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Emilios Salomou – recepta na życie
Emilios Salomou, cypryjski pisarz mło-dego pokolenia, o którym miałem już przy-jemność pisać jakiś czas temu, swoją nowąpowieścią „Nienawiść, to połowa zemsty”przekroczył Rubikon powieści wielkich.Z reguły staram się właśnie zdecydowa-nie ulegać uczuciom oraz emocjom, abyjednocześnie wystrzegać się jak ognia słówgranicznych, tandetnych, pochopnych za-chwytów czy pseudoliterackich szaleństw znadużywaniem słów o pisarzach „wybit-nych”, o twórcach, których tak naprawdęoceni (Bóg i Historia)... ktoś inny, a najrzetel-niej czytelnicy, tudzież upływający czas iprzestrzeń naszych światów ewoluującychku światom innym, nowym, jeszcze nieod-krytym. Patyna owego czasu pokryje więc:słowa, znaczenia i przesłania, z jednymwszakże wyjątkiem, a wyjątek ten będziestanowić pewnego rodzaju manifest społecz-ny w czasach degrengolady wszetecznej, naużytek troglodytów, ku którym to czasombezwiednie i nieuchronnie zmierzamy, chcąctego, bądź nie.Nowa książka Salomou jeszcze, jak sądzę,nie stanowi tej odezwy, jeszcze bliżej jest jejbyć może jedynie do zarzewia, do iskry –owego buntu mas, społeczeństw i pokoleń,ale na kanwie entuzjazmu po lekturze, tychgrubo ponad sześciuset stron powieści uta-lentowanego cypryjczyka, mogę, mam prawoi mam chęć, i taką głęboką  potrzebę – tam jąwłaśnie ujrzeć, taką ją Wam przedstawić iniejako tak do niej zachęcić, gdyż szczerzesądzę, że każdy człowiek współczesny powi-nien poddać się tej lekturze, powinien ulecmagii słów, ulec sile przekazu oraz głębitreści czy podrażnienia naszej świadomościpoprzez moc postawionych w niej tez.Fenomenalna powieść. Nowatorska wswej konstrukcji, języku i przeprowadzeniunarracji. Opierająca się na najlepszych wzor-cach klasyki literatury światowej, a jednocze-śnie szukająca bardzo zdecydowanie wła-snego literackiego wyrazu. Powieść, któraniejako, być może bardzo odlegle, lecz jed-nak, może nam przywołać w mgle skojarzeńtwórczość Fiodora Dostojewskiego, albo choćjej wymiar, atmosferę oraz warstwę tamtejestetyki, ale wszystko to jest napisane jakbydalece od nowa, a w zasadzie całkowicie odnowa.Po prostu, nasza historia, wydaje się, do-tarła do podobnego punktu na mapie ludz-kich dylematów, przeżyć i doświadczeń,która determinuje takie, a nie inne, posta-wienie problemu wręcz ludzkości dziś, tu iteraz, parafrazując odwieczne człowieczerozterki opierające się na rozważaniachbanalnej zbrodni i kary.Jednak w tym wszystkim, w jakby cało-kształcie tej powieści, możemy ową, zarównozbrodnię jak i karę, odczytać na nowo, zduchem naszych czasów, z perspektyw na-szych dylematów, naszych uczuć i naszego,na wskroś współczesnego spojrzenia na

świat. To wszystko, powtórzę dobitnie iwyraźnie, jest przetransponowane całkowi-cie od nowa, a w zasadzie – warto to podkre-ślić – samo jądro ciemności, sam problem,dylemat i sedno jest tutaj odwrócone total-nie. Charakteryzuje się to jaskrawym posta-wieniem dylematu – nie zbrodnia rodzibowiem karę, a sama kara, ucieleśniona,uwymiarowiona kara, sama jakby idea kary,doprowadza do zbrodni, do zbrodni pozorniedoskonałej, do zbrodni, o której wiemy pra-wie wszystko i (o zgrozo) trzymamy sztamęze zbrodniarzem.Ta powieść ma nam dać pełnię psycholo-gicznego wymiaru zbrodni, która rodzizbrodnię kolejną i która rozprzestrzenia naten świat całą wręcz epidemię zbrodni, wsze-lakie jej barwy i odcienie, jej zdemaskowanąwspółczesność, jej postać denominowanąpostawą homo oeconomicusa i homo faberrazem wziętych i spotęgowanych degenera-cją psuedowolności rodzącej nowoczesneniewolnictwo. Matnia codziennego uwikła-nia, nici opowiedzianych historii oraz wyra-finowanie przedstawiony stan ducha i emocjibohaterów tej powieści dosłownie powalają.Wgniatają w fotel. Unicestwiają. Tę jakżepotężną objętościowo powieść połyka się wkilka dni. Czas staje w miejscu.Salomou nie daje wytchnienia. Napisałcoś, co może wydać się z bardzo dalekanamiastką kryminału, coś co jest świetnąanalizą stanu ducha współczesnych społe-czeństw, jako takich oraz każdego z nas zosobna, również – jako takich. Każdy odnaj-dzie tu cząstkę siebie, ale i każdy odnajdzie tusąsiada zza ściany, przechodnia na ulicy,siostrę, brata, vipa i uchodźcę, emigrantacienia i wędrowca poszukującego szczęścia, zgóry skazanego na klęskę współczesności,która raczy nas raczej namiastkami szczęścia,ersatzem radości oraz pozorami prawdziwe-go życia.Salomou da nam jednocześnie twardą imocną odpowiedź na naszą potrzebę szczę-ścia, właściwie określi nam otwarcie czymono tak naprawdę jest, a czym nie jest. Odwieków. Zrobi to perfidnie i podstępnie. Jakwielki i ważny pisarz. Jak pisarz, którego roladziś, nie bójmy się tego wyrazić, jest jaka jest.Pisarz, którego zepchnięto do miana dziwa-ków, w większości ledwo wiążących koniec zkońcem.„Nienawiść, to połowa zemsty”. Książkaklucz. Metafora współczesności. Czyrakczasów. Poprowadzona wielowątkową nar-racją filmową, jakże niezbędną współcze-snemu czytelniko-widzowi do osadzeniabliskich mu bohaterów, w rozpoznanym iodgadnionym świecie, a jednocześnie wświecie pełnym niepewności jutra i gąszczupytań o przyszłość. Książka żyjąca z historii,czerpiąca z niej, a jednocześnie jawnie jąoskarżająca i manifestująca nasze historycz-ne nieuctwo, aby nie rzec niechęć do wycią-gania z historii wniosków i uczenia się od

niej jak żyć i jak ten świat ulepszyć. Niechcemy go jednak ulepszać. Naszą ojczyznąsą pieniądze, a ich ojczyzną jest władza.Władza nad umysłami. Kontredans tych sił ijawne ostrzeżenie – ależ tak, to zalążek dia-gnozy współczesności – to zaczyn manifestunowej rewolucji, która może się stać zarze-wiem otrzeźwienia niczym nowa wojnałaknących z sytymi. Nie wolność, nie idea, nieświatopogląd nam wytyczy przyszłość, aleczucie i wiara. W co? A, o tym książka Emilio-sa Salomou kompletnie milczy zachowującpowściągliwość i dyskrecję godną współcze-snych zlaicyzowanych społeczeństw, któreoddzieliły już sacrum od profanum i byćmoże nawet gdzieś tam jeszcze rozważajączy są dzięki temu szczęśliwsze, lecz nie to zgruntu je przecież zajmuje.Zajmuje je bardziej jak przeżyć i się niezeszmacić, nie ześwinić do reszty, jak przeżyćw demokracji kompromisu, jak przeżyć w tejglobalnej szachrajskiej grze z siłami daleceprzekraczającymi nasze racje bytu i racjeegzystencji?Ta książka wykracza poza ramy trady-cyjnego pisarstwa. Dostarcza nam wszystkoto, czego oczekujemy od współczesnej po-wieści, dostarcza: akcji, dziania się, genialnejnarracji, wyrazistości, acz i tajemnicy każde-go z bohaterów, pełnych natłoku emocji kliszwspółczesności z całym wachlarzem pytań,dylematów, przeżyć i lęków, a jednocześnieta powieść po prostu wciągająca, poruszającai najzwyczajniej w świecie po prostu świetniesię... czytająca. Czyta się to tak, że aż zapieradech. Jakże mało dziś takich książek. Są dziśalbo zbyt powierzchowne, skrojone pod małowybrednego czytelnika romansów czy kry-minałów, albo pod zesnobowanego egoistę,który mniej czyta, a bardziej obnosi się ztytułem.„Nienawiść...” to wręcz coś przeciwnego– normalna książka, duża powieść, chciałobysię powiedzieć – „jak dawniej”... Bez kiczu,prostoty czy uproszczeń, ale i bez patosu isłów zbyt mądrych, aby były prawdziwe.Czytelnicze wyzwanie (kilku rozdziałów„wciągnięcia się”) zrekompensowane z na-wiązką całą resztą (ale i warto nadmienić, żezrekompensowane perfekcyjnie nostalgicz-nym i artystycznym stylem, o którym roz-prawialiśmy już przy okazji omawiania„Dziennika zdrady” sprzed kilku lat).To jest bardzo ważna dziś książka. Nie,nie zdradzę Wam żadnych szczegółów,oprócz tych, przywołanych przez Wydawcę.Siła zaskakiwania czytelnika, to siła tej książ-ki. Siła opowiedzianych historii mówi samaza siebie. A Wydawca opowiada o książce tak(jak poniżej przytaczam) i Wydawca mnie nieprzekonuje i nie zachęca, a szkoda...
21 kwietnia 1870 roku w Dilesi, mieście na

beockim wybrzeżu, zostaje porwanych czte-

(Dokończenie na stronie 4)


