Książka o ludzkim strachu, zniszczonych
przyjaźniach i związkach, bezsilności wobec
niekontrolowanej spirali terroryzmu,
a w końcu także o wybaczeniu.

„To bez wątpienia jedna z najznakomitszych
powieści ostatnich lat”.
ABC (hiszpański dziennik)

Porażający obraz kilkudziesięciu
ostatnich lat historii Kraju
Basków – od połowy lat 80.
do 2011 roku – stworzony
z opowieści o losach członków
dwóch baskijskich rodzin.
TXATO

głowa rodziny, właściciel przedsiębiorstwa
transportowego, zamordowany przez bojowników ETA.

BITTORI

żona Txata, gospodyni domowa.

XABIER

syn Txata i Bittori, lekarz, pracuje
w szpitalu w San Sebastián.

FERNANDO ARAMBURU
Urodził się w 1959 r. w San Sebastián, od 1985 r.
mieszka w Hanowerze w Niemczech. Z wykształcenia
jest filologiem. Napisał kilka tomików opowiadań oraz
powieści: Fuegos con limón, Los ojos vacíos, El trompetista del Utopía, Bami sin sombra, Viaje con Clara
por Alemania, Años lentos, La gran Marivián, Ávidas
pretensiones i Las letras entornadas. Wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość, m.in. Premio Euskadi,
Premio Mario Vargas Llosa, Premio Real Academia
Española, Premio Tusquets Editores de Novela oraz
Premio Biblioteca Breve.

NEREA

córka Txata i Bittori, z wykształcenia adwokatka, pracuje w urzędzie skarbowym w San
Sebastián, żona Quiquego.

JOXIAN

głowa rodziny, pracownik fizyczny
w odlewni.

MIREN

żona Joxiana, gospodyni domowa.

ARANTXA

córka Joxiana i Miren, sparaliżowana w wyniku udaru mózgu, pozostaje pod opieką rodziców, matka Endiki i Ainhoi, rozwódka.

GORKA

młodszy syn Joxiana i Miren, pisarz, dziennikarz radiowy, mieszka z mężem Ramuntxo
w Bilbao.

JOXE MARI

najstarszy syn Joxiana i Miren,
bojownik ETA.

ETXEKOANDREAK
Baskijskie określenie na gospodynie, panie domu. Najsilniejszymi postaciami w powieści są Bittori i Miren,
głowy obu rodzin – w Kraju Basków w ogóle panuje
całkowity matriarchat. Baskijki są dość zimne i oschłe,
a przy tym zdecydowane i silne. Te cechy charakterystyczne uwidoczniają się u obu bohaterek; przedstawione zostały w relacjach z mężami i dziećmi, w stosunkach z tymi drugimi, szczególnie z córkami, ujawniają
się ich liczne konflikty. Jednak mimo różnic i kłótni
Bittori i Miren kochają swoje dzieci ponad wszystko,
akceptując zarówno homoseksualizm, jak i udział w ter-

ETA

rorystycznych działaniach ETA.

Separatystyczna organizacja terrorystyczna hiszpańskich Basków (bask. Euskadi Ta Askatasuna – Baskonia i Wolność) działająca od 31 lipca 1959 roku,
która za główny cel działalności obrała walkę o niepodległość Basków. Początki ETA związane były ze
sprzeciwem wobec dyktatury Francisco Franco, który
represjonował mniejszości narodowe, szczególnie zaś
społeczność Basków. W związku z podejmowanymi
działaniami Departament Stanu USA oraz Unia Europejska umieściły to ugrupowanie na liście organizacji terrorystycznych. W październiku 2011 roku ETA
ogłosiła ostatecznie niepodejmowanie dalszych działań zbrojnych i wyrzekła się przemocy. To właśnie po
tym wydarzeniu rozpoczyna się akcja powieści.

PODATEK WOJENNY/REWOLUCYJNY
Stała praktyka ETA. Jednym z elementów przestępczej działalności tej organizacji było wyłudzanie od
zamożnych obywateli haraczy, dzięki którym opłacała
planowane akcje terrorystyczne. By wymusić pieniądze, członkowie ETA mordowali opornych rodaków,
wcześniej zaś wysyłali listy z żądaniami „podatku”.
Takie listy otrzymywał także powieściowy Txato.

PINTADAS
Graffiti. W powieści to namalowane farbą napisy szykanujące Txata. Wszyscy mieszkańcy miasteczka zdają sobie sprawę, że to pogróżki i ostrzeżenia kierowane do przedsiębiorcy, a przy tym do całej
lokalnej społeczności, która z dnia na dzień zaczyna
traktować rodzinę mężczyzny jak trędowatych. Pojawienie się obraźliwych tekstów stanowi początek końca przyjaźni dwóch przedstawionych rodzin.

„Za psychologiczną głębię postaci, utrzymanie napięcia w narracji i połączenie wielu punktów widzenia,
jak również za stworzenie uniwersalnej powieści o burzliwych latach w historii Kraju Basków”.
Uzasadnienie jury przyznania autorowi Premio Nacional de Narrativa
(nagrody literackiej przyznawanej przez hiszpańskie Ministerstwo Kultury od 1977 r.)
„Książka nas uwodzi, doprowadzając do przekonania, że opowiedziana w niej historia przedstawia po prostu zwykłe życie. Jest
wnikliwym opisem upadku moralnego wywołanego przemocą”.
Mario Vargas Llosa, „El País”
„Patria wywołuje falę niepokojących emocji, sprawiających, że

przeżywamy tamte wydarzenia na nowo z niesamowitą siłą...
Aramburu stworzył niezwykły mural, potrzebny, by zrozumieć dziesiątki lat, podczas których w Kraju Basków przelewała się krew”.
Félix Teira, „El Periódico de Aragón”
„Aramburu napisał wspaniałą powieść. Wierny opis wrzącego kotła, jakim przez dziesięciolecia był Kraj Basków”.
Fernando Savater (filozof, etyk, pisarz), „El País”

„ Jeśli Chata Wuja Toma stała się ostatecznym impulsem dla
abolicjonizmu... Jeśli Jeden dzień Iwana Denisowicza uświadomił to, co się działo w ZSRR… To z Patrią powinno być
podobnie, bo wstrząsa naszymi sumieniami. Nie możemy zapomnieć, że wszystko, co zostało w niej opisane, wydarzyło się
naprawdę. I miało miejsce tutaj”.

Fernando Hernández, „Diario de Navarra”
„Nadzwyczaj przejmujące dzieło. Autor opisuje mikrokosmos politycznych i społecznych napięć, których głębia i emocjonalna złożoność przypominają nam raz jeszcze, jak spektakularna i potężna
może być literatura. Książka wywierająca niesamowite wrażenie”.
„Die Zeit”
„Kiedy skończysz ją czytać, wiesz, że przeczytałeś klasykę”.
Ignacio Martínez de Pisón

Już dawno żadnej książce w Hiszpanii nie udało się osiągnąć tego, co udało się Patrii – połączyć sukcesu komercyjnego z zachwytem
krytyki – Patria jest pod tym względem fenomenem. Tylko w Hiszpanii sprzedano już ponad pół miliona egzemplarzy, a prawa do publikacji powieści kupiło jak dotąd 19 państw. Na podstawie książki powstaje serial telewizyjny.
Książka została obsypana najważniejszymi nagrodami:
•
•
•
•

National Prize for Literature (2017),
National Critics Prize,
Euskadi Prize,
Francisco Umbral Prize,

•
•
•
•

International Prize for Journalism,
Arcebispo San Clemente Prize,
Dulce Chacón Prize,
Cambio 16 Prize,
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• Książka Roku według: ABC, El Correo,
La Vanguardia, El Cultural/El Mundo,
El Periódico

PLANOWANA KAMPANIA
•
•
•
•
•
•
•
•

reklama prasowa
kampania internetowa
kampania na Facebooku i w innych mediach społecznościowych
plakaty, citylighty
billboardy w metrze
zakładki
współpraca z blogerami
wizyta autora

