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Odcinki iberoamerykańskiego serialu

Serial jest nadal dobry, choć rzadko już miewa odcinki świetne. Dla mnie zaczął się od powieści 
Ernesto Sabato, więc w roku 1966, bo wówczas PIW zafundował nam O bohaterach i grobach. 
Potem odurzenie tymi pięcioma: Marquezem, Borgesem, Llosą, Carpentierem i Cortazarem. 
Znane „boom” prozy latynoskiej z Ameryki. Chrzczono ten serial wiele razy, najlepiej znany jest 
pod tytułem: realizm magiczny, który wszystkiego nie ogarnia. Gdy patrzy się nań przez 
pryzmat formy, określa się go jako barokowy. Hiszpańsko-portugalski barok rodem z wyżyn i 
dżungli, gdzie pod zachłanną roślinnością przetrwały budowle Majów, a w świadomości 
mieszkańców – indiańska tradycja obrobiona przez katolicyzm lub wymieszana z nim tak, jak 
zmieszały się różne rasy. Serial nie ma końca i wcale za tym nie optuję. Przecież, gdy czytam 
trzy kolejne odcinki ogarnia mnie niesprawiedliwe znużenie. Niesprawiedliwe, gdyż nie powinno 
męczyć to, co dobre. Może to wina naturalnego nieporządku w ciągłości serialu albo braku 
czytelniczej solidności. Solidność polegałaby na tym, aby ustalić, kto był pierwszy, a kto jest 
epigonem współczesnej prozy iberosów. Nie ulega wątpliwości, że obserwujemy częste 
powtórki z tej rozrywki wyrażające się podobieństwem chwytów fabularnych, nie mówiąc już o 
identycznej aurze. Więc czy najpierw wymyślono Macondo w głośnych Stu latach samotności 
czy opowiadające o sobie miasteczko Ixtepec w powieści Eleny Garro Wspomnienia z 
przyszłości? Kto pierwszy wpadł na myśl, żeby robić niezwykłą prozę z pierwotnego materiału 
indiańskiej kultury, bo wydaje się, że właśnie dostarczony nam w przekładzie Asturias (Legendy 
gwatemalskie). Jeśli tak, to opowiadanka Asturiasa winny były kiedyś omawiany serial 
rozpocząć. A może to ważne jedynie dla maniaków, gdyż liczy się tylko wyborność utworu? Czy 
słuszne jest pojęcie: serial? Może biorę je stąd, że funkcjonuje nazwa: proza iberoamerykańska, 
a tym samym istnieje jakaś podświadoma sugestia, być  łączyć to, co być może w 
rzeczywistości stanowi zjawisko odrębne. A jednak nie bardzo odrębne: państw w tych 
Amerykach (środkowej i południowej) mnóstwo, ale, generalnie, języki literackie dwa, a 
tradycyjne źródło natchnienia jedno – cudowny świat, w którym wymieszały się rasy i tradycje, 
co dało razem barok nie tylko formalny. I tu zaskakująca mnie świadomość: to bogactwo 
wierzeń, obyczajów, mentalności zamiast nęcić rozmaitością staje się jak gdyby podobne, 
jednolite, więc męczące. Na zjawisko to zdenerwował się sam Alejo Carpentier i sięgnął po myśl 
kartezjańską, aby narzucić tej prozie jakieś rozumne rygory, czego dowodzi przetłumaczona 
niedawno na język polski powieść Szaleństwo i metoda. Tego rodzaju myśli oraz wrażenia rodzą 
się, kiedy weźmie się pod czytelniczą lupę trzy niedawne odcinki przy iberoamerykańskiej w 
znanej serii Wydawnictwa Literackiego. Przy naturalnej chyba chęci porządkowania wedle 
wartości artystycznych, pierwsze miejsce przynależy Asturiasowi, aczkolwiek można by się 
sprzeczać, czy obcujemy w tym wypadku z prozą czy najczystszej wody surrealistyczną poezją. 
Nie można się oprzeć wrażeniu, iż głośne przed półwieczem wynalazki nadrealistów 
europejskich mają tradycje sięgające świętych ksiąg Majów. Sam autor napisał legendy na 
marginesie naukowych studiów nad zabytkami indiańskiej literatury, z których wziął przede 
wszystkim tę charakterystyczną aurę, znaną jako realizm magiczny. Oczywiście nie chodzi tu o 
jakiekolwiek opracowanie istniejących motywów, bo Asturias prezentuje pracę własnej 
wyobraźni, ale o nastrój i język przepojony pojęciami odnoszącymi się do dawnych tubylczych 
wierzeń. W dziewięciu króciutkich opowiadaniach Miguel Angel Asturias stopił syntetycznie 
chyba wszystko, co składa się na kulturę Gwatemalczyków: tubylczą tradycję, europejski 
katolicyzm, współczesne narzecza Indian przechowujące w sobie dawne źródłosłowy i język 
konkwistadorów, inkwizycji oraz hiszpańszczyzny z lat 1930-ych. Z tylu ingrediencji powstać 
mógł tylko nowoczesny barok, innego wyjścia nie było. O ile jednak historyczny barok jako styl 
pod bogactwem formy niewiele niósł duchowej głębi, o tyle barok iberoamerykański kryje w 
metaforach i symbolach tyle znaczeń ważnych egzystencjalnie, że niejako przekracza sam 
siebie niezliczonością interpretacji. Zwłaszcza, że w przekonaniu Asturiasa fakt, że człowiek jest 
wyposażony w zdolność mówienia o świecie, stanowi najważniejszą przyczynę wydzielenia go z 
reszty natury i uzyskania indywidualności. Pisarz posiada jednocześnie tę charakterystyczną 
dla iberosów świadomość, że pamięć przeszłości tak silnie tkwiąca w człowieku powoduje, iż 
żyjąc krótko, żyjemy jednocześnie teraz i dawniej, zawsze. W miastach Gwatemali „... dziecięcy 
naród bawi się w politykę, handel, wojnę, a w pokojowych czasach jego wsie i miasta 
przebiegają czarownicy, ucząc tkactwa, wartości zera i sztuki przyprawiania jadła”. Czyż to nie 
o nas wszystkich – od początku do końca świata? Legendy gwatemalskie nie stanowią łatwej 
lektury. Zbyt wiele trzeba by wiedzieć, by pojąć je w pełni, zwłaszcza tę o Kukulkanie, 
Upierzonym Wężu, posiadającą udramatyzowaną formę. Żadnej jednak biblii nie da się czytać 
dla samej tylko treści. Piękny język przekładu jest wielką zasługą polskiej translatorki. Gdyby 



więc kiedyś serial prozy iberoamerykańskiej zaczęto od Asturiasa, byłoby na początku słowo, 
które cały ten magiczny świat stworzyło. A tak jakoś pierwszy odcinek wlazł w środek. Dobre, 
ale wszystko to już było, chce się powiedzieć o innym odcinku serialu, o Wspomnieniach z 
przeszłości Eleny Garro, pisarki meksykańskiej, która sportretowała nieduże miasto Ixtepec na 
początku naszego wieku. Jedno z tych piętrowych miast, które narastają na sobie tworząc 
dzieje cywilizacji, o czym tak trafnie i skrótowo pisze Asturias. Wyznacznikami fabuły w 
utworze Eleny Garro są polityka i miłość. Sens wątku politycznego wymaga pewnej orientacji w 
historii niedawnych rewolucji meksykańskich, chociaż prawdę mówiąc terror i gwałt jedno mają 
imię. W przekonaniu autorki takie lub inne, postępowe lub zachowawcze hasła powstań i 
rewolucji rozmywają się po ich ustaniu pod wpływem partykularnych interesów tych, co doszli 
do władzy. Garro próbuje uogólniać dzieje i charakter swojego, zróżnicowanego rasowo narodu. 
Sugeruje, iż przemoc i gwałt są niejako wbudowane w dzieje Meksykanów, co ma jakoby 
charakter przeznaczenia. Przy takim założeniu kolejne rzezie są przez ludzi oczekiwane jako 
element jakiegoś ruchu w ogólnej apatii i nudzie. Kontrowersyjne jest przekonanie pisarki, iż 
winę za gospodarczy zastój i niesprawiedliwe stosunki społeczne ponoszą Metysi, którzy 
przechwycili zasoby pieniądza i działają przeciw narodowi. Podbudowę takiego mniemania 
stanowić ma fakt, iż Metys, jako rasowy mieszaniec, oderwany jest od gleby narodu – Indian i 
od napływowych białych. Żyje więc w kulturowej próżni. Rzecz wymagałaby jednak dłuższej 
dyskusji. Polityczne kwestie nie stanowiące mocnej strony powieści, a związane ze 
sprawowaniem dyktatorskiej wprost władzy przez generała Francisko Rosasa w kamiennym 
miasteczku Ixtepec mają pendant w dziejach jego miłości do kobiety, której duszy nie potrafił 
zdobyć. Tak, duszy, czyli myśli i wspomnień drugiego człowieka. Rosas, centralna postać 
utworu, jest charakterystycznym  dla naszych czasów człowiekiem wyobcowanym – nie potrafi 
nawiązać związków z ukochaną Julią, ani z podległym mu miasteczkiem, mści się więc na nim 
krwawo i zostaje pokonany przez brak spełnienia. W końcu „...pewnego dnia odjechał 
wojskowym pociągiem razem ze swymi żołnierzami”. Iberyjskość tej prozy objawia się w 
chwycie fabularnym, wyrażającym się w powołaniu do funkcji narratora miasteczka Ixtepec, w 
stosunku pisarki do śmierci, która, to zresztą znane w kulturze Meksyku, jest bardziej 
sensowna i ważniejsza niż życie, oraz w cudowności realiów. Ixtepec bowiem, jak Macondo, jest 
miejscem, gdzie zjawisko nadprzyrodzone posiada taki sam obiektywny charakter, jak 
codzienne wydarzenie. Powieść momentami piękna, jak chociażby w tych słowach Isabel 
Moncada: „Zamieniłam się w kamień piątego października 1927 roku na oczach przerażonej 
Gregorii Juarez. (…) Kiedy szłam prosić Najświętszą Panienkę, by wyleczyła mnie z miłości, 
jaką żywiłam dla Francisco Rosasa, który zabił moich braci, pożałowałam tego i wybrałam 
miłość do człowieka, który zgubił mnie i moją rodzinę”. Kolejnym, pouczającym odcinkiem tej 
prozy jest Paulo Rangela Czarodziejka na karuzeli. Swoją literacką karuzelę ustawił brazylijski 
pisarz w Copacabana, dzielnicy Rio de Janeiro. Kręcą się na niej złodzieje, szantażyści, 
policjanci, nieuczciwi adwokaci, pozbawieni uczuć kupcy oraz psychopatyczne kobiety. Razem 
ma to dać obraz społeczeństwa brazylijskiego, które pożera się, dręczy i zabija, mechanicznie 
bawi się seksem i nadaremnie usiłuje uciec przed samotnością i niepewnością przyszłości. 
Autor nie jest pisarzem wybitnym, ale w Brazylii popularnym i zręcznym w konstruowaniu 
obrazów współczesnego życia. Określa siebie jako hiperrealistę, lecz jest raczej neonaturalistą, 
bo interesują go ludzie ze skrzywieniem moralnym i psychicznym, walczący nagannymi 
środkami o przeżycie, żarłoczni jak słynne rybki – piranie z Amazonki. Rangel wykorzystał w 
swym utworze technikę telewizyjnych seriali: szybko zmieniające się sceny z bogactwem 
zdarzeń, postaci i realiów. Tytułowa „czarodziejka”, Renata, której postać spaja fabułę, prowadzi 
bezwzględną walkę z bandą opryszków, której przewodzi jej mąż, o odzyskanie porwanej 
córeczki. Nie jest bohaterką pozytywną, nie ma takich w całej powieści.Powieścią tą Rangel 
dowodzi, że zasadnicza moc literatury iberoamerykańskiej tkwi w związkach z kulturą 
kontynentu. Tam, gdzie zostają one rozerwane, gdzie na ludzi rzutują jedynie problemy 
współczesnej cywilizacji technicznej, nic głębokiego nie da się w kółko o człowieku powiedzieć. 
Autor kręci się w kółko na swojej zamkniętej karuzeli, popisuje technicznymi umiejętnościami 
literata i nie tworzy prawie żadnych wartości. Chyba potrzebny odcinek w tym serialu – dla 
kontrastu. A serial ten ma – jak widać – nierówny charakter, chyba tak być powinno.
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