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Zacznę od tego, że gdybym miała wybór, Cudzoziemiec w Olondrii autorstwa Sofii 

Samatar byłby książką, którą z głośnym okrzykiem „no bez przesady!” ciepnęłabym 

o ścianę. Otworzywszy rzecz na pierwszej stronie, ujrzałam bowiem koszmar każdego 

czytelnika o kiepskim wzroku i skłonności do migren: czcionkę tak małą, że perspekty-

wa przeczytania kolejnych 334 stron wydała się wręcz koszmarem! Jak można – przy tak 

pięknej szacie graficznej, jaka towarzyszy zawsze „Uczcie wyobraźni” – strzelić sobie w 

stopę, używając tak drobnego druczku? W księgarni po prostu odłożyłabym z pogardą 

egzemplarz i ruszyłabym swoją drogą pomiędzy regałami. Życie recenzenta nie jest jed-

nak usłane różami, musiałam zatem powrócić do lektury (i pamiętać, żeby nie myśleć o 

rzucaniu, ciepaniu, pogardliwych gestach pozbywania się czegoś obrzydliwego, etc., 

etc.). 

Ta zaś okazała się rzeczą wyjątkową, kumulującą w sobie  wszystkie atuty, które 

dobra literatura mieć powinna, a więc doskonały dobór środków wyrazu, potoczystą 

narrację, wiarygodnego psychologicznie, interesującego bohatera, niezwykłą scenerię 

oraz bogatą w intrygi, szalenie wciągającą fabułę. W dodatku Cudzoziemiec jest powie-

ścią dopracowaną w każdym szczególe (a te bez wątpienia są tutaj jednym z istotniej-

szych elementów spajających całość), a wrażenie to poświadcza informacja zawarta 

w Podziękowaniach, w których autorka zwierza się, że napisanie powieści trwało dwa 

lata, lecz jej poprawianie – aż dekadę. Powiem jedno: warto było czekać, bo rezultat 

przechodzi najśmielsze oczekiwania. Jest to bowiem utwór wysokoartystyczny, o ce-

chach predestynujących autorkę do grona doskonałych pisarzy, niekoniecznie nawet 
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fantastycznych sensu stricto. Przypuszczam bowiem, że talent pisarski Samatar pozwo-

liłby (lub pozwoli) jej odnaleźć się w wielu konwencjach i gatunkach. Tezę tę potwierdza 

choćby fakt, że w ramach jednej powieści pojawia się kilka metod referowania rzeczywi-

stości, a więc narrator pierwszoosobowy, forma pamiętnikarska, hasła encyklopedyczne 

i słownikowe, co w najmniejszym stopniu nie zakłóca czytelniczego odbioru. Rzec by 

można, że autorka podchodzi do sprawy niezwykle fachowo, doskonale zdając sobie 

sprawę z wieloaspektowości tworzywa słownego.  

Rzeczywistość wykreowana przez Samatar stanowi wysublimowaną mieszankę 

egzotyki, mistycznych refleksów i nostalgicznych migawek; ten świat opalizuje, będąc 

migotliwą esencją niezwykłości i cudowności. Opisane czy tylko wzmiankowane krainy 

tworzą znamienną strukturę geograficzno-kulturową, której tworzywem są odległe wy-

obrażenia o szczególnych cywilizacjach niemających styczności z kulturą Zachodu. Efekt 

subtelności deskrypcji uzyskuje Samatar za pomocą relacji pierwszoosobowej; rzeczy-

wistość postrzegana jest oczami narratora-bohatera, który opowiada o swoich doświad-

czeniach, wrażeniach i odczuciach.  

Fabuła powieści skupia się wokół perypetii tytułowego cudzoziemca, młodego 

człowieka imieniem Jevick, pochodzącego z Wysp Herbacianych. Bohater przybywa do 

Olondrii po śmierci ojca, handlarza pieprzem, i, już od dzieciństwa zafascynowany  nie-

zwykłością obcej krainy, postanawia poznać jej kulturę w najlepszy z możliwych sposo-

bów – wnikając w jej jądro. Tymczasem okazuje się, że to, co dlań niewinne i zrozumiałe, 

staje się przyczyną kłopotów.  

Powieść Samatar jest zdumiewająca o tyle, że autorka z kwestii oczywistych wy-

snuwa magię, oczarowując czytelnika kreatywnością i pomysłowością. Ogromne zna-

czenie ma w Cudzoziemcu prawda – ta ukryta za obcymi zwyczajami, w umysłach in-

nych, a także książkach (będących nie tylko tłem, ale i równorzędnym bohaterem) i tym, 

co się kryje w nich i poza nimi. Jevick ma za zadanie odkryć prawdę i przywrócić ją rze-

czywistości, choć jest to zadanie z pozoru tylko jednowymiarowe. Historia Samatar jest 

bowiem znacznie bardziej uniwersalna, dotykając wielu aspektów funkcjonowania świa-

ta. Jest tu nie tylko tajemnica skrywająca prawdę, lecz i prawda przeznaczona dla czytel-

nika, wynikająca z obcowania z tą powieścią. Jednak zdradzenie jej byłoby nie fair w sto-

sunku do potencjalnych odbiorców, zatem tego nie uczynię. Niech każdy samodzielnie 

wyciąga wnioski. 
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Dodam tylko, że twórczość Samatar to proza spod znaku wyższej jakości. Zdania 

splatają się w całość, tworząc misterne, a miłe dla czytelniczego oka i ucha kolejne akapi-

ty, wreszcie rozdziały. Zamienna predylekcja autorki do misternych i bardzo plastycz-

nych opisów stanowi niewątpliwy atut tej niezwykłej powieści. Próbką artystycznych 

możliwości Samatar może być choćby taki opis: „jeśli kochacie Bain tak, jak ja go kocha-

łem, z pewnością znacie jego czar, uderzającą do głowy mieszankę arogancji i witalności, 

mającą w sobie potężne tchnienie, przypominające oddech przekroczonego oceanu, wes-

tchnienie ogromnego wieku płynące z głębi jego kamieni”1. Jest w nim i wizja, i zna-

mienne zamyślenie towarzyszące niezwykłym imaginacjom. Tak właśnie czyta się Cu-

dzoziemca – z zapartym z zachwytu tchem.  

 

 
1 S. Samatar, dz. cyt., s. 67. 


