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Refleksje na temat Opowieści Podręcznej
(2015)

W!tym roku przypada trzydziesta rocznica ukazania si" Opowie!ci 
Podr"cznej15. Trudno mi uwierzy#, $e min"%o a$ tyle czasu. Przez te 
trzydzie&ci lat powie&# opublikowano w!oko%o czterdziestu krajach 
i!prze%o$ono na oko%o trzydzie&ci pi"# j"zyków. Mówi" „oko%o”, bo 
wci'$ pojawiaj' si" nowe wydania.

Ale nie od razu sz%o tak rewelacyjnie. Powiedzia%abym, $e pierw-
sze recenzje, przynajmniej w!krajach angloj"zycznych, by%y raczej 
&redniawe. Opowie!ci Podr"cznej nie mo$na zaliczy# do mi%ych 
i!przyjemnych lektur. To nie jest jedna z!tych ksi'$ek, które od razu 
budz' w! nas wielk' sympati" do odwa$nej, energicznej i! prawej 
bohaterki, zawsze post"puj'cej tak, jak uwa$amy za s%uszne. To nie 
Duma i#uprzedzenie. Nie da si" ukry#, $e „New York Times” zjecha% 
Opowie!$ Podr"cznej bezlito&nie, a!je&li „Times” zjedzie jak'& ksi'$-
k", to na widok jej autora wydawcy przechodz' na drug' stron" 
ulicy, znikaj' za rogiem i!chowaj' si" w!bramie. Ksi'$k" recenzo-
wa%a renomowana ameryka(ska powie&ciopisarka i! eseistka Mary  
McCarthy! – i! nie by%a ni' zachwycona. (McCarthy rzadko kiedy 
bywa%a zachwycona i!nie by%am jedyn' osob', której nie uda%o si" 
wywo%a# u!niej zachwytu).

Jej recenzja by%a nieco chaotyczna!– dowiedzia%am si" potem 
od „Timesa”, $e niewiele wcze&niej McCarthy dozna%a udaru, 
cho# nie wiedziano o! tym, daj'c jej powie&# do recenzji. Przy-
zna%a mi racj", $e powinni&my z!pewn' rezerw' podchodzi# do 

15 Wszystkie odniesienia do powie&ci za: Margaret Atwood, Opowie!$ Podr"cz-
nej, prze%. Zofia Uhrynowska-Hanasz, Wielka Litera, Warszawa 2020.
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kart kredytowych!– w!1985 roku by%y one wci'$ traktowane jako 
nowinka, bo upowszechni%y si" dopiero w! latach siedemdziesi'-
tych!– bo je&li polegaliby&my tylko na kartach, mo$na by je %atwo 
wykorzysta# do przej"cia nad nami kontroli. A!by%o to przecie$ 
jeszcze przed epok' internetu! Nie &ni%o nam si" nawet o!cyfro-
wych podpisach.

Jednak poza kwesti' kart kredytowych Mary McCarthy uzna%a 
powie&# za oderwan' od rzeczywisto&ci!– bez w'tpienia w!post"po-
wych Stanach Zjednoczonych takie uwstecznienie historii nigdy nie 
mog%oby si" zdarzy#!– a!j"zyk oceni%a jako ma%o nowatorski. Musz" 
przyzna#, $e ta recenzja sprawi%a mi przykro&#, bo pami"ta%am, $e 
w! 1962 roku, siedz'c w!wannie, przeczyta%am powie&# McCarthy 
Grupa z! du$ym zainteresowaniem. Nie by%a to jednak ani moja 
pierwsza, ani ostatnia z%a recenzja. Co ci" nie zabije, to ci" wzmocni, 
cho# czasem przy okazji nauczy ci" by# wrednym. Co w%a&nie mieli-
&cie okazj" zauwa$y#.

Ale po tym falstarcie zacz"%y pojawia# si" inne opinie na te-
mat Opowie!ci Podr"cznej. W!Wielkiej Brytanii uznano, $e czyta 
si" j' bardzo dobrze. Brytyjczycy nie przejmowali si" za bardzo 
tym, $e taki scenariusz móg%by si" u!nich zrealizowa#!– zaliczyli 
ju$ przecie$ swoj' religijn' wojn" domow' w!siedemnastym wieku 
i!w!najbli$szej przysz%o&ci nie spodziewali si" kolejnej. W!Kanadzie 
nerwowo zadawano pytanie: „Czy to mog%oby zdarzy# si" tutaj?”. 
Kanadyjczycy cz"sto zadaj' tego rodzaju pytania, bo wyobra$aj' 
sobie swój kraj jako krain" hobbitów, gdzie ma%e ow%osione ludki 
niewinnie popijaj' piwko, graj' w!hokeja, pal' ziele fajkowe i!wci'$ 
imprezuj', nie my&l'c o!$adnych problemach, bo przecie$ z%e oko 
Mordoru jeszcze ich nie dojrza%o i!nie wys%a%o trolli, orków, Naz-
gûli ani innych pokrak, $eby je wymordowa#.

Natomiast w!USA pytano: „Ile nam jeszcze zosta%o?”. Najwidocz-
niej w!1985 roku co& ju$ wisia%o w!powietrzu. W!pewnym sensie 
zmaterializowa%o si" to w! Venice, dzielnicy Los Angeles, gdzie 
kto& napisa% sprayem na falochronie: „Opowie&# Podr"cznej ju$ 
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nadesz%a”. Pó)niej ksi'$ka dosta%a Nagrod" Literack' „Los Angeles 
Times”, nominowano j' do brytyjskiej Nagrody Bookera i!wyró$-
niono Nagrod' Gubernatora Generalnego Kanady, mi"dzy innymi. 
Kto& zatem musia% dostrzec i!doceni# jakie& jej zalety.

Od tamtej pory ca%y czas sprzedaje si" bardzo dobrze. Chyba 
dlatego, $e potrafi przerazi# ka$de kolejne pokolenie czytelników. 
Powie&# wprowadza si" do programów lektur w!liceum, a!potem si" 
j' z!nich usuwa, podejrzewam, $e cz"&ciowo ze wzgl"du na sceny 
erotyczne, ale te$ dlatego, $e osoby za to odpowiedzialne nies%usz-
nie uwa$aj' j' za antychrze&cija(sk'!– co &wiadczy jedynie o! tym, 
jak dziwne maj' wyobra$enie na temat chrze&cija(stwa. T' kwesti' 
szczegó%owo zajm" si" nieco pó)niej.

Na podstawie powie&ci powsta%y film, opera, balet, liczne przed-
stawienia teatralne, a!w!przygotowaniu jest powie&# graficzna i!se-
rial telewizyjny. Ale najwy$szym wyrazem uznania jest to, $e nie-
którzy przebieraj' si" za Podr"czn' na Halloween. I!w!dodatku inni 
rozpoznaj' to przebranie! Moja skromna bohaterka w!dziwacznej 
czerwonej sukience znalaz%a miejsce w! &wiecie halloweenowych 
kostiumów, obok Klingonów, Myszki Minnie, Hulka czy Wonder 
Woman. Niesamowite!

Ale starczy tego bajdurzenia!– przejd)my do konkretów. Popro-
szono mnie, abym opowiedzia%a o! ró$nych aspektach swojej po - 
wie&ci, i! postaram si" tak zrobi#. Opowiem zatem o! kontek&cie  
jej powstania, czyli o!czasach, kiedy j' napisa%am, o!tym, jakie po-
wody i!okoliczno&ci mia%y na to wp%yw, o!jej literackim i!historycz-
nym pod%o$u, a!tak$e o!pewnych wyborach, których musia%am do-
kona#, tworz'c opisany w!niej &wiat. Potem za& spróbuj" zastanowi# 
si" nad jej miejscem we wspó%czesnym &wiecie, w!naszej dzisiejszej 
rzeczywisto&ci. Czy powie&# jest wci'$ aktualna? Je&li tak, to dlacze-
go i!w! jaki sposób? Czy powie&ci mog' mie# wymiar profetyczny, 
a!je&li nie, to dlaczego?

Bardzo tego du$o na tak krótkie wyst'pienie, wi"c zawijam r"ka-
wy (w!przeno&ni) i!bior" si" do roboty.
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Ale najpierw opowiem wam pewn' prawdziw' histori". Dawno, 
dawno temu, b"dzie jakie& dwadzie&cia lat, razem z!moim m"$em, 
Graeme’em Gibsonem, urz'dzali&my przyj"cie dla oddzia%u Stowa-
rzyszenia Pisarzy Kanadyjskich w!Ontario. S%owo wyja&nienia: On-
tario jest prowincj', to taki kanadyjski odpowiednik stanu w!USA. 
Kanada jest krajem, który liczb' ludno&ci odpowiada stolicy Mek-
syku. Za%o$yli&my to stowarzyszenie na pocz'tku lat siedemdziesi'-
tych, poniewa$ kanadyjscy pisarze nie mieli wtedy swoich agentów 
i!byli ca%kowicie zdani na %ask" wydawców, ci za& ok%amywali ich, na 
przyk%ad w!kwestii tego, ile zaliczki dali innym. Dzi& sytuacja przed-
stawia si" inaczej, ale ci'gle jeszcze wpisanie w! rubryce „zawód 
wykonywany” s%owa „pisarz” oznacza, $e wybrali&my sobie zaj"cie 
%'cz'ce cechy hazardzisty, pocz'tkuj'cego przedsi"biorcy i!oszusta 
karcianego. Musisz mocno przebiera# r"kami, $eby utrzyma# si" na 
powierzchni, a!je&li my&lisz o!przyzwoitej emeryturze, lepiej odpu&# 
sobie bycie pisarzem. To prawie tak trudne, jak by# piosenkarzem 
country w!wieku dwudziestu trzech lat. Przewa$nie ma si" jakie& 
dodatkowe zaj"cie. 

Jedn' z!osób zaproszonych na nasze przyj"cie by%a m%oda, trzy-
dziestopi"cioletnia pisarka, która w! pewnym momencie o&wiad-
czy%a, $e ma zawa%. Poniewa$ ju$ wcze&niej przesz%a jeden zawa%, 
nikomu nie by%o do &miechu. Wyrzucili&my wszystkich z! salonu, 
Graeme kaza% jej g%"boko i!spokojnie oddycha#, a! ja zadzwoni%am 
po pogotowie. Wkrótce przyjecha%o dwóch m%odych ratowników 
medycznych, barczystych i! umi"&nionych (zawsze s' barczy&ci 
i!umi"&nieni, bo musz' mie# si%" nosi# chorych), z!pe%nym zesta-
wem akcesoriów resuscytacyjnych. Kiedy kazali nam wyj&# z!pokoju 
i!zabrali si" do roboty, us%yszeli&my nast"puj'c' rozmow":

PIERWSZY RATOWNIK: Wiesz, czyj to jest dom?
DRUGI RATOWNIK: Nie, czyj?
PIERWSZY RATOWNIK: To dom Margaret Atwood!
DRUGI RATOWNIK: Margaret Atwood! To ona jeszcze $yje?
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Okaza%o si", $e m%oda pisarka nie dosta%a jednak zawa%u. Ratow-
nicy stwierdzili, $e zebra%y jej si" gazy, a$ mia%a, cytuj", „brzuch wzd"-
ty jak arbuz”. Tak bardzo podekscytowa%a j' wizyta w!moim domu.

Opowiadam t" histori", $eby zilustrowa# pewien dobrze znany 
wszystkim fakt: ka$dy pisarz, którego ksi'$ki czyta si" w! liceum, 
z!definicji ju$ nie $yje. A!skoro przez tyle lat ca%a masa m%odzie$y 
czyta%a Opowie!$ Podr"cznej w!liceum, to teraz mnóstwo ludzi dziwi 
si", odkrywaj'c, $e wci'$ jeszcze $yj". Czasem to nawet ja sama si" 
dziwi". Ale takie s' konsekwencje bycia s%awnym, nawet w!umiar-
kowanym stopniu. Widzia%am par" razy na ok%adce komiksu rekla-
m" takiej specjalnej formy do cukinii: wk%ada si" w!ni' male(k' 
cukini", a!ona potem wyrasta w!kszta%cie g%owy Elvisa Presleya. To 
samo da%oby si" zrobi# z!bak%a$anem. Tego poziomu s%awy na razie 
nie osi'gn"%am.

Kiedy zaczyna%am pisa# Opowie!$ Podr"cznej, nawet jeszcze 
nie zbli$y%am si" do poziomu formy do cukinii. Niektórych z!was 
w!ogóle nie by%o wtedy na &wiecie, a!inni byli oseskami. Pozwólcie 
zatem, $e zabior" was w!krótk' podró$ w!przesz%o&#.

Zaczn" od siebie. Urodzi%am si" w!listopadzie 1939 roku, tu$ po 
wybuchu drugiej wojny &wiatowej. Oznacza to, $e nale$" do poko-
lenia, które pami"ta Hitlera i!Stalina!– i!to nie z!podr"czników hi-
storii. W!1949 roku mia%am dziesi"# lat, dlatego mog%am przeczyta# 
Rok 1984 George’a Orwella, jak tylko si" ukaza%. W!roku 1955, kiedy 
Elvis debiutowa% w! telewizji, mia%am pi"tna&cie lat. W! 1960 roku 
mia%am dwadzie&cia, w!1970!– trzydzie&ci, w! 1980!– czterdzie&ci. 
Zawsze robi" sobie tak' tabelk" dla postaci z!moich ksi'$ek: musz" 
wiedzie#, ile mia%y lat, gdy rozgrywa%y si" najwa$niejsze wydarze-
nia na &wiecie, poniewa$ osobista historia ka$dego z!nas zawsze ma 
zwi'zek z!tym, co dzieje si" wokó%. 

W!1984 roku trwa% krótki okres niezbyt energicznych protestów 
przeciwko hipisom, ruchowi wyzwolenia kobiet i!innym podobnym 
modelom zachowa( spo%ecznych. W!muzyce byli&my chyba w!pó)-
nym okresie epoki disco. Hipisi z! przytupem wtargn"li na scen" 
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mniej wi"cej w! 1968 roku, zaraz po bitnikach, egzystencjalistach, 
piosenkarzach muzyki folk i!Beatlesach, a!nied%ugo po pigu%kach 
antykoncepcyjnych, rajstopach i!minispódniczkach. (Te trzy rzeczy 
s' ze sob' bardzo zwi'zane, zw%aszcza rajstopy i!spódniczki mini). 
Ruch wyzwolenia kobiet rozpocz'% si" oko%o 1969 roku. Mnie przy 
tym nie by%o: mieszka%am w!Edmonton w!prowincji Alberta, lata 
&wietlne od Nowego Jorku. Nie by%o oczywi&cie $adnego internetu. 
Dowiadywa%am si" o!takich nowinkach z!listów od znajomych. By-
%am ju$ za stara na hipisk", ale przesz%am przez faz" egzystencjali-
zmu, faz" muzyki folk i!nawet faz" czarnej kredki do oczu. Warto 
o!tym pami"ta#! 

Feminizm wchodzi% wtedy w!okres nazywany drug' fal'. Pierw-
sza fala mia%a miejsce na prze%omie dziewi"tnastego i!dwudziestego 
wieku, kobiety w!ni' zaanga$owane nazywano sufra$ystkami, a!ich 
g%ównym celem by%a walka o!prawo wyborcze dla kobiet. W!ko(cu 
uda%o si" zdoby# prawo do g%osowania, ale potem by% wielki kryzys 
i! kobiety musia%y wróci# do domów, $eby zwolni# miejsca pracy 
dla m"$czyzn!– chocia$ posta# pilotki Amelii Earhart na&ladowa%o 
wiele pozuj'cych na ch%opczyce bohaterek opowiada( z!kolorowych 
pism. A!pó)niej wybuch%a wojna, wi"c kobiety posz%y do fabryk pro-
dukowa# bro( i!zacz"%y pojawia# si" na plakatach Rózi Nitowacz-
ki16, pr"$'c swoje zgrabne bicepsy. Po wojnie kobiety znów musia%y 
wróci# do domów, $eby zwolni# miejsca pracy dla m"$czyzn. Ka$da 
powinna mie# czwórk" dzieci, pralk" oraz domek na przedmie&ciu 
i!osi'gn'# pe%ni" szcz"&cia, pozbywaj'c si" mózgu. Ale m"$czy)ni 
wrócili z! wojny jacy& nadpobudliwi i! niespokojni: brakowa%o im 
wolno&ci i!adrenaliny, której dostarcza%o wojenne ryzyko. Pojawi% si" 
Hugh Hefner, który pogrywa% na swoim flecie Piotrusia Pana i!wo-
%a%: „Przesta( tkwi# w!domowej rutynie! Domek na przedmie&ciu 

16 Rózia Nitowaczka (Rosie the Riveter) to posta# z! piosenki Redda Evansa 
i! Johna Jacoba Loeba, symbolizuj'ca prac" kobiet w! fabrykach w!USA w!okresie 
drugiej wojny &wiatowej. Jej charakterystyczny wizerunek z!plakatów propagando-
wych uczyni% z!niej ikon" kultury ameryka(skiej.
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to nuda! Zostaw $on" i!dzieci! Baw si" z!nami!”. Oczywi&cie dali si" 
skusi# i!sta%o si" to, co widzieli&my w!serialu Mad Men.

I!wtedy Betty Friedan wyda%a Mistyk" kobieco!ci, któr' czyta%am 
w!Vancouver w! 1964 roku. Ksi'$ka by%a wyrazem protestu prze-
ciwko wizerunkowi bezmózgiej istoty, jaki propagowano w!pismach 
kobiecych pod koniec lat czterdziestych i!w! latach pi"#dziesi'tych, 
aby zach"ci# kobiety do rezygnacji z!pracy zawodowej. Oto paro-
dia takiego wabika!– fragment artyku%u Poradnik dobrej %ony, który 
móg%by ukaza# si" w!1955 roku w!„Miesi"czniku Pani Domu”:

Nie narzekaj, je&li m'$ wraca pó)no do domu ani kiedy idzie bez 
ciebie na kolacj" b'd) wychodzi z!kim& innym dla rozrywki. Lepiej 
spróbuj zrozumie#, $e jego $ycie jest pe%ne napi"cia i!stresu. […] Nie 
marud), kiedy spó)nia si" na kolacj" albo nie wraca na noc. Pomy&l, 
$e to drobnostka w! porównaniu z! trudami, które musia% znosi# 
przez ca%y dzie(. […] Nie wypytuj o! to, co robi, ani nie kwestio-
nuj jego decyzji i!os'dów. Pami"taj, $e to on jest panem domu i!na 
pewno b"dzie si" zawsze kierowa% poczuciem uczciwo&ci i!sprawie-
dliwo&ci. Nie masz prawa podwa$a# jego zdania. […] Dobra $ona 
powinna zna# swoje miejsce*.

Taki tekst równie dobrze móg%by si" nazywa# Vademecum rzym-
skiego niewolnika albo Poradnik ch&opa pa'szczy(nianego z#roku 1000.

Mistyka kobieco!ci Friedan trafi%a do serc tysi"cy wykszta%conych 
na ameryka(skich uniwersytetach kobiet, którym wmawiano, $e 
nie powinny zdobywa# stopnia magistra czy doktora, ale cieszy# si" 
tytu%em $ony. Lecz pranie mózgów, wykorzystuj'ce retoryk" „pana 
domu”, nie zrobi%o wra$enia na m%odych Kanadyjkach. *y%y&my na 
kulturowej prowincji i!wci'$ na&ladowa%y&my styl ch%opczycy pilotki 
Amelii Earhart. Poza tym mia%y&my magazyn dla kobiet „Chatelaine”, 

* The Good Wife’s Guide, „Housekeeping Monthly”, 13 maja 1955. Nie jest to 
oczywi&cie prawdziwa publikacja, lecz parodia, czego dowodzi strona  www.snopes.
com/fact-check/how-to-be-a-good-wife/.
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którego redaktork' by%a Doris Anderson, wychowana w!pensjonacie 
prowadzonym przez jej matk" po odej&ciu ojca, osoba maj'ca nieco 
inne zdanie na temat tego „poczucia uczciwo&ci i! sprawiedliwo&ci”. 
Podejmowa%a wiele stanowczych dzia%a( w! kwestiach praw kobiet 
jeszcze na d%ugo przed rokiem 1969, prze%omowym dla ruchu fe-
ministycznego, i!musia%a wci'$ stawia# czo%a m"skiemu zarz'dowi 
magazynu. A! jego cz%onkowie byli zdecydowanymi zwolennikami 
„poczucia uczciwo&ci i!sprawiedliwo&ci”. Jak rzymscy patrycjusze.

Wchodzimy w! lata siedemdziesi'te. Dla ruchu feministycznego 
by% to okres zam"tu: do protestów w!sprawie dyskryminacji p%ciowej 
do%'czy%y kobiety sprzeciwiaj'ce si" dyskryminacji ze wzgl"du na 
kolor skóry i!orientacj" seksualn'. Pojawi% si" feministyczny maga-
zyn „Ms.”, za%o$ony przez Glori" Steinem, i! ró$ne inne periodyki. 
Naprawd" du$o si" dzia%o. W!Kanadzie m%ode pisarki stara%y si" 
stworzy# przestrze(, gdzie autorki i! autorzy mogliby publikowa# 
i!dostawa# jakie& wynagrodzenie!– zak%adano czasopis ma i!oficyny 
wydawnicze, organizowano ró$nego rodzaju zaplecze, typu tournée 
i! festiwale literackie, uniwersyteckie programy dla pisarzy rezy-
dentów, op%aty za prawa autorskie w!bibliotekach. Krótko mówi'c: 
walczy%y&my na ró$nych frontach, a!naszych kolegów po fachu po-
strzega%y&my nie jako wrogów, lecz jako sprzymierze(ców.

Na pocz'tku lat osiemdziesi'tych niektóre z!wojuj'cych femi-
nistek, aktywnych w!poprzedniej dekadzie, poczu%y lekk' zadyszk" 
i!zacz"%y sobie troch" odpuszcza#. Tymczasem religijni konserwa-
ty&ci szykowali kontratak. Chcieli powrotu do lat pi"#dziesi'tych!– 
a!w%a&ciwie do ich klimatu znanego z!Poradnika dobrej %ony, bo na 
rock’n’rollu im specjalnie nie zale$a%o!– ale tym razem zamierzali 
to mocno osadzi# na puryta(skich dogmatach religijnych, którymi 
w! gruncie rzeczy taka ideologia zawsze by%a podszyta. „On Bogu 
s%u$y jedynie, gdy ona Bogu w!nim”, jak uj'% to John Milton w!Raju 
utraconym17. Poza tym, jak powiedzia% +wi"ty Pawe%, kobiety mog' 

17 John Milton, Raj utracony, prze%. Maciej S%omczy(ski, Wydawnictwo Literac-
kie, Kraków 1973, s. 93.
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osi'gn'# zbawienie jedynie przez rodzenie dzieci. By%o to wszystko 
niebezpiecznie bliskie has%u Kinder, Küche, Kirche (dzieci, kuchnia, 
ko&ció%), propagowanemu przez nazistów.

Pami"tacie, co mówi%am o!Hitlerze? Sporo czyta%am o!drugiej 
wojnie &wiatowej i!wiem, $e swój program og%osi% bardzo wcze&nie, 
w!ksi'$ce Mein Kampf. Na pocz'tku ksi'$ka by%a totalnym niewy-
pa%em, a!Niemcy my&leli, $e Hitler to zwyk%y &wir!– i!w!sumie mieli 
racj"!– wi"c ukrywa% swoje prawdziwe przekonania, a$ uda%o mu si" 
wygra# wybory. Potem po$egna% si" z!demokracj' i!zacz'% robi# to, 
co od pocz'tku zapowiada%. Dlatego by%am pewna dwóch rzeczy. 
1) Je&li osoba o! g%"bokich przekonaniach powie, $e co& zamierza 
zrobi#, to na pewno to zrobi, gdy tylko b"dzie mia%a okazj". 2)!Ka$-
dy, kto mówi: „Tutaj to niemo$liwe”, bardzo si" myli. Jak wiele razy 
pokaza%a nam historia, wszystko jest wsz"dzie mo$liwe, je&li b"d' 
odpowiednie warunki. Do tych dwóch rzeczy dodam jeszcze trze-
ci': 3) w%adza demoralizuje, a!w%adza absolutna demoralizuje abso-
lutnie. Tutaj przyk%ady tak$e mo$na by mno$y#.

W!takim kontek&cie zabra%am si" do pisania Opowie!ci Podr"cz-
nej. Zacz"%am od lu)nych notatek, ale wiosn' 1984 roku wzi"%am si" 
do pracy na powa$nie. Mieszkali&my wtedy w!Berlinie Zachodnim. 
Mur berli(ski sta% jeszcze twardo!– runie dopiero w!1989 roku!– 
i!nic nie zapowiada%o, $e mia%oby si" co& zmieni#. Atmosfer" poje-
dynków szpiegowskich tego okresu zimnej wojny &wietnie oddaje 
powie&# Johna le Carré Druciarz, krawiec, %o&nierz, szpieg oraz na-
kr"cony na jej podstawie serial telewizyjny z!Alekiem Guinnessem, 
a!klimat ówczesnego NRD!– film )ycie na pods&uchu. Tak to z!grub-
sza wygl'da%o. 

By%o to zatem idealne miejsce do rozpocz"cia pracy nad Opo-
wie!ci* Podr"cznej. Doko(czy%am j' wiosn' 1985 roku w! Tusca-
loosa, gdzie kierowa%am programem studiów twórczego pisania 
na Uniwersytecie Alabamy. To miejsce by%o idealne do sko(czenia 
powie&ci!– z!kilku powodów. Tutaj równie$ mo$na si" by%o zetkn'# 
ze zniewoleniem, ale dotyczy%o to tylko pewnych kategorii ludzi, 



319

REFLEKSJE NA TEMAT OPOWIE!CI PODR"CZNEJ

takich jak osoby o!ciemniejszej skórze albo!– co ciekawe!– rowerzy-
&ci. („Nie je)d) tutaj rowerem!– mówiono mi!– bo pomy&l', $e jeste& 
komunistk', i!zepchn' ci" samochodem z!drogi”). Nazwa%abym oba 
miejsca dwiema stronami tego samego medalu.

Opowie!$ Podr"cznej mia%a odpowiedzie# na dwa teoretyczne 
pytania. 1) Je&li w!USA zapanowa%aby dyktatura lub absolutyzm, 
jak okre&la%yby siebie w%adze? 2) Je&li miejsce kobiet jest w!domu, 
a!kobiety wymkn"%y si" stamt'd i!porozbiega%y niczym owce po 
pastwisku, jak zagoni# je z!powrotem do domu i!zamkn'# tam na 
dobre?

Na pierwsze pytanie ksi'$ka odpowiada nast"puj'co: by%aby to 
dyktatura religijna, jak w!Iranie, który sta% si" takim krajem nied%u-
go po tym, jak odwiedzi%am go w!1978 roku. Nie by%aby to dykta-
tura komunistyczna, jak Polska, Czechos%owacja czy NRD, gdzie 
tak$e pojecha%am, ale pó)niej, w!1984 roku. S'dzi%am wówczas, $e 
libe ralna demokracja wyklucza mo$liwo&# absolutyzmu, ale zapo-
mnia%am najwyra)niej o!maccartyzmie. Obecnie, w!epoce cyfrowej 
inwigilacji, tego rodzaju absolutyzm jest na wyci'gni"cie r"ki. 

Odpowied) na drugie pytanie! – jak ponownie zamkn'# ko-
biety w!domu?!– by%a prosta: cofnijmy si" w!historii jakie& sto lat,  
nie, nawet mniej. Wystarczy odebra# kobietom prac" i!dost"p do 
pieni"dzy!– to drugie da si" zrobi# przez banki i!karty kredytowe. 
I!przy okazji trzeba odebra# im jeszcze prawa obywatelskie, które 
niedawno wywalczy%y!– prawo wyborcze, prawo do posiadania w%as-
no&ci i!prawo do w%asnych dzieci. *eby to zrobi#, nale$y zmieni# 
prawo. Niektórzy lubi' podkre&la# znaczenie „rz'dów prawa”, ale 
warto pami"ta#, $e istnia%y równie$ prawa bardzo niesprawiedli-
we. Wymierzone przeciwko *ydom ustawy norymberskie te$ by%y 
prawem. Ameryka(ska ustawa o! zbieg%ych niewolnikach równie$. 
Podobnie jak dekret zakazuj'cy niewolnikom na po%udniu USA na-
uki czytania i!pisania. Podatki gn"bi'ce ch%opstwo w! staro$ytnym 
Rzymie by%y tak$e nak%adane z!mocy prawa. Mo$na by tak jeszcze 
d%ugo wymienia#.
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Pisz'c t" ksi'$k", narzuci%am sobie pewn' zasad": b"d" pisa# wy-
%'cznie o!tym, co mia%o ju$ miejsce w!przesz%o&ci i!co jest technicznie 
mo$liwe. Innymi s%owy: nie mog" zmy&la#. Kilka udokumentowa-
nych historycznie zdarze(, inspiruj'cych powie&#, wymienionych 
jest w!epilogu, fikcyjnym wyk%adzie na temat Opowie!ci Podr"cznej, 
wyg%oszonym kilkaset lat po jej powstaniu.

Zdecydowa%am si" osadzi# powie&# w!Cambridge w!stanie Mas-
sachusetts. Oto dlaczego.

Studiowa%am na Uniwersytecie Harvarda w! latach 1961–1963, 
a!pó)niej 1965–1967, i!uczestniczy%am w! zaj"ciach prowadzonych 
przez Perry’ego Millera, któremu!– podobnie jak F.O. Matthiesseno-
wi!– zawdzi"czamy, $e badania nad literatur' i!kultur' ameryka(-
sk' sta%y si" dyscyplin' akademick'. Zaj"cia z!Millerem dotyczy%y 
siedemnastego wieku, czyli epoki purytanów w!Nowej Anglii. By%o 
to!dla mnie prawdziwe objawienie, bo wcze&niej, ucz'c si" o!litera-
turze ameryka(skiej, nie cofa%am si" dalej ni$ do wieku dziewi"tna-
stego i!takich pisarzy jak Poe, Melville, Emerson, Thoreau, Dickin-
son, Whitman czy Henry James. Miller wiedzia% niemal wszystko 
o!siedemnastowiecznej Nowej Anglii, bardzo odleg%ej od liberalnej 
demokracji. Panowa%a tam wówczas teokracja. Gwarantowano 
swobod" wyznania!– ale tylko purytanom. Natomiast kwakrów, na 
przyk%ad, wieszano. To, czego si" dowiedzia%am, wstrz'sn"%o mn', 
poniewa$ w&ród moich przodków tak$e byli purytanie. 

Spo%eczno&# ta zas%yn"%a równie$ ze zbiorowej histerii oskar$e( 
o!czary w!Salem, a! jako $e jedna z! rzekomych czarownic te$ by%a 
moj' antenatk'! – przynajmniej tak mówi%a mi babcia w! ka$dy 
poniedzia%ek! – jeszcze bardziej mnie to zaintrygowa%o. (W! &rody 
babcia ze wszystkiego si" wycofywa%a). Polowanie na czarownice 
w!Salem sta%o si" pó)niej modelem podobnych histerii, jak cho#by 
maccartyzm!– odnosi si" do tego Arthur Miller w!dramacie Cza-
rownice z#Salem. Dlatego w%a&nie Opowie!$ Podr"cznej jest dedyko-
wana Perry’emu Millerowi (który niestety nie do$y% publikacji po-
wie&ci, ale na pewno nie)le by si" z!niej u&mia%) oraz Mary Webster, 
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mojej!– by# mo$e!– przodkini. Mary powieszono, ale nieskutecz-
nie!– nast"pnego ranka wci'$ $y%a. Dobrze odziedziczy# taki twardy 
kark, szczególnie kiedy chce si" nadstawia# karku za jak'& spraw". 
Tak jak ja.

Jak powiedzia%am, wszystko, o!czym pisz" w!tej ksi'$ce, ju$ si" 
kiedy& gdzie& zdarzy%o albo, technicznie bior'c, mog%o si" zdarzy#. 
Odnosi%am si" do wielu wydarze( historycznych, na przyk%ad do 
re$imu Ceau,escu w!Rumunii, do inicjowanego przez Hitlera rabo-
wania polskich dzieci oraz wielo$e(stwa esesmanów, do Argentyny 
pod rz'dami junty wojskowej. Wykorzysta%am zakaz nauki czytania 
i!pisania dla niewolników w!USA; wykorzysta%am praktyki wczes-
nych mormonów; wykorzysta%am &redniowieczne zbiorowe wiesza-
nie!– je&li wszyscy trzymaj' lin", wszyscy s' wspó%odpowiedzialni; 
wykorzysta%am tak$e obrz"dy dionizyjskie w! staro$ytnej Grecji, 
podczas których cia%a sk%adanych ofiar rozrywano go%ymi r"kami. 
To tylko nieliczne przyk%ady. 

Strój Podr"cznej by% inspirowany etykiet' na popularnym w!la-
tach czterdziestych &rodku czyszcz'cym Old Dutch: twarz kobiety, 
niewidoczna, bo schowana pod bia%ym kapturem, faluj'ce spódnice. 
Gdy by%am dzieckiem, ten obrazek budzi% we mnie groz". Wykorzy-
sta%am te$ zakrywaj'ce twarz czepki, modne w&ród kobiet w!dzie-
wi"tnastym wieku. Poza tym opiera%am si" na &redniowiecznych 
prawach wystawnych, okre&laj'cych, komu jak wolno si" ubiera#. 
Symbolik" kolorów!– b%"kit to czysto&#, czerwie( to grzech i!na-
mi"tno&# i!tak dalej!– przej"%am ze &redniowiecznego i!renesanso-
wego malarstwa chrze&cija(skiego.

Mog%oby si" wydawa#, $e w!hierarchii spo%ecznej Gileadu m"$-
czy)ni znajduj' si" wy$ej ni$ kobiety, ale to nie do ko(ca prawda. 
Struktura tego spo%ecze(stwa nie wynika jedynie z! podzia%u ze 
wzgl"du na p%e#, ale jest wzorowana na krajach, w!których panuje 
w%adza absolutna lub totalitarna: $ony m"$czyzn o!wysokim statu-
sie spo%ecznym tak$e maj' wysoki status, cho# nie a$ taki jak ich 
m"$owie. M"$czy)ni o!niskim statusie s' mniej uprzywilejowani 
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ni$ kobiety o!wysokim statusie. Tak to funkcjonowa%o w!historii. 
Tylko m"$czy)ni o! wysokim statusie maj' dost"p do wi"cej ni$ 
jednej kobiety w!celach prokreacyjnych. Tylko oni maj' Podr"cz-
ne. To równie$ odpowiada rzeczywisto&ci. Pierwsza $ona wiedzie 
prym, a! m%odsze chodz' na jej pasku. M"$czyzna o! wysokim 
statusie mo$e p%odzi# dzieci z!ka$d' z!nich!– je&li tylko da rad". 
M"$czyznom o! ni$szym statusie musz' wystarczy# Gospo$ony, 
które pe%ni' wszystkie funkcje, jakie w!domach uprzywilejowanych 
m"$czyzn s' podzielone mi"dzy kilka kobiet: pierwsze $ony zabiera 
si" na spotkania towarzyskie, kochanki, konkubiny lub drugie $ony 
zaspokajaj' seksualnie, a!s%u$'ce zajmuj' si" gospodarstwem. Tak 
zorganizowany jest &wiat mojej powie&ci, bo tak najcz"&ciej jest 
w!rzeczywisto&ci. 

Opowie!$ Podr"cznej ma tak$e wiele inspiracji literackich. Tytu% 
zaczerpni"ty zosta% z!Opowie!ci kanterberyjskich Chaucera, jednego 
z!moich ulubionych pisarzy. To „opowie&#”, a!nie „historia”, ponie-
wa$ tytu% nadano jej dopiero po kilkuset latach i!nikt nie jest w!sta-
nie ustali# z!ca%' pewno&ci', co dok%adnie si" wydarzy%o i!kim byli 
bohaterowie. Historycy cz"sto maj' ten problem: zapiski s' niekom-
pletne i!pe%ne luk. Tak te$ jest z!nasz' Podr"czn'.

Kolejnym )ród%em jest oczywi&cie Biblia. Biblia to niezwykle 
z%o$one i!wielowymiarowe dzie%o, które powsta%o nie jako ksi"ga, 
lecz jako zbiór zwojów pergaminu. Dopiero z! nadej&ciem formy 
kodeksu!– ksi'$ki jako zbioru zszytych lub sklejonych na grzbiecie 
kart, które przewracamy po kolei!– takie „biblie”, czyli po grecku 
„ksi'$ki”, sta%y si" jedn' ksi"g' i!przybra%y kszta%t jednolitego tekstu. 
Jako $e poszczególne cz"&ci powstawa%y w!ró$nych czasach!– nieraz 
bardzo odleg%ych od siebie!– i!by%y pisane przez ró$ne osoby, prze-
s%ania w!nich zawarte bywaj' bardzo rozbie$ne. Jedno z!przes%a( jest 
niezwykle przychylne wdowom, sierotom, ubogim i!ciemi"$onym. 
Ale mo$na te$ znale)# zupe%nie inne przes%ania!– na przyk%ad o!roz-
noszeniu wrogów w!py% lub rzucaniu na nich kl'twy, która ka$e im 
zje&# w%asne dzieci!– i!wielu osobom bardzo si" one podoba%y.
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W!Opowie!ci Podr"cznej tak zwany literalizm biblijny u$yty zo-
staje do przej"cia kontroli nad kobietami (i!m"$czyznami o!niskim 
statusie) dla celów politycznych w!interesie elity w%adzy. Je&li s'dzicie, 
$e na tym polega istota chrze&cija(stwa, bardzo si" mylicie. W!pew-
nym fragmencie powie&ci Podr"czna dostosowuje modlitw" Ojcze 
nasz do swojej obecnej sytuacji. Dziwi mnie bardzo, $e mo$na uwa$a# 
t" ksi'$k" za antychrze&cija(sk'. W!ka$dej religii da si" znale)# jak'& 
cz'stk" pozytywn' i!jak'& negatywn'. Jak mawia%a moja stara znajo-
ma ocala%a z!Auschwitz, Fanny Silberman: „Ka$dy ma swoje dobre 
i!z%e strony”. I!Gilead jest t' z%' cz'stk'. Co nie oznacza, $e nie istnieje 
dobra. Ale nad tym zastanówcie si" ju$ sami.

Inne inspiracje literackie pochodz' z!utopii i!dystopii z!ko(ca 
dziewi"tnastego i!pocz'tku dwudziestego wieku. Utopia to literackie 
przedstawienie systemu spo%ecznego lepszego ni$ nasz. W!dziewi"t-
nastym wieku gatunek ten cieszy% si" wielk' popularno&ci' i! po-
wstawa%o wiele takich utworów!– rozwój medycyny i! techniki by% 
tak szybki, tak bardzo udoskonalono produkcj" i!dystrybucj" dóbr 
materialnych, $e optymi&ci widzieli przysz%o&# w!coraz ja&niejszych 
barwach. W&ród najlepszych angloj"zycznych utopii mo$na wymie-
ni# Wie!ci znik*d Williama Morrisa oraz W#roku 2000 Edwarda Bel-
lamy’ego. Niestety, pó)niej Europa zosta%a rozdarta pierwsz', a!na-
st"pnie drug' wojn' &wiatow', mi"dzy którymi pojawi%y si" rz'dy 
re$imu Hitlera w!Niemczech, Mussoliniego we W%oszech i!Stalina 
w!ZSRR. Ka$dy z!tych re$imów proklamowa% si" na pocz'tku jako 
utopia!– obiecuj'c, $e wszystko b"dzie coraz lepsze!– i!ka$dy okaza% 
si" dystopi', w!której system spo%eczny by% gorszy ni$ nasz. Trudno 
by%o napisa# wiarygodn' utopi", a!dystopia stawa%a si" gatunkiem 
coraz popularniejszym. Najlepsze z!nich to mi"dzy innymi Nowy 
wspania&y !wiat Aldousa Huxleya i!Rok 1984 George’a Orwella. Pi-
sz" o!tym bardziej szczegó%owo w!jednym z!rozdzia%ów mojej ksi'$ki 
po&wi"conej science fiction, In Other Worlds [W!innych &wiatach]. 

Opowie!$ Podr"cznej to dystopia literacka!– opowiada o!&wiecie 
gorszym ni$ nasz!– a! zatem jest inspirowana utworami z! tradycji 
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utopijno-dystopijnej. Czyta%am mas" takich ksi'$ek, gdy by%am na-
stolatk', a!potem uczy%am si" o!nich na studiach, wi"c wiedzia%am, 
$e wcze&niej czy pó)niej sama spróbuj" si% w!tym gatunku. I!tak si" 
sta%o. W! latach osiemdziesi'tych by% to dosy# szalony pomys%, bo 
taka literatura w!ogóle nie by%a modna. Dzisiaj literatura dystopij-
na zalewa nas zewsz'd, by# mo$e dlatego, $e masa m%odych pisarzy 
z!wielkim niepokojem patrzy w!przysz%o&#.

A!zatem powró#my do dnia dzisiejszego. Cz"sto zadawane s' mi 
dwa pytania: 

1. Czy s'dz", $e Opowie!$ Podr"cznej jest obecnie bardziej aktu-
alna, ni$ kiedy j' napisa%am w!po%owie lat osiemdziesi'tych?

2. I!to samo pytanie w!innej wersji. Czy s'dz", $e Opowie!$ Pod-
r"cznej ma wymiar profetyczny?

To bardzo podst"pne pytania. Na pierwsze odpowiedzia%abym: 
trudno mi stwierdzi#, czy ksi'$ka jest bardziej, czy mniej aktualna 
ni$ kiedy&. Natomiast wielu ludzi!– zw%aszcza w!Stanach Zjedno-
czonych!– uwa$a, $e jest bardziej aktualna. Podczas ostatnich wy-
borów prezydenckich w!mediach spo%eczno&ciowych pojawia%y si" 
memy, które wykorzystywa%y tytu% ksi'$ki, tworz'c takie has%a jak: 
„Niech!kto& powie republikanom, $e Opowie!$ Podr"cznej to nie plan 
na przysz%o&#” albo: „Opowie!$ Podr"cznej si" zbli$a”. Dlaczego? Bo 
Czterech Roztropnych Republikanów przemówi%o, by podzieli# si" 
z!innymi swoj' m'dro&ci', a!owa m'dro&# polega%a na stwierdzeniu, 
$e kobiety, które „naprawd"” zgwa%cono, nie mog' zaj&# w!ci'$", bo 
ich cia%a potrafi' temu zapobiec, i!$e jest ró$nica mi"dzy gwa%tem 
„naprawd"” a! „nie-naprawd"”, czyli takim, który jedynie sprawia 
wra$enie gwa%tu, ale tak naprawd" gwa%tem nie jest. Przypomina 
to procesy czarownic, podczas których wi'zano kobiet" i!wrzucano 
j' do wody: je&li uton"%a, to by%a niewinna, a! je&li utrzymywa%a si" 
na powierzchni, to by%a winna i!palono j' na stosie. Tak czy inaczej 
ko(czy%a martwa. 

Mo$emy ogólnie powiedzie#, $e rz'dy absolutystyczne zawsze 
nadmiernie interesowa%y si" zdolno&ci' rozrodcz' kobiet. Albo 
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jeszcze ogólniej: zawsze interesowa%y si" tym spo%eczno&ci ludzkie. 
Kto b"dzie mia% dzieci, które dzieci b"d' „prawowite”, którym dzie-
ciom pozwoli si" $y#, a!które si" u&mierci (w!staro$ytnym Rzymie 
decyzja nale$a%a do ojca), czy aborcja jest dozwolona, do którego 
miesi'ca, czy mo$na zmusi# do urodzenia dziecka kobiet", która 
go nie chce albo nie mo$e utrzyma#, i!tak dalej. Generalnie w!spo-
%ecze(stwach zbieracko-%owieckich dzieci rodzi%o si" mniej, a! te, 
których nie mo$na by%o wy$ywi#, porzucano, natomiast spo%ecze(-
stwa rolnicze sprzyja%y rodzeniu wielu dzieci, bo potrzebne by%y 
r"ce do pracy, czasem nawet do pracy niewolniczej. Od kiedy za-
cz"to tworzy# wielkie armie, presja do posiadania dzieci wzros%a, bo 
potrzebne by%y dodatkowe istoty ludzkie na „mi"so armatnie”, jak 
nazywa% to Napoleon. Hitler dawa% medale matkom wielodzietnym, 
poniewa$ po pierwszej wojnie &wiatowej brakowa%o mi"sa armat-
niego, podczas gdy Stalin propagowa% aborcj" jako &rodek kontroli 
urodze(, bo po niepowodzeniu kolektywizacji rolnictwa nie sposób 
by%o wy$ywi# wszystkich mieszka(ców.

Pytanie, jakie nale$y sobie zada# na temat olbrzymiego zaintere-
sowania elit rz'dz'cych urodzeniami i!kobietami, które rodz', oraz 
rabowaniem dzieci i!osobami, które je rabuj', to pytanie zwykle zada-
wane w!powie&ciach kryminalnych: Cui bono? Kto na tym korzysta?

Klasa wy$sza w!Opowie!ci Podr"cznej ma problem z!deficytem 
dzieci. Dzieci s' zatem odbierane innym rodzinom i! rozdzielane 
w&ród elit. Historia jest pe%na przyk%adów bardzo podobnych sy-
tuacji. Cz%onkowie argenty(skiej junty wojskowej zabierali ma%e 
dzieci kobietom podejrzanym o!dzia%alno&# antyrz'dow', przy oka-
zji torturuj'c i! zabijaj'c matki. W! Irlandii zakonnice sprzedawa%y 
zamo$nym bezdzietnym Amerykanom niemowl"ta wykradzione 
niezam"$nym matkom, a! czasem nawet pozostawione chwilowo 
pod ich opiek'. W! Ameryce Pó%nocnej w! latach czterdziestych 
i!pi"#dziesi'tych zdarza%y si" przypadki sprzedawania noworodków 
samotnych matek, którym wmawiano, $e dziecko zmar%o przy po-
rodzie.



!"#$%!"#& . KTO MA BY' PANEM? 

Rz'dz'cy w!Opowie!ci Podr"cznej przekopuj' si" przez Bibli", 
szukaj'c fragmentów, które mogliby wykorzysta# do swoich celów, 
i!orzekaj', $e je&li kobieta nie rodzi dziecka, to zawsze jest jej wina. 
Przyk%adów takich sytuacji w!historii jest równie$ bardzo wiele.

A! zatem: czy ksi'$ka jest bardziej aktualna teraz ni$ w! czasie, 
kiedy si" ukaza%a? Niestety, wydaje mi si", $e chyba tak, poniewa$ 
obecnie podejmuje si" znacznie wi"cej zorganizowanych dzia%a(, 
aby uczyni# z!cia%a kobiety w%asno&# pa(stwa. Dla osoby z!mojego 
pokolenia tego rodzaju post"powanie ma charakter z!gruntu stali-
nowski albo hitlerowski. Ale by# mo$e nietrafnie to oceniam. Do-
dam tylko na marginesie, $e obowi'zek s%u$by wojskowej traktuje 
w!podobny sposób cia%a m"$czyzn!– jako w%asno&# pa(stwa. Warto 
si" nad tym zastanowi#.

Drugie pytanie: czy powie&# ma wymiar profetyczny? Nie. Po-
wie&ci mog' by# uwa$ane za profetyczne jedynie z!perspektywy cza-
su. Nikt tak naprawd" nie potrafi przewidzie# przysz%o&ci!– za du$o 
jest zmiennych, za du$o niewiadomych. Przemy&lne plany i!myszy, 
i!ludzi szlag cz"sto trafia18. Mo$na si" domy&la#, mo$na prognozo-
wa#, ale przewidzie# si" nie da.

I!to tyle. Nagada%am ca%' mas" rzeczy o!Opowie!ci Podr"cznej!– 
jakie by%y inspiracje powie&ci, jak powstawa%a, jakie mia%a znaczenie 
kiedy& i! jakie ma dzi&. To, co si" z!ni' stanie dalej, jest w!waszych 
r"kach!– w!r"kach czytelników!– bo tam zawsze le$y przysz%o&# ka$-
dej ksi'$ki. Autor pisze ksi'$k", po czym zrzeka si" kontroli nad ni', 
odprowadza j' na dworzec, macha na po$egnanie, a!ksi'$ka rozpo-
czyna podró$ do nieznanych miejsc i!nieznanych umys%ów. Napo-
tka osoby, które zachwyci, i!osoby, którym si" nie spodoba. Tak jest 
z!ka$d' ksi'$k'. A!mnie wci'$ dziwi, $e na przestrzeni lat tak wiele 
osób doceni%o Opowie!$ Podr"cznej.

18 Parafraza znanego fragmentu wiersza Roberta Burnsa „Przemy&lne plany 
i!myszy, i!ludzi / W!gruzy si" wal'” (wed%ug przek%adu Stanis%awa Bara(czaka).



Może zainteresować Cię również:
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