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YASMINA 

KHADRA 

Bóg nie mieszka  

w Hawanie 

Mocno liryczna gawęda, z której przebija 

też gniew… Khadra wędruje ze swym boha-

terem i opowiada o Kubie, muzyce, polity-

ce w tekście naznaczonym niejaką lekkoś-

cią i niepozbawionym pobłażliwości… To 

również składany ulicznym pieśniarzom po-

wieściowy hołd, w którym autor unika no-

stalgii, aby lepiej skomponować opowieść 

o muzyce i miłości.  

„Lire” 

  

Yasmina Khadra opowiadał o zamachach, 

wojnach, dyktatorach i wygnaniu, rzadko 

jednak brał na warsztat temat najtrudniej-

szy: miłość […] Ten znakomity gawędziarz 

potrafi także zgłębiać złamane serca.  

„Le Figaro littéraire” 

Kiedy reżim castrowski dostaje 

zadyszki, Don Fuego nadal 

śpiewa w lokalach Hawany. 

Niegdyś jego wspaniały głos 

elektryzował tłumy. Czasy je-

dnak się zmieniły i król rumby 

musi odejść. Sfrustrowany, błą-

kając się po mieście, spotyka 

Mayensi, płomienną rudowłosą 

piękność – i zakochuje się                

w niej bez pamięci. Ale ota-

czająca dziewczynę tajemnica 

jest zagrożeniem dla ich nie-

wiarygodnej idylli. 

  

O książce 

Pieśń dedykowana 

ludziom, którym los nie 
sprzyja, a zarazem 

wyprawa do krainy 
paradoksów i wielkich 

marzeń.  
 

Nostalgiczna refleksja  

na temat młodości, która 

minęła bezpowrotnie 

naznaczona radością 

śpiewania i tańczenia oraz  

wiarą w szczęśliwe jutro. 



1 
Dywany i wspomnienia Britt-Marie 
mają z sobą wiele wspólnego, 
trudno je wyczyścić. 
  
2 
– Kocha go pani? Pani męża? – 
pyta chłopiec tak szybko, że Britt-
Marie prawie tnie go w ucho.  
Britt-Marie usuwa włosy z jego 
ramienia wierzchem dłoni. Zatapia 
spojrzenie w skórze jego głowy. 
– Tak. 
– Dlaczego go tu w takim razie nie 
ma? – pyta Pirat. 
– Bo czasami nie wystarczy kochać 
– mówi Britt-Marie. 
  
3 
Bank opuszcza parking w chmurze 
najbrzydszych słów, jakie Britt-
Marie kiedykolwiek usłyszała, żeby 
wobec niej padały. Britt-Marie 
nawet nie wiedziała, że można 
połączyć nazwy narządów 
płciowych z innymi częściami ciała 
w ten sposób. Nie natyka się na 
tego rodzaju innowacje słowne w 
krzyżówkach. 
  
4 
Geografia to bardzo przydatna 
wiedza, kiedy dzieli się z kimś 
kanapę, rozwiązując krzyżówki. 
Niełatwo znaleźć kogoś takiego. 
Miłość nie musi dla wszystkich 
oznaczać fajerwerków. To mogą 
być stolice na pięć liter i buty, o 
których się wie, kiedy należy je 
podbić. 
  
5 
Z celofanem, który bynajmniej nie 
miał ceny, jaką Britt-Marie 
nazwałaby ceną „po znajomości”, 
zapakowała piwo tak, żeby 
wyglądało ładnie, przyczepiła też 
na samej górze małą rozetkę. 
Potem poszła do ośrodka, 
zostawiła uchylone drzwi i 
umieściła przy progu talerz ze 
snickersem. Obok talerza 
postawiła ozdobną kartkę, na 
której było napisane długopisem: 
„Jestem na randce. Albo schadzce. 
Albo na jakkolwiek to się teraz 
nazywa. Nie musi pan zmywać po 
sobie naczyń. To dla mnie żaden 
problem”. Chciała napisać, że ma 
nadzieję, że szczur znajdzie kogoś, 
z kim będzie mógł zjeść kolację, 
że uważa, iż szczur nie zasługuje na 
jedzenie kolacji w samotności. Że 
samotność to rozrzutność zarówno 
w stosunku do ludzi, jak i szczurów. 
Jednak rozsądek rozkazał jej nie 
wtrącać się w społeczne wybory 
szczura, więc dała sobie spokój. 
  
6 
– Kwiaty? Dla kogo? – zapytała 
Ktośka. 
– Dla Bank. Wydaje mi się 
nieuprzejme, że wynajmuję pokój 
przez cały ten czas, nie dziękując 
nawet kwiatkiem; w takich 
sytuacjach zwyczajowo daje się 
kwiaty – poinformowała Britt-
Marie. 
– Nie, kurde, nie mam żadnych 
kwiatów. Ale Bank lubi piwo! Weź 
za to piwo, co? – poradziła Ktośka. 
Britt-Marie nie uważa, że to się 
wydaje cywilizowane, ale 
pomyślała, że dla kogoś, kto lubi 
piwo, piwo może być jak kwiaty. 
  
7 
Dziwną rzeczą z miasteczkami przy 
drodze jest to, że można znaleźć 
równie wiele powodów, aby z nich 
wyjechać, jak i wymówek, żeby w 
nich zostać. 
  
8 
Kocha się piłkę nożną, bo jest 
instynktowna. Jak toczy się po 
ziemi, to się w nią kopie. Bo kocha 
się ją z tego samego powodu, z 
jakiego człowiek się zakochuje. Bo 
nie wiadomo, jak się powstrzymać 

Olśniewający fresk. Wiel-

ka opowieść o miłości. 

„Le Monde” 

 

Jedna z najdojrzalszych 

książek pisarza [...] przeni-

kliwe spojrzenie na czasy, 

w których rozterki rządzą 

wszystkim i człowiek może 

się tylko poddawać 

biegowi wydarzeń. 

www.maisondesjournalist

es.org 
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„Ostatnia noc Kadda-

fiego” ma zaletę 

pozostającą jedną  

z najważniejszych cech 

literatury: odkrywa  

przed nami ukryte oblicze 

człowieka, który robił 

wszystko, by zbudować 

własną legendę. 

„Le Figaro littéraire” 

Pióro pisarza snuje intrygę 

z zapierającym dech 

rozmachem Algierczyka, 

któremu wszystkie 

dramaty ojczyzny  

depczą po piętach. 

„Marianne” 

 

Znakomity portret niepo-

szlakowanego mężczyzny 

powalonego tragedią, 

której nie mógł uniknąć.  

„Lire” 

Yasmina Khadra celuje  

w sztuce przesuwania 

naszego toku myślenia. 

Sam wystrzega się 

udzielania odpowiedzi,  

z talentem natomiast 

otwiera pole  

dla naszej refleksji. 

„Paris Match” 

Bogate doświadczenie Khadry spra-

wia, że jego powieści są zapisem 

najgłębszych przeżyć pisarza – 

miłości i nienawiści. Wątki autobio-

graficzne przeplatają się z fikcją lite-

racką, bardzo często mocno osa-

dzoną w realiach współczesnego 

świata.  

www.afryka.org 

Yasmina Khadra – pseudonim Moha-

mmeda Moulessehoula, algierskiego 

pisarza tworzącego w języku francu-

skim, ur. 10 stycznia 1955 r. w miejsco-

wości Kenadsa, w Algierii. Jego po-

wieść Jaskółki z Kabulu, opowiadają-

ca o Afganistanie pod rządami tali-

bów, znalazła się wśród finalistów 
międzynarodowej nagrody literackiej 

International IMPAC Dublin Literary 

Award. W 2004 r. „Newsweek” ogłosił 

go jednym z rzadkich pisarzy zdolnych 

oddać znaczenie przemocy we 

współczesnej Algierii, a w 2014 roku 

startował w wyborach prezyden-

ckich. W przekładzie na język polski 

ukazało się 7 powieści, w tym Co 

dzień zawdzięcza nocy, Afrykańskie 

równanie, Aniołowie umierają od na-

szych ran oraz Ostatnia noc Kadda-

fiego, opublikowane nakładem Wy-

dawnictwa Sonia Draga. 
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