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„Jeden z najbardziej utalentowanych i pełnych
polotu pisarzy swego pokolenia”.
Michiko Kakutani, The New York Times

„Niezwykle mądra książka”.

The Washington Post

„Bystry obserwator gwałtownych przemian
kulturowych”.

Vogue

„Niezmiennie błyskotliwy – Hamid należy do ścisłej światowej czołówki”.
Los Angeles Review of Books

„Niesamowicie wciągająca… Ogromnie zajmująca i głęboka”.

The Boston Globe

„Narracja, którą posługuje się Hamid, będąc
współczesną, jest równocześnie niezwykle uniwersalna”.
Newsday
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„Proza tak czysta i z tak jasnym przesłaniem, że
wchodzi wprost w krwiobieg. Odurzająca”.

The New York Times Book Review

W kraju, nad którym krąży widmo wojny domowej, spotyka się dwoje młodych ludzi – zmysłowa i zaciekle bronią-

ca swej niezależności Nadia oraz łagodny, powściągliwy

Saeed. Wdają się w sekretny romans, ale już wkrótce rozruchy ogarniające miasto zamykają bohaterów w niedojrzałej intymności ich związku. Kiedy zamieszki wybuchają

z pełną siłą, zmieniając znajome ulice w mozaikę wojskowych posterunków i wybuchających bomb, do uszu pary

zaczynają docierać plotki o drzwiach, które mogą błyskawicznie przenieść ludzi w odległe miejsca, chociaż jest to

niebezpieczne i kosztowne. W miarę jak nasila się przemoc, Nadia i Saeed dochodzą do wniosku, że nie mają już
wyboru. Porzucają ojczyznę i dawne życie, znajdują drzwi
i decydują się przez nie przejść...

Los Angeles

Mohsin Hamid w książce Drzwi na Zachód przedstawia losy dwojga niezwykłych postaci,
wkraczających w zupełnie nieznaną im i niepewną przyszłość, starających się pozostać

wiernymi sobie, swojej przeszłości i temu, kim naprawdę są. W tej bardzo osobistej i napisanej z ogromnym polotem powieści autor opowiada niezapomnianą historię miłości,
lojalności i odwagi – historię nie tylko aktualną, ale wręcz ponadczasową.

• miejscach akcji: „Punktem wyjścia powieści uczyniłem

• głównych bohaterach powieści: „Uważam, że tragicz-

Nie jest to jednak powiedziane w książce, ponieważ chcia-

nymi. Tak się dzieje w przypadku uczucia Nadii i Saeeda.

Lahore w Pakistanie, czyli miasto, w którym się urodziłem.
łem dać czytelnikowi pewną wolność. Dzięki temu może

wybrać inne miasto i przenieść historię w miejsce, które

zna. Często stosuję niedopowiedzenie, by mój odbior-

ne wydarzenia mogą zwykłe przeżycia uczynić nadzwyczajNasilająca się wokół nich przemoc wpływa na ich związek.

Najpierw spotykają się, obserwują, są sobą zaintrygo-

wani – jak każda normalna para. Potem kolejne wydarze-

ca mógł się zaangażować i poczuć współtwórcą historii.

nia, walki i bombardowania coraz bardziej rzutują na ich

zaś mam świadomość, że żyjemy w świecie, w którym za-

miast to, co się dzieje, gdy przemoc ustaje. Pojawia się pro-

Z jednej strony opisuję to, co może się zdarzyć. Z drugiej
czyna dominować cenzura. Niedookreślenie jest mi więc
potrzebne także do tego, by zwrócić uwagę na istniejące
sprawy, sytuacje, które – ze względu na swoją niewygod-

ność i niepoprawność – są pomijane w publicznej debacie”.
• emigracji: „Tak naprawdę wszyscy jesteśmy emigrantami. Miałem podobne doświadczenia jak bohaterowie

mojej powieści, jednak nie czułem się tak zagrożony jak
oni. Kiedy pierwszy raz wyprowadzałem się z rodzinnego

domu, towarzyszył mi lęk. Bo jest coś brutalnego w opuszczaniu domu. Przeprowadzka zmienia człowieka – widzę

to na swoim przykładzie. Z wiekiem, przy kolejnych przenosinach, towarzyszy mi coraz większy smutek i poczucie

czegoś na kształt zdrady, szczególnie gdy znacznie oddalam się od rodziców. A nasze życie to tak naprawdę chwila.
Sądzę, że wiele tracimy, nie spędzając go z tymi, których

najbardziej kochamy. Wielu ludzi nie ma obecnie tej moż-

uczucie i podejmowane decyzje. Inną sprawą jest natoblem odnalezienia w nowej sytuacji, bez zagrożenia życia,
bez desperackich ucieczek… Jest to trudne, stanowi więc
wielkie wyzwanie dla Nadii i Saeeda”.

• magicznych drzwiach: „W każdej powieści wprowadzam element magiczny. Kiedy pisałem o niezwykłych

drzwiach, wyobrażałem je sobie, niemal wierzyłem w ich

istnienie. Pewną inspiracją były dla mnie ekrany: telewizorów, kinowe i te najmniejsze, które mamy często w naszej
dłoni, czyli telefonów. Są to pewnego rodzaju portale.

Przenoszą nas natychmiast w inne miejsca. To jest moja wizja migracji przyszłości.

Fikcja jest nam teraz potrzebna bardziej niż kiedykolwiek.
Brakuje nam bowiem namysłu nad tym, co za chwilę może

się zdarzyć. Przez powieść pokazuję wszelkie możliwe drogi zmian”.

liwości. Muszą uciekać, porzucać rodziny, rozdzielać się –

często na zawsze”.

Londyn
Mykonos

Lahore

MOSHIN HAMID to autor światowych bestsellerów, takich
jak: Uznany za fundamentalistę, Jak ćma do płomienia i Jak zo-

stać obrzydliwie bogatym w rozwijającej się Azji oraz zbioru

esejów Niezadowolenie i jego cywilizacje. Jego książki przetłu-

maczono na ponad 30 języków, wielokrotnie nagradzano oraz
nominowano do licznych prestiżowych nagród, takich jak Man
Booker Prize, DSC Prize for South Asian Literature, IMPAC Dublin Literary Award, PEN/Hemingway Foundation Award oraz

Betty Trask Award. Eseje i opowiadania Hamida nieustannie
pojawiają się na łamach najważniejszych gazet, m.in. „Time”,
„The Guardian”, „The New York Times”, „The New York Review

of Books”, „The New Yorker”, „The Washington Post”, „Grant”,

„Paris Review”. Urodził się w 1971 roku w Lahore (Pakistan),
gdzie spędził prawie połowę swego życia, pozostałą część

zaś w Londynie, Nowym Jorku i Kalifornii. Ukończył Princeton
University oraz Harvard Law School. Debiutował w 2000 roku.
W 2013 roku znalazł się na stworzonej przez magazyn „Foreign

Policy” liście Najważniejszych Światowych Myślicieli (Leading
Global Thinkers) obok m.in. Angeli Merkel, Marka Zuckerberga i Aleksieja Nawalnego.
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Jak ćma do płomienia znalazła się w finale
PEN/Hemingway Award 2000, prestiżowej
nagrody dla debiutantów.

Książka Uznany za fundamentalistę znalazła
się w ścisłym gronie finalistów Man Booker
Prize (2007), zdobyła The Anisfield-Wolf
Book Award oraz The Asian American Literary Award. Została przetłumaczona na
ponad 25 języków i sprzedała się w ponad
milionie egzemplarzy na całym świecie.
„The Guardian” zaliczyła tę książkę do najważniejszych publikacji dekady.

Michiko Kakutani, główny recenzent „New
York Timesa”, uznał tę książkę za głęboko
poruszającą, a jej autora za jednego z najbardziej utalentowanych pisarzy swojego
pokolenia.

„Olśniewająca. Hamid stworzył książkę,
od której nie sposób się oderwać. Porusza parą ciem – postaciami Daru i Mumtazem – jak wprawny sternik latawca,
szeleszcząc i szarpiąc skrzydłami”.
Los Angeles Times
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„Pisarz, który wspina się na wyżyny
własnego talentu, w dodatku ma do
opowiedzenia doskonałą historię”.
The Guardian

