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Spocona lektura 
Karola Maya
Z Bronis∏awem Âwiderskim
rozmawiajà Jerzy Borowczyk i Micha∏ Larek 

fot.: http://bi.gazeta.pl/im/5/5215/z5215715X.jpg
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Micha∏ Larek: Dlaczego Karol May?

To ciekawe pytanie: kiedy sami zaczynamy
wybieraç lektury? Kiedy zaczynamy przebie-
raç wÊród ksià˝ek, mówiàc: „nie, ta nie jest dla
mnie, a tamta, o, jak najbardziej”? Wydaje mi
si´, ˝e pierwsze ksià˝ki nigdy nie sà tylko lek-
turami. Aby sta∏y si´ atrakcyjne, muszà nieÊç
coÊ wi´cej… Zaczà∏em czytaç Maya, bo robili
to moi koledzy. Przede wszystkim dlatego, ˝e
pewnego dnia mój szkolny przyjaciel da∏ mi
pierwszy tom Winnetou i powiedzia∏, ˝e chce,
abym go przeczyta∏. Zrobi∏em to, by poÊwiad-
czyç przyjaêƒ. Nawet pierwsze lektury nie by-
wajà bezinteresowne.
Chocia˝ chodzi∏em do szko∏y w centrum War-
szawy, a zatem w dzielnicy nie najbiedniejszej,
chyba niewielu z nas mia∏o w∏asne ksià˝ki.
Mo˝e dlatego po˝yczaliÊmy je sobie…

M.L.: Wspomnienie lektury Maya to w∏aÊciwie
sceny, w których m∏ody Bronek walczy o wol-
noÊç, prawo decydowania o samym sobie, w∏a-
snà idiosynkratycznoÊç.

Nie wiem, czy ta lektura by∏a „walkà o mnie”,
czy raczej by∏a bardzo typowa, m∏odzie˝owa,
ch∏opi´ca. By∏em przekonany, ˝e robi´ to, co
inni ch∏opcy w klasie. A w∏aÊciwie, czytajàc
Maya w ukryciu, z latarkà pod ko∏drà, by∏em
pewien, ˝e staj´ si´ m´˝czyznà. Spocona lektu-
ra Maya to by∏ ów rite de passage, dowód, ˝e
mam zadatki na „prawdziwego m´˝czyzn´”,
czyli takiego, który d∏ugo potrafi wytrzymaç

pod ko∏drà, bez powietrza. Nigdy nie by∏em te-
go tak pewien, jak wówczas. Ciekaw jestem,
jak czyta si´ Maya obecnie, gdy tak radykalnie
zmieni∏ si´ kontekst polityczny. Otworzy∏em
jego ksià˝ki po 1956 roku, gdy nadal docho-
dzi∏y odg∏osy „polskiego Paêdziernika”,
a przede wszystkim ta najprostsza, od razu
przez nas podchwycona dystynkcja polityczna:
„my–wy”, „przyjaciele–wrogowie”, „praw-
da–k∏amstwo” i tak dalej. To by∏a rzeczywi-
stoÊç doros∏ych, ale obowiàzywa∏a wszystkich.
DowiedzieliÊmy si´, ˝e Êwiat jest rozpo∏owio-
ny, antagonistyczny, agresywny – i jednocze-
Ênie tajemniczy, skoro tej wrogiej cz´Êci nie
mo˝na by∏o poznaç, oczywiÊcie, ˝e nie, bo na-
le˝a∏o jà jak najszybciej zniszczyç!
A nieco poni˝ej agresywnych idei doros∏ych
by∏ inny, tak˝e rozpo∏owiony i wrogi sobie
Êwiat: ch∏opcy i dziewczynki. Chocia˝ mia∏em
siostr´ bliêniaczk´, od dawna wiedzia∏em, ˝e
dziewczynka to tajemnica. Królestwo ryzyka.
Siedzieç obok dziewczynki w jednej ∏awce by∏o
sprawà haniebnà; dobrze wiem, co mówi´, bo
przez miesiàc zosta∏em w∏aÊnie w ten sposób
„ukarany” za przeszkadzanie nauczycielce. To
zresztà ciekawe, ˝e kobieta-nauczycielka
uzna∏a bliskoÊç dziewczynki za surowà kar´
dla ch∏opca. Jak g∏´boko tkwi∏o w polskich ko-
bietach, nawet wykszta∏conych, przeÊwiadcze-
nie o w∏asnej ni˝szoÊci…
A przecie˝ jakoÊ si´ – codziennie – ˝y∏o w kla-
sie obok dziewczynek. My, ch∏opcy po˝yczali-
Êmy sobie Winnetou i Old Surehanda z polece-
niem surowo przekazywanym debiutujàcemu
czytelnikowi: „wpierw przeczytaj dwa tomy
Winnetou, potem dwa Old Surehanda, i dopie-
ro na koƒcu ten trzeci o Winnetou!”. Ta czytel-
nicza instrukcja obs∏ugi by∏a dla nas bardzo
wa˝na, Winnetou bowiem ginie w trzecim to-
mie, a wcià˝ ˝yje na kartach Old Surehanda.
Nale˝a∏o uchroniç ˝ycie przed Êmiercià,
a w istocie obroniç iluzj´ prawdy przekazanà
w tekÊcie. Pami´tam: gdy ktoÊ nie sprosta∏

Ch∏opaki czytajà
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Czytajàc Maya w ukryciu,
z latarkà pod ko∏drà, 
by∏em pewien, ˝e 
staj´ si´ m´˝czyznà.
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naszej recepcie i przedwczeÊnie zerknà∏ „na
koniec”, zosta∏ surowo napi´tnowany przez
uznanych w klasie czytelników Maya, którzy
odtàd odmawiali mu po˝yczenia kolejnych
ksià˝ek, twierdzàc, ˝e delikwent „nie wie, jak
nale˝y czytaç”.
W ten kontrolowany sposób Karol May w cià-
gu roku przeszed∏ w naszej klasie przez
wszystkie ch∏opi´ce d∏onie. W tym samym
czasie dziewczynki przekazywa∏y sobie niedo-
st´pnà dla nas, wielotomowà Ani´ z Zielonego
Wzgórza Lucy Maud Montgomery. Te dwa,
starannie od siebie oddzielone obiegi stworzy∏y
z nas pierwotne plemi´, którego pierwowzór
gdzieÊ daleko odkry∏ Bronis∏aw Malinowski. Na
Wyspach Trobriandzkich w procesie wymiany
zwanej kula w jednà stron´ wysy∏ano naszyj-
niki, a z drugiej otrzymywano naramienniki.
Owa wymiana obowiàzywa∏a jak najbardziej
serio tak˝e u nas i je˝eli ktoÊ zabrudzi∏ lub po-
dar∏ ksià˝k´, a zatem zmniejszy∏ jej „wartoÊç”,
musia∏ si´ dobrze z tego wyt∏umaczyç.
OczywiÊcie, kusi∏o nas, aby otworzyç Ani´
z Zielonego Wzgórza i porównaç z Winnetou,
chocia˝ nie wyobra˝aliÊmy sobie ksià˝ki cie-
kawszej od biografii Apacza. Ale stanowi∏oby
to naruszenie niezwykle surowego tabu: ksià˝-
ki dla dziewczynek nie by∏y, jak wiadomo, tek-
stami dla ch∏opców. I odwrotnie. Zapewne ba-
liÊmy si´ tak˝e, i˝ dotykajàc „babskiej” ksià˝ki,
stracimy coÊ z owej z takim trudem osiàgni´tej
m´skoÊci… Ale podwaja∏a naszà ciekawoÊç
rzecz towarzyszàca dziewczyƒskiej wymianie.
Zazwyczaj podawa∏y dalej kolejny tom Ani…
wraz z pod∏u˝nym notesikiem w twardej opra-
wie, proszàc nowà czytelniczk´ o wpisanie si´.
A zatem bycie czytelnikiem wzbudza∏o w nich
tak˝e pisarskie pragnienia: to by∏o nowe i nie-
pokojàce. Jak one to robià!?
Gdy po d∏u˝szej naradzie z∏o˝yliÊmy si´ na
pàczka dla najsilniejszego ch∏opca w klasie,
kilka dziewcz´cych notesików znalaz∏o si´
w zasi´gu naszych d∏oni. Pami´tam jeden z ty-

powych wpisów, ilustrowany zazwyczaj dwo-
ma du˝ymi, czerwonymi sercami, z∏àczonymi
bia∏à kokardà, którà nierzadko trzyma∏
w dziobku t∏usty go∏àbek:
„Dwa serca z∏àczone,
Klucz rzucony w morze,
Nikt nas nie roz∏àczy,
Tylko Ty, o Bo˝e!”

W∏aÊnie wtedy wydarzy∏ si´ d∏ugo rozpami´-
tywany skandal: jeden z ∏obuzów klasowych
skorzysta∏ z okazji i bezczelnie wpisa∏ do note-
sika naj∏adniejszej dziewczynki:
„Ku pami´ci!
Kupa mi´ci
mi´ci kupa
wpisa∏ si´ alojzy dupa”.

OczywiÊcie t´ stronic´ obra˝ona w∏aÊcicielka
musia∏a szybko i zr´cznie wydrzeç, aby nie
zniszczyç wartoÊciowych wpisów. Pisanie i czy-
tanie zawiera∏o zatem przekaz o cenzurze i wie-
dz´, ̋ e nie wszystko mo˝na napisaç i przeczytaç. 

Jerzy Borowczyk: Uderzy∏o mnie
zaakcentowanie przez Pana swoistej
bezdomnoÊci bohaterów Maya. Choç chyba
lepiej by∏oby tu mówiç o odstawieniu, porzuceniu
domu i rodziny. Czy to równie˝ prze˝ywa∏
Âwiderski-dziecko, czy te˝ Âwiderski-emigrant
piszàcy esej o swoich ksià˝kach dzieciƒstwa?

Ale˝ ci bohaterowie Maya, których chcieli-
Êmy naÊladowaç, nie tylko porzucili swój dom
rodzinny, ale i nie chcieli ˝adnego innego!
Przecie˝ pami´ta pan ironicznà pogard´ do-
Êwiadczonych westmanów wobec zasypiania
w domowym ∏ó˝ku, pod ko∏drà, gdy „preria
jest najlepszà poduszkà”! Chroniczna bezdom-
noÊç sygnalizowa∏a pewnà pozycj´ etycznà.
Klasyczna etyka, co wiemy chocia˝by z Platoƒ-
skiego Paƒstwa, powstaje w zamkni´ciu, we-
wnàtrz szczelnych murów miasta i granic
paƒstwa. Poj´cia etyczne zasiedzia∏ych
mieszkaƒców rodzà si´ jak ∏aƒcuchy przy-

60

CzK 0211  28/2/13  14:04  Page 60



twierdzone do tych murów: zadaniem tych
poj´ç jest w∏aÊnie utrzymaç obywateli „w ry-
zach”. „SprawiedliwoÊç to pomaganie przy-
jacio∏om”, mówi Grek: etyka jest zawsze
„domowa”. May ukazuje innà pozycj´ etycznà,
zgodnà zresztà z doÊwiadczeniem spo∏eczeƒ-
stwa otwartego, dynamicznego, gdzie „przyja-
ciele” ∏atwo mogà si´ zamieniç we „wrogów”,
jak to si´ sta∏o ze zdradzieckim Old Wabblem
z Old Surehanda. Gdzie normy indiaƒskie
zostajà zderzone z prawami bia∏ych panów
i czarnych niewolników, a motywacja bez-
wzgl´dnych poszukiwaczy z∏ota z ekologicz-
nym post´powaniem Apaczów. Tutaj wszystko
si´ mo˝e wydarzyç – i to „wszystko” oznacza
w istocie, ˝e nasza nauka moralna jest niczym
nieograniczona: co chwila pojawiajà si´ nie-
znani ludzie, ich skóra mo˝e mieç niezwyk∏e
barwy, a dobro i z∏o, jakie ze sobà przywo˝à,
przekraczajà konwencjonalne opisy, przekazy-
wane od stuleci wewnàtrz murów zamkni´tego
miasta. Samotny kowboj, spopularyzowany
tak˝e przez amerykaƒskie westerny, jest w∏a-
Ênie g∏osicielem tej zmiany… i nie da si´ go
ju˝ zap´dziç pod ko∏dr´.

J.B.: Równie wa˝na staje si´ biografia niemiec-
kiego pisarza. To zdecydowanie jednak czytanka
dla doros∏ych. Niebywa∏e, ˝e ten najpierw 
niewidomy, a póêniej s∏abo widzàcy notoryczny
k∏amca, przest´pca etc. staje si´ systematycz-
nym pisarzem. WyjaÊnia Pan ten fenomen
w swoim eseju. Czy nie warto by jednak do idei
zadoÊçuczynienia i kwestii pochwa∏y si∏y 
i porzàdkowania Êwiata na w∏asnà r´k´ dorzuciç
tak˝e t´sknoty Maya za harmonià w mi´dzyludz-
kich relacjach oraz za ideà czystej przyjaêni?

To prawda. May przeszed∏ w swoim ˝yciu
swoiste nawrócenie, które pozwoli∏o mu po-
rzuciç egzystencj´ kryminalisty. Sta∏ si´ gorli-
wym wyznawcà Jezusa, ale chyba widzia∏ go
jako Pierwszego Kowboja, samotnika, który
nie ba∏ si´ g∏osiç swojej racji ludziom majà-
cym w∏adz´ i autorytet. Niemiec nie zwraca∏
chyba uwagi na przemian´ Jezusa w Chrystusa,

to znaczy w symbol wszechpot´˝nej instytucji.
May by∏ zainteresowany ludêmi „pozainstytu-
cjonalnymi” i chyba dlatego jego bohaterowie
sà ciàgle w ruchu, aby nie obrosnàç w rodzin´,
ziemi´, sklep, bank… zauwa˝my, ˝e nawet
Winnetou zmusza autor do ciàg∏ych i samot-
nych podró˝y, co musi zadziwiç ka˝dego etno-
grafa, wiedzàcego, jak wa˝na dla ka˝dego ple-
mienia jest sta∏a obecnoÊç wodza. Ale May
„wyciàga” swoje postaci z ich spo∏ecznego
kontekstu. Nie chce, aby – jak byÊmy dzisiaj
powiedzieli – posiada∏y sta∏y interes rodzinny
lub grupowy lub czu∏y si´ przedstawicielami
narodu, zmuszonymi do obrony jego honoru.
I chyba dopiero mi´dzy takimi jednostkami,
przypominajàcymi nieco urodzonego w tym
samym miejscu i czasie nietzscheaƒskiego
Nadcz∏owieka, mog∏o si´ „zaiskrzyç”, mog∏a
powstaç wi´ê harmonii i przyjaêni. A mo˝e
by∏a to Maya prywatna recepta na zaleczenie
europejskiego nihilizmu?…
Tak. G∏osi∏ utopi´ wszechludzkiej harmonii
i przyjaêni idealnej, powiedzielibyÊmy: platoƒ-
skiej – i chyba wiedziony autentycznym pisar-
skim instynktem umieÊci∏ te marzenia na ziemi
nieoglàdanej – w Ameryce.
Ciekawa jest w ksià˝kach Maya, Êlepca
w okresie wczesnego dzieciƒstwa, dialektyka
tego, co widzialne, i tego, co wymarzone. Opi-
sujàc Ameryk´ lub Azj´, by∏ o wiele zuchwal-
szy i swobodniejszy od pisarzy empirystów,
nie ogranicza∏ swojej fantazji – i stworzy∏
prawdziwy raj dla m∏odego czytelnika.
Dzisiejsi powieÊciopisarze Zachodu przepro-
wadzajà z regu∏y gruntowny research przed
napisaniem kolejnej ksià˝ki, a w Danii otrzy-
mujà nawet obfite rejselegaty umo˝liwiajàce
podró˝e do miejsc, gdzie ma si´ zatrzymaç ich
bohater. May, jak tylu pisarzy europejskich
przed nim, postàpi∏ odwrotnie: najlepiej opisy-
wa∏ ziemie, których nigdy nie widzia∏. A gdy
wreszcie, pod koniec ˝ycia przyjecha∏ do USA,
by∏, rzecz jasna, rozczarowany… Jego alter ego,
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Old Shatterhand, od czasu do czasu opuszcza
Ameryk´, Azj´ i Afryk´ i wyje˝d˝a „na urlop”
do Niemiec, ale nigdy chyba nie przywozi z tych
podró˝y dok∏adnego opisu kraju tak dobrze
znanego Mayowi. Bo pisarz dobrze wiedzia∏, ˝e
pisarska fantazja ma si´ najlepiej na ziemi wy-
myÊlonej. Jego strategia jest mocnym wk∏adem
do nigdy chyba niezakoƒczonej dyskusji: czy
bohater powieÊci powinien byç „prawdziwy”
(jak ˝àda∏ powojenny socrealizm), prawdopo-
dobny czy wr´cz nieprawdopodobny?

M.L.: Na czym zatem polega∏oby „po˝egnanie
z dzieciƒstwem”, którego dokonuje Pan w eseju
o ˝yciu i twórczoÊci Maya? Na wyrazistym
uprzytomnieniu sobie, ˝e ksià˝ki z m∏odoÊci,
nawet te najbardziej „bezinteresowne”
i rozrywkowe, bywajà cz´sto maszynami
promujàcymi ideologie albo antyideologie?

Interesuje mnie poczàtek (i koniec) prze˝yç
i zwiàzanych z nimi myÊli. Prosz´ zauwa˝yç,
˝e zwrot „po˝egnanie z dzieciƒstwem” jest tu-
taj (a zresztà chyba zawsze) paradoksem. Bo
i „˝egnam si´”, i jednoczeÊnie raz jeszcze
przywo∏uj´ dzieciƒstwo, pragn´ je zatrzymaç
przy sobie. W tym sensie dzieciƒstwa nigdy
nie mo˝na „po˝egnaç”, wbrew zaleceniom na-
szej kultury, która domaga si´ klarownego od-
dzielenia roli dziecka od doros∏ego.
Dlaczego w Kopenhadze czyta∏em po polsku
niektóre zabrane z Polski ksià˝ki „z dzieciƒ-
stwa” i jednoczeÊnie utonà∏em w skompliko-
wanych publikacjach Kierkegaarda? Czy ist-
nieje jakieÊ „prawo”, dyktujàce przejÊcie od
lektur dzieciƒstwa do lektur wyznaczajàcych
doros∏oÊç? I jak owo „prawo” wyglàda? Czy
formu∏uje je wy∏àcznie Êwiat zewn´trzny, czy,
przede wszystkim, ∏aknienie cz∏owieka we-
wn´trznego, który roÊnie na nowych lekturach,
ale i lubi powracaç do przesz∏oÊci?

M.L.: Na poczàtku naszej rozmowy powiedzia∏
Pan, ˝e jego lektura Maya by∏a typowa. Mo˝e
i tak. Ale ten powrót nie jest typowy z ca∏à

pewnoÊcià! Jest wybitnie idiosynkratyczny.
Przecie˝ po raz kolejny przekonujemy si´, ˝e
„u êróde∏” Pana intelektualnej aktywnoÊci tkwi
jakaÊ – czy ja wiem? – trauma,  oskar˝ycielska
pasja, buntownicza nami´tnoÊç, gruntowna
niezgoda…

Owszem, sà rzeczy, których nie znosz´ i pró-
buj´ je zmieniç. Ale tu˝ obok jest ciekawoÊç,
mo˝e nawet przede wszystkim ciekawoÊç. To
fascynuje mnie w ka˝dym cz∏owieku: jaki by∏
kiedyÊ, w jakich warunkach si´ zmieni∏ i dla-
czego. Je˝eli powracam do moich dawnych
lektur i prze˝yç, to czyni´ to, aby z m i e r z y ç
d r o g ´  – jak daleko zaszed∏em, co zobaczy-
∏em „po drodze” i czy to by∏o ciekawe. Podam
przyk∏ad: pami´tam g∏´boki szok, jaki prze˝y-
∏em, gdy zobaczy∏em koleg´ przekraczajàcego
wszystkie znane nam normy i wpisujàcego „na
z∏oÊç” do notesika kole˝anki przytoczony
wierszyk o „kupie pami´ci”. Zapewne dzi´ki tej
traumie zapami´ta∏em to zdarzenie na ca∏e ˝y-
cie. Owszem, by∏em przewra˝liwiony, pokr´co-
ny, ale nie bàdêmy moralistami. Przecie˝ ludzie
sà ró˝ni, nie przykrawajmy ich do naszych po-
j´ç. Dzisiaj si´ Êmiej´ z tamtego zdarzenia. I to
mnie w∏aÊnie ciekawi: có˝ takiego sta∏o si´ „po
drodze”, ˝e przera˝enie zamieni∏o si´ w Êmiech?
Po prostu, próbuj´ opisaç mojà drog´…

M.L.: Czy jest jeszcze inny „m∏odzie˝owy”
pisarz, do którego chcia∏by Pan wróciç?

W szkole czyta∏em tak˝e Makuszyƒskiego
i Morcinka obok ró˝nych pisarzy sowieckich,
których nazwisk nie pami´tam. W czwartej lub
piàtej klasie by∏em pod wra˝eniem opowieÊci
wojennej Iwan Nikulin, marynarz rosyjski, ale
poza tytu∏em i wra˝eniem nic wi´cej nie pami´-
tam. OczywiÊcie pociàga∏y mnie tak˝e, chocia˝
nieco s∏abiej, powieÊci Juliusza Verne’a. Jak
pan widzi, wszystkich pobi∏ May. Mo˝e ozna-
cza to, ˝e jestem wiernym czytelnikiem?

Poznaƒ–Kopenhaga, marzec 2011
fot.: Karol May w przebraniu Old Surehanda
[s. 63]
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