protestowali przeciw krwawemu tłumieniu rewolucji przez Związek Radziecki.  

Poniesione ofiary nie poszły jednak na marne. Węgierska rewolucja ukazała Zachodowi prawdziwą twarz 

komunistycznej dyktatury i była jednym z pierwszych, ważnych etapów procesu, dzięki któremu nie tylko 

Węgrzy, ale także obywatele całej Europy Środkowej mogą dziś żyć w warunkach wolności i demokracji. Tym 

samym rok 1956 był widoczną klęską forsowanej przez komunistów ideologii, większość powstańców stanowili 

bowiem przedstawiciele najniższych warstw społecznych, robotnicy i młodzież. 

Jak wiadomo, w tamtym czasie Polacy jako pierwsi pospieszyli z pomocą „walczącym Braciom Węgrom” i do 

końca okazywali im solidarność. 

Węgierska Rewolucja 1956. Pamiętnik dwunastolatka 
przekład Anna Butrym 



István Kovács 

[isztwan kowacz] 



o ur. 1945 r., Absolwent historii i polonistyki na 

Wydziale Humanistyki Uniwersytetu im. L. Eötvösa 

(1968).  

 

o W latach 1990–1994 był radcą ds. kultury 

ambasady Węgier w Warszawie, a następnie konsulem 

generalnym Republiki Węgierskiej w Krakowie w latach 

1994–1995 oraz 1999–2003. Obecnie jest pracownikiem 

instytutu Historii Węgierskiej Akademii Nauk. 

 

o Tłumaczył na język węgierski dzieła takich pisarzy 

jak: Marian Brandys, Melchior Wańkowicz, Ryszard 

Kapuściński, Jarosław Iwaszkiewicz, Edward 

Stachura, Stanisław Komornicki oraz wielu innych 

polskich poetów.  

 

o  W Polsce wydał: tomik wierszy "Księżyc Twojej 

nieobecności" (1991), "Józef Bem - Bohater wiecznych 

nadziei" (2002), "Lustro dzieciństwa" (2002) oraz 

monografię historyczną "Polacy w węgierskiej Wiośnie 

Ludów 1848-1849" nagrodzoną Nagrodą im. Wacława 

Felczaka i Henryka Wereszyckiego 

István Kovács 



o jest swoistą "spowiedzią dziecięcia wieku" , 

która - poza walorami artystycznymi- stanowi 

cenny dokument powojennych losów Węgier 

 

o  na jej podstawie powstał film Chłopcy z 
Budakeszi 

 

o Musiałem napisać swą powieść. Przede 

wszystkim po to, by dać wyraz wdzięczności 

wobec matki oraz jednej i drugiej babci. Ale 

także dlatego, że chciałem złożyć hołd osobom, 

którym wiele w dzieciństwie zawdzięczałem… (…) 

Musiałem tę powieść napisać również w imię 

szacunku dla męczenników i bohaterów 

węgierskiego Października. Główny bohater 

filmu Chłopcy z Budakeszi, powstałego na 

kanwie Lustra dzieciństwa, to starszy ode mnie o 

siedem lat László Márity, który podczas akcji – 

opisanej zwięźle w powieści – został postrzelony 

w kręgosłup i zmarł, zanim zdążyli go powiesić.” 

- ze Wstępu Autora 

Lustro dzieciństwa 
przekład Anna Górecka 



Ferenc Molnár 

[ferenc molnar] 



o (1878, Budapeszt - 1952, Nowy Jork) pisarz, 

felietonista, dramatopisarz, scenarzysta, 

korespondent 

 

o z jego scenariuszy robiono wiele filmów w 

czasie złotej ery Hollywood: w reżyserii m.in. 

Michaela Curtiza (Kertész Mihály, reżyser filmu 

Casablanca), Billyego Wildera  oraz z udziałem np. 

Sophii Loren. .  

 

o był stałym bywalcem w kawiarniach 

ówczesnego Budapesztu, jako celebryta. 3 razy 

się ożenił, z najlepszymi wówczas aktorkami. 

 

o Jego przyjaciele to prawie wszyscy z 

pokolenia Nyugatu, – jednego z najważniejszych 

czasopism literackich na Węgrzech –z początku 

XX w. 

Ferenc Molnár 



o Oś fabuły stanowią walki o tytułowy plac 

pomiędzy dwiema grupami chłopców – 

Chłopcami z Placu Broni, oraz Czerwonymi 

Koszulami 

 

o Przywódcą pierwszej grupy jest Janosz 

Boka, zaś jej najmniej poważanym członkiem 

Ernest Nemeczek (główny bohater książki); 

przywódcą drugiej jest Feri Acz, a członkami 

m.in. Sebenicz, bracia Pastorowie i Wendauer 

 

o Powieść przedstawia serię heroicznych 

wyczynów Nemeczka, w wyniku których bohater 

zapada na zdrowiu.  

o Mimo choroby w dniu decydującej bitwy 

chłopiec ucieka z domu i bierze udział w walce, 

ostatkiem sił przyczyniając się do zwycięstwa 

swojej grupy.  

 

o Zostaje zaniesiony do domu przez swego 

przywódcę (Bokę) i niedługo później umiera.  

Chłopcy z placu broni 
przekład Tadeusz Olszański 



Ukazywała się od 1906 r. w odcinkach w gazecie Tanulók Lapja (węg., dosł. Gazetka Uczniowska), a w 1907 r. jako 

książka pt. A Pál utcai fiúk (węg., dosł. Chłopcy z ulicy Pawła, przyległej do tytułowego placu). 

Istnieją dwa przekłady powieści na język polski: pochodzące z 1913 roku tłumaczenie Janiny Mortkowiczowej z 

przekładu niemieckiego oraz opublikowany w roku 1989 nowy przekład Tadeusza Olszańskiego z węgierskiego 

oryginału. Ukazało się ponad 20 polskojęzycznych wydań tej powieści. W polskich szkołach była to lektura 

obowiązkowa w drugim etapie edukacyjnym (w klasach IV-VI szkoły podstawowej). 

 

Akcja powieści rozgrywa się wiosną 1889 roku w Budapeszcie. Oś fabuły stanowią walki o tytułowy plac pomiędzy 

dwiema grupami chłopców. Grupa broniąca swego rzekomego prawa do placu określa siebie jako Chłopcy z Placu 

Broni, natomiast ich przeciwnicy, chcący zająć teren, by grać na nim w palanta, to Czerwone Koszule (w pierwszej 

wersji polskiego tłumaczenia nazwa grupy, wywodząca się od nazwy uczestników wyprawy Giuseppe Garibaldiego 

na Sycylię, brzmiała błędnie Czerwonoskórzy). Przywódcą pierwszej grupy jest Janosz Boka, zaś jej najmniej 

poważanym członkiem Ernest Nemeczek (główny bohater książki); przywódcą drugiej jest Feri Acz, a członkami 

m.in. Sebenicz, bracia Pastorowie i Wendauer. 

Powieść przedstawia serię heroicznych wyczynów Ernesta Nemeczka, w wyniku których bohater zapada na 

zdrowiu – najpierw przeziębia się po tym, jak podczas przeszpiegów ukrywa się w basenie, następnie dostaje 

zapalenia płuc po „kąpieli”, jaką serwuje mu wroga drużyna, gdy samotnie próbuje się zakraść na jej terytorium. 

Mimo choroby w dniu decydującej bitwy chłopiec ucieka z domu i bierze udział w walce, ostatkiem sił 

przyczyniając się do zwycięstwa swojej grupy. Zostaje zaniesiony do domu przez swego przywódcę (Bokę) i 

niedługo później umiera. Przed domem Nemeczka Janosz Boka spotyka Feriego Acza, zaniepokojonego o stan 

zdrowia chłopca. 

Ostatecznie Plac Broni zostaje sprzedany pod budowę domu. Zgnębionych chłopców pociesza fakt, że Nemeczek, 

który oddał za niego życie, nie dożył chwili sprzedania Placu Broni. 

 

Pierwowzorem  szkoły było gimnazjum przy ul. Lónyai, które do dziś działa a postaci prawdziwi koledzy Molnára.  

Najbardziej znaną adaptacją filmową jest koprodukcja węgiersko-amerykańska z 1969 reżyserii Zoltána Fábriego. 

 

Chłopcy z placu broni 
przekład Tadeusz Olszański 



o W listopadzie 1914 r. Molnár, jako wysłannik 

budapeszteńskiej bulwarówki Est , znalazł się na 

linii frontu I wojny światowej, w Galicji, gdzie 

austrowęgierska armia zaciekle broniła się przed 

ofensywą Rosjan.  

 

o Był pod Limanową i na przełęczy 

Dukielskiej, gdzie toczyły się najkrwawsze bitwy, 

a potem z kontrofensywą odbijał z rąk Rosjan 

twierdzę w Przemyślu i Lwów.  

 

o W książce znajdziemy jego korespondencje 

wojenne połączone z osobistym dziennikiem 

 

o Molnar rozmawia z żołnierzami, 

dowódcami, ludnością cywilną – polską 

i żydowską. Jest przy przesłuchaniach jeńców 

rosyjskich, również Polaków. Widzi i dotyka 

wojny. 

Galicja 1914-1915. Zapiski  korespondenta wojennego 
przeł. Akos Engelmayer 



Krzysztof Varga 



o ur. 1968, warszawiak,  polski pisarz, krytyk 

literacki i dziennikarz, syn Polki i Węgra. 

  

o W 2008 roku wydał pierwszą z trzech książek 

opowiadających o historii i kulturze Węgier:  

Gulasz z turula, za który otrzymał nagrodę 

czytelników Nike 2009. Książka znalazła się 

ponadto w finale Literackiej Nagrody Europy 

Środkowej „Angelus” oraz w finale II edycji 

Nagrody Mediów Publicznych „Cogito”.  

 

o W 2014 roku ukazała się druga część z tego 

cyklu Czardasz z mangalicą,  

 

o W 2016 roku - ostatnia Langosz w jurcie.  

Krzysztof Varga 



o Krzysztof jest Polakiem, Varga jest Węgrem. 

Razem wprowadzają nas w mity i realia 

madziarskich dziejów, oprowadzają po zaułkach 

oraz promenadach Budapesztu, zagłębiają się w 

zrozumienie sumienia i pomników Węgrów, a 

także ich nostalgii.  

 

o Bolesny dla Madziarów, fascynujący dla 

Polaków, esej Krzysztofa Vargi o traumach i 

bohaterstwach tak bliskiego, a przecież ciągle 

mało znanego nam narodu jest jednak drogą do 

zrozumienia Węgrów, których kochamy - nie 

znając! 

 

o  Gorąco polecam, choć w niejednej sprawie 

podyskutowałbym nie tyle z Krzysztofem, co 

raczej z Vargą. Najchętniej wszakże 

powłóczyłbym się z Autorem tych uroczych 

opowieści po Budzie i Peszcie, zaglądając do tak 

smacznie przez nich opisywanych knajpek i 

winiarni." 

o Z okładki Tadeusz Olszański 

Gulasz z turula 



o Polacy kochają Węgrów, choć właściwie nie 

bardzo wiedzą dlaczego. Krzysztof Varga, stara 

się ów fenomen zgłębić. 

 

o  ballada o podróży sentymentalnej, która 

ma wartość antropologicznych badań terenowych,  

To także zachęta do poznania mieszanki narodowo-

kulinarnej, do zajrzenia w bogracze, w których 

bulgoczą halászlé czy gulyásleves przyprawione 

nostalgią i tęsknotą za utraconą wielkością. 

 

o  Nad kociołkami z zupą wspomina się pierwszą 

wojnę światową i przepijając palinką, rozpacza nad 

trianońską klęską. Dla Węgrów nie ma znaczenia, 

że od tamtych wydarzeń minęło już z górą 

dziewięćdziesiąt lat.  

 

o Spokojna nuda monotonnego krajobrazu, 

ogromne przestrzenie małego kraju, ozłocone 

kukurydzą, słonecznikami i rzepakiem. A w tle 

stukot raciczek mangalicy — endemicznej świni, 

doskonałej na paprykowaną słoninę. 

Czardasz z mangalicą 



o Węgry kształtem przypominają langosza, a 

plan tej podróży był prosty: objechać kraj 

wzdłuż granic, czyli objeść go jak langosza od 

chrupiących krawędzi.  

 

o Po drodze dowiemy się m.in. o zagadce 

skradzionej głowy Josepha Haydna, grobie 

serca, jelit i wątroby Sulejmana Wspaniałego, 

cygańskim Gilvánfa z cygańskim samorządem i z 

cygańską biedą, Hercegszántó z wielką blaszaną 

Matką Boską i spółdzielnią rolniczą imienia 

Lenina, Ásotthalom z domem pamięci 

najsłynniejszego węgierskiego rozbójnika 

Sándora Rózsy i Mátészalka, gdzie produkuje się 

batony túró rudi, czyli dla wielu jeden z 

nielicznych powodów, dla których warto 

przyjechać na Węgry.  

 

o Ten swoisty literacki przewodnik po 

dzisiejszych i minionych Węgrzech znakomicie 

uzupełnia lekturę węgierskich powieści i  

opowiadań 

. 

Langosz w jurcie 



CIEKAWOSTKI 



Géza Röhrig 

[gijzo ryrig] 



o ur. 1967 – węgierski aktor, pisarz, poeta, 

śpiewak i odtwórca głównej roli w filmie Syn 
Szawła. Jest chasydem. 

 

o W latach osiemdziesiątych był założycielem i 

frontmenem punkowego zespołu Huckelberry. 

Przez pewien czas studiował tez filologię 

węgierską i polską, przebywał nawet jakiś czas w 

Polsce 

 

o Nakręcił etiudę na podstawie opowiadania 

Mrożka, był również autorem video clipu jednego 

z bardziej znanych  węgierskich zespołów 

rockowych.  

 

o Jest autorem siedmiu tomików poezji, 

pierwszy wydany w 1995 roku. W jego wierszach 

często pojawia się motyw Auschwitz, ale też wątki 

związane z własnymi doświadczeniami bycia 

sierotą.  

  

 

 

  

Géza Röhrig 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHPte27mZ14
https://www.youtube.com/watch?v=ZHPte27mZ14


o Główny bohater – Rebe jest cadykiem, 

wybitnie mądrym i wręcz hipnotycznym 

nauczycielem, który w niezwykły wręcz sposób 

godzi różne paradoksy, na przykład chasydzką 

ortodoksję z miłosiernym liberalizmem.  

 

o Jest to człowiek bardzo pobożny, wszędzie 

spotykający Boga, Na wątpliwości zawsze 

znajduje celne odpowiedzi, szybko potrafi 

rozwikłać wielkie dylematy, podać wskazówkę, 

jak zachować się w sytuacjach, które człowieka 

przerastają, 

 

o Opowieści są zmyślone, ale tylko dlatego, że 

wcześniej nie powstały, a powinny były. Mogłyby 

występować wśród innych takich przypowieści o 

długiej tradycji, które mówiły o tym, jak cadyk się 

zachował, jak komentował jakieś szczególnie 

trudne pytanie, a wszystko podane w 

specyficzny sposób, często także z dużą dozą 

humoru. 

 

 

o Dzięki przemyślanej kompozycji autora, te 

Oskubana papuga rebego 
przekład Kinga Piotrowiak-Junkiert 



John Lukacs 

[dżon lukacz] 



o ur. w 1924 roku w Budapeszcie (właśc. János 

Albert Lukács)– węgiersko-amerykański historyk  

i eseista 

 

o Na mocy węgierskich ustaw żydowskich w 

czasie drugiej wojny światowej został wcielony do 

jednostki pracy przymusowej, udało mu się 

jednak uniknąć losu innych wezwanych do 

„służby pracy” (węg. munkaszolgálat), deportacji 

do obozów zagłady lub marszu w pochodach 

śmierci. Do końca wojny ukrywał się w rodzinnym 

mieście. 

 

o określany mianem jednego z najlepszych 

narratorów wśród historyków, ma na swoim 

koncie ponad 30 książek o tematyce związanej z 

historią XX wieku, przede wszystkim dotyczących 

drugiej wojny światowej oraz zimnej wojny.  

John Lukacs 



o Fenomen Budapesztu 1900 jest pochodną 

zarówno żywiołowej urbanizacji epoki 

kapitalizmu, jak i konsekwencją złotego wieku 

Węgier. Paradoks kariery miasta polega na tym, 

że jeszcze sto pięćdziesiąt lat temu położone na 

brzegach Dunaju Buda i Peszt były słabo 

widoczne na mapie cywilizacji europejskiej 

(nazwę Budapeszt wprowadzono oficjalnie 

dopiero w 1873 roku). 

 

o Na przełomie wieków Budapeszt staje się 

szóstym największym miastem kontynentu i 

ważnym ośrodkiem przemysłowym świata. 

Zaczyna powoli pełnić funkcję zarówno 

narodowej stolicy, jak i kosmopolitycznej 

metropolii. 

 

o historyczny portret pewnego okresu, portret 

jego atmosfery, żyjących wtedy ludzi, ich 

sukcesów i porażek 

Budapeszt 1900. Portret miasta i jego kultur 
przekład  Tomasz Bieroń 



Paul Lendvai 

[pol lendwoi] 



o ur. 1944 r. w Budapeszcie, przetrwał w 

ukryciu pogromy organizowane przez 

węgierskich faszystów i niemieckie deportacje 

węgierskich Żydów do Auschwitz.  

 

o W czasie powstania węgierskiego w 1956 

roku był korespondentem zagranicznym w 

Polsce. Rok później wyjechał do Wiednia, gdzie 

stał się jednym z najbardziej znanych i 

wpływowych publicystów europejskich.  

 

o Przez 22 lata był korespondentem Financial 
Times” jest komentatorem i konsultantem ORF 

oraz moderatorem programu telewizyjnego 

Europastudio, do którego często zaprasza 

uczestników z Europy Środkowej.  

 

o Za swą publicystykę był wielokrotnie 

odznaczany, w 1974 roku – nagrodą im. Karla 

Rennera, w 1999 roku nagrodą im. Axela 

Cortiego.  

Paul Lendvai 



o wciągająca opowieść o klęskach i 

zwycięstwach Węgrów stanowi pierwsze w 

Polsce tak kompleksowe ujęcie historii tego 

narodu. 

 

o Kto dziś wie że bez węgierskich pionierów 

okresu modernizmu nie byłoby ani bomby 

atomowej, ani komputerów, ani Hollywoodu, że 

węgierski geniusz, niezależnie od pochodzenia 

etnicznego czy religijnego, wywarł wielki, często 

decydujący wpływ na światową naukę i sztukę, 

ekonomię i przemysł 

 

o Sprzeczność między genialnymi 

indywidualnymi osiągnięciami i wielokrotnymi 

narodowymi klęskami to jedna z najbardziej 

fascynujących osobliwości burzliwych dziejów 

Madziarów – rozdartych między niezależnością 

a obcym panowaniem.  

Węgrzy. Tysiąc lat zwycięstw w klęskach 
Przekład Adam Krzemiński, Bartosz Nowacki 



o Korona i miecz to zbiór opowiadań 

przedstawiających historię Węgier od czasów 

najdawniejszych, powstania państwa 

węgierskiego aż po wielki zryw narodowo-

wyzwoleńczy – powstanie Franciszka Rakoczego 

II w XVIII w.  

 

o Dėnes Lengyel zebrał twórczość węgierskich 

prozaików, poetów, pamiętnikarzy oraz mężów 

stanu, dając obraz państwa węgierskiego na 

różnych etapach jego rozwoju. 

 

o W tomie znajdziemy historie jak z 

najlepszych powieści historycznych: o 

bohaterach narodowych, dzielnych królach, ale 

też o nieudolnych władcach, zdradach, 

podstępach i intrygach dworskich.  

 

o Korona i miecz to znakomity literacki zapis 

burzliwej historii Węgier, która tak często splatała 

się z historią Polski 

Korona i miecz. Opowieści z dziejów Węgier 
przekład et al. Anna Górecka 



o ekskluzywne albumowe wydanie genialnej 

węgierskiej książki o winach autorstwa Beli 

Hamvasa  wzbogaconej o esej Sándora Márai,  

O węgierskich winach  
 

o Béla Hamvas, wybitny eseista, pisarz, filozof, 

napisał książkę Filozofia wina latem 1945 roku 

podczas pobytu w Berény nad Balatonem. 

Tworzył Hamvas tę uważaną za perełkę w jego 

twórczości pełną erudycji rozprawę w panującej 

wówczas powszechnie powojennej biedzie, 

jednym tchem, niczym łyk wina 

 

o . Przedstawia credo autora, prawdę o tym 

niezwykłym trunku. Mówi o związkach wina z 

odpoczynkiem, kąpielą, snem i miłością. 

 

 

Filozofia wina 
przekład Tadeusz Olszański 

https://www.youtube.com/watch?v=gbumvoOO68c  

https://www.youtube.com/watch?v=gbumvoOO68c
https://www.youtube.com/watch?v=gbumvoOO68c


o András Cserna-Szabó [ondrasz cserno-sobo], 

Benedek Darida [benedek dorido],  

 

o To spisana w filozoficzno – gastronomicznym 

duchu i z przymrużeniem oka publikacja 

rzeczywiście o kacu i metodach jego zwalczania 

  

o Prezentuje ona wiele znanych postaci: 

filozofów, naukowców, wynalazców i pisarzy, 

ukazując ich ludzkie oblicze i słabość do trunków, 

prezentując trendy ich spożywania na przestrzeni 

dziejów i metody leczenia kaca, okraszone 

przepisami kulinarnymi i  anegdotami 

 

o Walkę z kacem śledzimy w przekroju 

historyczno-geograficznym: od starożytności po 

XX wiek, od Chin po Skandynawię 

 

o Tematy do omówienia: humor i dystans, 

różnice kulturowe, różnice na przestrzeni dziejów, 

ludzkie oblicze wielkich twórców 

Wielka księga kaca 
przekład Marta Żbikowska 

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,42699,20993207,wielka-

ksiega-kaca-czyli-jak-z-tym-sobie-radza-wegrzy.html   

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,42699,20993207,wielka-ksiega-kaca-czyli-jak-z-tym-sobie-radza-wegrzy.html
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,42699,20993207,wielka-ksiega-kaca-czyli-jak-z-tym-sobie-radza-wegrzy.html
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,42699,20993207,wielka-ksiega-kaca-czyli-jak-z-tym-sobie-radza-wegrzy.html
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,42699,20993207,wielka-ksiega-kaca-czyli-jak-z-tym-sobie-radza-wegrzy.html
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,42699,20993207,wielka-ksiega-kaca-czyli-jak-z-tym-sobie-radza-wegrzy.html
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,42699,20993207,wielka-ksiega-kaca-czyli-jak-z-tym-sobie-radza-wegrzy.html
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,42699,20993207,wielka-ksiega-kaca-czyli-jak-z-tym-sobie-radza-wegrzy.html
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,42699,20993207,wielka-ksiega-kaca-czyli-jak-z-tym-sobie-radza-wegrzy.html
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,42699,20993207,wielka-ksiega-kaca-czyli-jak-z-tym-sobie-radza-wegrzy.html
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,42699,20993207,wielka-ksiega-kaca-czyli-jak-z-tym-sobie-radza-wegrzy.html
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 To spisana w filozoficzno – gastronomicznym duchu i z przymrużeniem oka publikacja 

rzeczywiście o kacu i metodach jego zwalczania  

 Prezentuje ona wiele znanych postaci: filozofów, naukowców, wynalazców i pisarzy, ukazując 

ich ludzkie oblicze i słabość do trunków, prezentując trendy ich spożywania na przestrzeni 

dziejów i metody leczenia kaca, okraszone przepisami kulinarnymi i  anegdotami 

 Walkę z kacem śledzimy w przekroju historyczno-geograficznym: od starożytności po XX 

wiek, od Chin po Skandynawię 

Agatrzes na LubimyCzytać.pl: W moim odczuciu „Wielka księga kaca” to pozycja ciekawa i godna 

uwagi. Autorzy podjęli temat w sposób rzetelny oraz przemyślany, a przy tym wykazali się 

dużą spostrzegawczością, bystrością i poczuciem humoru. I mimo, że zagadnienie jest 

prozaiczne, wręcz trywialne i próżno w nim szukać elementów poetyckich, metaforycznych, 

to okazuje się, że można przedstawić je w sposób niesztampowy.  

Tematy do omówienia: humor i dystans, różnice kulturowe, różnice na przestrzeni dziejów, 

ludzkie oblicze wielkich twórców 

Wielka księga kaca 
przekład Marta Żbikowska 



Jenő Rejtő  

[ jeny rejty] 

 

Pál Korcsmáros  

[pal korczmarosz] 



o Jenő Rejtő (ps. P. Howard, Gibson Lavery) (1905-1937) 

 

o Jeden z najpopularniejszych węgierskich pisarzy, twórców kabaretowych i 

dziennikarzy 

 

o Znany przede wszystkim z humorystycznych książek i powieści 

groszowych  

 

o Stworzone przez niego zwroty i zabawne powiedzenia weszły do 

codziennego użytku 

Jenő Rejtő / Pál Korcsmáros 

o Pál Korcsmáros (1916–1975)  

 

o Dziennikarz, rysownik,  jeden z najsłynniejszych na Węgrzech twórców 

komiksów 

 

o Obaj w skromnym zakresie prezentowani byli już na polskim rynku: Jenö 

Rejtö znany może być miłośnikom komiksów z czasów PRL-u: jego teksty 

były podstawą scenariuszy do Klątwy tygrysa (w tomie razem z Duchem z 
Canterville – rys. Skrzydlewski, KAW 1988);  a Pál Korcsmáros z  autorskiego 

podręcznika rysowania (Ołówek opowiada, tłum. Stanisław Średnicki, 

Corvinus 1960). 

 



Jeden z najpopularniejszych węgierskich pisarzy, twórców kabaretowych i dziennikarzy, znany przede 

wszystkim z humorystycznych książek i powieści groszowych. Jego teksty, pełne specyficznego dowcipu, często 

o tematyce legii cudzoziemskiej, cieszą się na Węgrzech wyjątkowym powodzeniem, a stworzone przez niego 

zwroty i zabawne powiedzenia weszły do codziennego użytku.  

 

Urodził się w budapeszteńskim śródmieściu, w rodzinie żydowskiej. Został wydalony ze szkoły, najpierw chciał 

zostać bokserem, potem aktorem. W wieku 19 lat wyruszył w podróż po Europie i Afryce Północnej, pracował 

między innymi przy budowie okrętów, połowie śledzi i jako pomywacz, na kilka tygodni trafił do więzienia. 

Krańcowo wyczerpany, zgłosił się w Marsylii do francuskiej legii cudzoziemskiej, ale lekarz pułkowy zwolnił go 

ze służby z powodów zdrowotnych (istnieje też wersja, według której Rejtő po prostu uciekł z legii). 

Wróciwszy do Budapesztu w 1927, zaczął pracować jako redaktor jednego z czasopism. Stawał się coraz 

bardziej znany, pisał teksty kabaretowe i libretta operetkowe – jedno z jego najpopularniejszych dzieł, Do 
odważnych świat należy (Aki mer, az nyer című), od 1934 roku wystawiono ponad sto pięćdziesiąt razy. Oprócz 

tekstów scenicznych zaczął w tym czasie pisać także powieści, które ukazywały się w formie literatury 

groszowej. 

Z powodu ogromnego tempa pracy i burzliwej młodości Rejtő bardzo podupadł na zdrowiu psychicznym i od 

1939 roku wiele czasu spędzał w sanatoriach dla nerwowo chorych. Jego stan pogorszyły ustawy 

antyżydowskie i wojna. Nie mógł publikować pod własnym nazwiskiem, dlatego pomagał innym pisarzom. 

Jesienią 1942 roku pod wpływem pewnego nazistowskiego artykuły prasowego w ciężkim stanie został 

zabrany siłą ze szpitala w Nagykáta na roboty i trafił do Rosji. Tamtejsze ciężkie warunki i siarczysty mróz 

szybko wyniszczyły jego organizm. Zmarł 1 stycznia 1943 roku w okolicach Woroneża. 

 

Przed 1956 rokiem jego dzieła można było zdobyć wyłącznie na czarnym rynku, i to za słoną cenę. Jego 

powieści zaczęto wydawać na nowo w 1957 roku, a jako pierwsza pojawiła się nakładem wydawnictwa 

Magvető Niewidzialna legia (A láthatatlan légió). 

Jenő Rejtő (ps. P. Howard, Gibson Lavery) 



Dziennikarz, rysownik,  jeden z najsłynniejszych na Węgrzech twórców komiksów.  

W 1944 roku Pál Korcsmáros swoje wyjątkowe zdolności plastyczne wykorzystywał głównie do 

tworzenia fałszywych dowodów tożsamości i szwedzkich listów ochronnych. Ze swoim przyjacielem, 

poetą i tłumaczem Gézą Képesem, wykradli puste druki z Ministerstwa Spraw Wojskowych. Korcsmáros 

wypełniał je specjalną techniką, ratując kilka tuzinów znajdujących się w niebezpieczeństwie osób, w 

tym swoją rodzinę 

  

  

Urodził się 22 maja 1916 roku w Budapeszcie. Rodzina ojca należała do bohemy, jej członkowie byli 

dziennikarzami i artystami. Jego wujem był znany wówczas pisarz, Nándor Korcsmáros, którego 

pierwszą książkę przeniósł na ekran Sándor Korda, późniejszy producent amerykański światowej sławy. 

Po wojnie pracował w kilku gazetach jako dziennikarz ilustrujący swoje artykuły nie zdjęciami, a 

własnoręcznymi rysunkami. W niedługim czasie stał się znany w całym kraju dzięki karykaturom paszy, 

pełnym cudownych postaci kobiecych, publikowanym w popularnej gazecie satyrycznej „Pesti Izé”. 

Niebezpieczny okres rządów Rákosiego przetrwał jako twórca przezroczy i malarz jarmarczny, jego 

prace pojawiały się głównie pod innymi nazwiskami. 

Do końca życia pozostał głównym współpracownikiem powstałego w 1957 r. magazynu satyrycznego 

Füles. To tutaj publikowano te z komiksów Korcsmárosa, które uczyniły go słynnym aż po dziś dzień – 

oparte na klasycznych dziełach, takich jak Nędznicy, Kamienne serce (A Kőszívű ember fiai), Hrabia 
Monte Cristo, Spartakus czy Gwiazdy Egeru (Egri csillagok). Jego nazwisko stało się tak naprawdę 

pojęciem w chwili, kiedy zaczął rysować powieści Jenő Rejtő. Do śmierci (24 maja 1975) narysował 

prawie 30 000 kadrów. 

Pál Korcsmáros 



o Komiks powstał na podstawie powieści Rejtő 

w 1963 roku 

 

o W wydaniu polskim prezentuje się w 

odświeżonej wersji graficznej 

 

o Przedstawia przygody Iwana Gorczewa, 

młodego marynarza o iście ułańskiej fantazji 

 

o Zaczyna się od przysłowiowego trzęsienia 

ziemi – potem akcja ciągle przyspiesza 

 

o Za wszystkim stoi międzynarodowa afera 

szpiegowska i tytułowe 14-karatowe auto 

 

o Siłą tego komiksu jest humor, karykatura i 

ironiczny stosunek do głównego bohatera i 

jego niestworzonych przygód 

14-karatowe auto 
przekład Anna Butrym 

http://annabutrym.pl/14-karatowe-auto/  



14-karatowe auto 
przekład Anna Butrym 



 Komiks „14-karatowe auto” Pál Korcsmáros przygotował na zlecenie magazynu Füles w 1963 roku; w 

wydaniu polskim prezentuje się on w odświeżonej wersji graficznej 

 Przedstawia przygody Iwana Gorczewa, młodego, w gorącej wodzie kąpanego marynarza o iście ułańskiej 

fantazji, która gna go zarówno w sprawach zawodowych, finansowych, jak i miłosnych 

 Opowieść zaczyna się od przysłowiowego trzęsienia ziemi, a dalsze perypetie nabierają coraz to 

szybszego tempa: 

 „Książka w prezencie”: Fabuła karkołomnie, ale z sukcesem, wykorzystuje rozmaite popularne gatunki – opowieść łotrzykowską, 
powieść szpiegowską, pastiszowo potraktowany romans, komedię pomyłek, komedię rozgrywającą się w koszarach Legii 
Cudzoziemskiej – i pędzi z prędkością Luxtorpedy. 

 Za całością przygód stoi międzynarodowa afera szpiegowska i tytułowe 14-karatowe auto, będące 

jednocześnie kluczem do serca wybranki: 
Przemysław Mazur: Tytułowe 14-karatowe auto staje się pretekstem do wykazania się przez Iwana zaradnością, której nie 

powstydziłby się zarówno skądinąd znany Mike Blueberry jak i Frank Abagnale Młodszy, bohater filmu „Złap mnie, jeśli 

potrafisz”.  

 Siłą 14-karatowego auta jest humor, karykatura i ironiczny stosunek do głównego bohatera i jego 

niestworzonych przygód: 

  „Książka w prezencie”:  Błyskotliwe połączenie klimatów przywodzących na myśl tony znane z Szwejka, Monty Phytona i 
powieści retro Borisa Akunina. 

  
 Ta węgierska pozycja zdecydowanym charakterze retro  jest ciekawa zarówno dla koneserów komiksu, jak 

i osób preferujących bardziej powieściowy styl w literaturze: 

 Przemysław Mazur:  Warto docenić posmak retro tej fabuły oraz jej żywiołowo portretowanych uczestników. Nie zabrakło 
ponadto akcentów komediowych, a także wątku romantycznego z „nagrodą” w osobie wybranki serca głównego bohatera. 
Wszystko to przyczynia się do osiągnięcia wartkości porównywalnej z utworami tego sortu co „Dwanaście krzeseł” Ilji, Ilfa i 
Eugeniusza Pietrowów. 

 Tematy do rozmowy:  komedia pomyłek, ironiczny stosunek pisarza do swojego bohatera,  

karykatura w literaturze, komiks retro – czym różni się od współczesnego? 

  

14-karatowe auto (I) 
przekład Anna Butrym 



Komiks publikowano w trzystronicowych odcinkach. Setki tysięcy czytelników niecierpliwie oczekiwały kolejnych 

części pojawiającego się co tydzień komiksu autorstwa Rejtő-Korcsmáros. Za życia Korcsmárosa jego komiksy 

nie zostały opublikowane w osobnych zeszytach, dopiero w latach 80. wydano zbiór jego rysunków, jednak 

wspaniałe, oryginalne prace Korcsmárosa wciąż drukowano na złym jakościowo papierze, przestarzałą 

techniką drukarską. 

 

Zsolt  H. Garisa i Zoltán „Zerge” Varga przerobili pierwotnie czarno-białe, rysowane tuszem kadry: zamiast 

dawnego małego formatu seria otrzymała wielki format, a liczba stron znacznie się zwiększyła. Wiele 

poszczególnych kadrów zostało wyróżnionych i powiększonych, niekiedy na całą stronę, przez co lepiej oddają 

atmosferę danej historii. 

14-karatowe auto (II) 
przekład Anna Butrym 



György Szöllősi 

[dziurdź syllysi] 



o ur. 1977 r. w Budapeszcie 

 

o syn poety Zoltána Szöllősiego 

 

o redaktor naczelny dziennika Nemzeti Sport 
(odpowiednik polskiego „Sportu”) 

 

o prezes Akademii Piłkarskiej im. Ferenca 

Puskása i dla WPZN 

 

o był red. naczelnym wielu innych 

periodyków i portali sportowych; dziennikarz 

sportowy, piłkarz-amator 

 

o twórca wielu monografii sportowych 

György Szöllősi 



o Biografia bogato ilustrowana zdjęciami 

z rodzinnego archiwum 

 

o Obejmuje życie i karierę sportowca w 

kraju i zagranicą, po emigracji z 

powodów politycznych 

 

o Rysuje zarówno sylwetkę Puskása jako 

sportowca, jak i męża, ojca czy kolegi 

 

o Zaciekawi każdego miłośnika piłki 

nożnej – Puskás to najwybitniejszy 

piłkarz w historii węgierskiego futbolu 

 

o Wydanie polskie poszerzone o 

przedmowę, mówiącą o sytuacjach 

łączących Puskása z Polską 

Ferenc Puskás… ZAPOWIEDŹ - jesień 
przekład Anna Butrym 

Anna dośle okładkę polską 

Tematy do dyskusji: pasja i ambicja, wpływ sytuacji politycznej na życie i 

karierę, emigracja – wybór czy konieczność, wpływ sportu na wydarzenia 

polityczne  



Tibor Noé Kiss 

[tibor noe kisz] 



o (1976) pisarka węgierska, z wykształcenia 

socjolożka, od ukończenia studiów mieszka w 

Peczu Pracuje jako dziennikarka oraz członkini 

redakcji czasopisma literackiego „Jelenkor”. 

 

o Zagorzała fanka piłki nożnej, grała w drużynie 

młodzików klubu Ferencváros. Prowadziła 

treningi sportowe dla młodzieży pochodzącej 

z ubogich rodzin.  

 

o Za debiut powieściowy Incognito  

nominowana do Nagrody Sándora 

Bródyego przyznawanej za najlepszy debiut 

literacki roku. Jej druga powieść Aludnod 

kellene(Powinnaś już spać) potwierdziła status 

pisarki na literackiej mapie Węgier   

 
o .W 2014 roku Kiss uzyskała nominację do 

nagrody AEGON Művészeti Díj oraz Nagrodę 

Pála Békésa, przyznawanej szczególnie 

wartościowym dziełom prozatorskim. 

Tibor Noé Kiss 



o Co się dzieje, kiedy człowiek chciałby uciec 

od własnej płci? Jakie uczucia mogą 

towarzyszyć nastoletniemu piłkarzowi, gdy 

dociera do niego, że czuje się dobrze w 

damskim ubraniu i makijażu? Co przeżywa? 

A co jeśli to nie chwilowy kaprys, lecz 

długotrwały stan? Na co może liczyć, kiedy 

idzie ulicą w butach na wysokim obcasie i 

potyka się? 

 

o Incognito opowiada o załamaniu się 

tożsamości płciowej i pierwszych próbach 

poradzenia sobie w tej sytuacji.  

 

o Utrzymana w konwencji wyznania, książka 

przytacza historię młodego człowieka, który 

jeszcze nie wie, jak bardzo świat, w którym 

żyje, może być destrukcyjny i prowadzić do 

upodrzędnienia wrażliwej jednostki. 

Incognito – ZAPOWIEDŹ jesień 2017 
przekład Daniel Warmuz 



5 minut na ocenę, czyli prosimy o 

wypełnienie ankiet ewaluacyjnych 

Köszönöm szépen !!! 



Kontakt 
Monika Błaszczak 

Węgierski Instytut Kultury 

e-mail: monika.blaszczak@hunginst.pl 
tel: +48 22 629 32 44 

mob: +48 606 46 90 35 

Kontakt 

Marcin Skrabka  

Good Books  

e-mail: marcin@goodbooks.pl  

mob.: +48 604 998 304 

• Węgierski Instytut Kultury 
• Grupa: Dwa bratanki - odkrywamy literaturę węgierską        

w Polsce 

• www.kulturawegierska.pl 

• Węgierska Randka 
• Węgierski Instytut Kultury 
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 Okładki książek oraz logotypy wydawców pochodzą bezpośrednio od wydawców lub z ich 

stron internetowych 

 

 Fotografie autorów pochodzą z Wikipedii, materiałów prasowych i stron www wydawców 

oraz magyarevad.hu, speakerpedia.com, thelastwordbookreview.wordpress.com, 

viennareview.ne, ournality.hu, irodalmijelen.hu, hangraforgo.hu 

 

 Opisy książek pochodzą od tłumaczy prowadzących wykłady, z materiałów prasowych 

wydawców, Wikipedii oraz jeśli wyraźnie zaznaczone z recenzji. 
 

Copyright © - Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część 

nie może być kopiowana, zwielokrotniana i upowszechniana w jakikolwiek sposób  

bez pisemnej zgody jej autorów. 
 

 

Źródła materiałów w prezentacji 




