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Brazylia niejedno ma imię 

Ian McDonald, zdobywca nagrody Hugo, wraca na polski rynek z kolejną powieścią 

wydaną w serii „Uczta Wyobraźni” Wydawnictwa MAG. Jeśli jednak mowa o „uczcie”, to 

Brasyl z pewnością nie należy do lekkich dań. To rozrywka z wyższej półki, tak pod wzglę-

dem treści, jak i formy. Pozornie dzieło McDonalda to jeden wielki stylistyczno-lingwi-

styczny chaos. Potrzeba czasu, cierpliwości i kilkudziesięciu przeczytanych stron, żeby 

przyzwyczaić się do tej specyficznej narracji, jednak gdy już to nastąpi, zaczyna się z niej 

wyłaniać większy sens. 

Brasyl nie posiada jednego głównego bohatera - fabuła rozgrywa się na kilku płasz-

czyznach czasowych. To jedna z podstawowych przyczyn, przez które początkowo ciężko 

„wgryźć się” w tę opowieść. Autor regularnie skacze po różnych historiach; zatrzymuje 

się na chwilę przy jednej z nich, by zaraz przerwać (czasem nawet po kilku stronach) i 

podążyć za innym protagonistą. Tych mamy aż trzech. Jeden z nich to drobny spryciarz 

Edson, żyjący w niedalekiej przyszłości. Inny wątek rozgrywa się w XVIII wieku i dotyczy 

jezuity Luisa Quinna, który przybywszy do Brazylii, zostaje wysłany w głąb dżungli, by 

zbadać sprawę zbuntowanego zakonnika. Marcelina żyje z kolei w czasach teraźniejszych 

i zajmuje się realizowaniem telewizyjnych reality show. Każdy z wątków jest inny i przed-

stawiany w charakterystycznym dla siebie stylu. Czytelnikowi wrzuconemu w tę powieść 

bez żadnego wprowadzenia jak do kotła, w którym miesza się wszystko – od brazylijskiej 

kultury, przez gospodarkę, religię,  sport, po kwestie filozoficzne, a nawet zagadnienie z 

pogranicza fizyki kwantowej – trudno się w tym wszystkim odnaleźć. Najbardziej przy-

stępnie prezentuje się historia jezuity; poprowadzona spokojnie, bez pędzącej narracji, 

dzięki interesującym opisom pozwala odkrywać uroki i niebezpieczeństwa amazońskiej 
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dżungli, a samemu McDonaldowi stwarza miejsce do puszczania wodzy fantazji. Począt-

kowo może się wydawać, że te historie łączy jedynie kraj, w którym się rozgrywają. Z cza-

sem jednak odkrywamy kolejne szczegóły wiążące poszczególne wątki. Ostatecznie 

McDonald wychodzi z niełatwego zadania połączenia kilku fabuł obronną ręką i oferuje 

nam kompletną, satysfakcjonującą całość opartą na tezach związanych z kwantowością 

wszechświata, które w finale wybrzmiewają z ogromną siłą. 

Warto zwrócić szczególną uwagę na język, jakim posługuje się McDonald, stanowiący 

największą przeszkodę w płynnej lekturze. By podkreślić dynamikę, autor często stosuje 

krótkie zdania. Ponadto regularnie umieszcza w nich określenia przeniesione z języka 

portugalskiego, różnego rodzaju skróty oraz neologizmy. W rezultacie powstaje mie-

szanka, od której z łatwością można się odbić. Oczywiście taki zabieg znajduje swoje od-

zwierciedlenie w samym miejscu akcji i oddaje rytm pulsujących, tętniących życiem i za-

bawą miast Brazylii. Tak jak w przeludnionych centrach nieustannie coś się dzieje, tak 

McDonald każdym zdaniem podkręca tempo, nie pozwalając czytelnikowi na chwilę wy-

tchnienia. Dodatkowo na końcu książki umieszczono słowniczek z trudnymi wyrazami, 

nie jest jednak najwygodniejszym przerywanie lektury co kilka minut (jeśli nie częściej), 

by sprawdzić, co oznacza dane słowo. Za przykład językowych popisów McDonalda może 

posłużyć poniższy cytat: 

Cariocas z klasy średniej napadli na sztywne damulki pełniące rolę egunów: jeden przez drugiego 

wyciągali ręce, przepychali się, wyrywali im kubeczki z naparem z ayahuaski. Marcelina zauważyła, że 

abias trzymają się z tyłu, podobnie jak Turban Groźne Oko.[…] Bateria znowu zabiła – Marcelina 

zauważyła, że ani oni, ani bença nie brali Daime – wierni zatańczyli, zawirowali, każdy pogrążony we 

własnych halucynacjach. Niektórzy tarzali się konwulsyjnie po brudnej folii – bolar, opętani przez duchy 

spoza fizycznej rzeczywistości1. 

Wziąwszy pod uwagę fakt, że w ten sposób skonstruowanych jest większość zdań 

w tej powieści, można sobie wyobrazić, że Brasyl nie jest lekturą prostą i przyjemną w 

odbiorze. Wytrwałość czytelników będzie jednak nagrodzona. McDonald napisał barwną, 

energiczną i dynamiczną opowieść, zaskakującą rozwiązaniami fabularnymi i stawiającą 

śmiałe naukowe tezy. Brazylia jaką znamy – głównie z hucznego karnawału i miłości do 

futbolu – odkrywa przed nami kolejne twarze. Fabularna koncepcja wielości wszechświa-

tów w warstwie metaforycznej komponuje się z samą wielością Brazylii, która posiada 
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różne oblicza nawet w obrębie jednego miasta, gdzie okrutne ubóstwo zderza się z boga-

tymi osiedlami. Brasyl to fascynująca pozycja dostarczająca wiele ekscytujących, niekiedy 

wręcz hipnotycznych wrażeń. Jeśli dacie się jej porwać, to nie odpuścicie do ostatniej 

strony.  


