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Rodzice Samira krótko przed jego 

urodzeniem uciekli z Libanu do Nie-

miec. Gdy chłopiec miał osiem lat, 

jego ukochany ojciec przepadł bez 

śladu. Teraz, dwadzieścia lat póź-

niej, Samir wyrusza do kraju cedrów, 

żeby zrozumieć, kim tak naprawdę 

byli jego przodkowie. Przeczuwa, że 

kluczem do rozwiązania tajemnicy 

jest fotografia z czasów młodości oj-

ca. Wkrótce okazuje się, że podąża 

śladami osób, które dotychczas znał 

tylko ze zmyślonych – jak mu się zda-

wało – opowieści... 

O książce 

Niezwykła powieść,  
która rzuca nowe światło  
na historyczną i aktualną 

sytuację polityczną. 
Wzruszająca historia  

libańskiej rodziny spleciona  
z dramatycznymi wydarzeniami 

na Bliskim Wschodzie. 

– Wiesz, dlaczego cedr jest na na-

szej fladze? – zapytał ojciec. 

– Bo nie ma piękniejszego drzewa? 

Moja odpowiedź go rozbawiła. 

– Bo nie ma silniejszego drzewa. 

Jest królem wśród roślin. 

*** 

Czyżby nie wyciągnięto żadnych 

wniosków z wojny domowej? Że po-

konanie uprzedzeń religijnych jest je-
dyną rzeczą, która może zjednoczyć 

Liban? 

– Samirze – powiedział i spojrzał na 

mnie z uśmiechem. – Jesteś marzycie-

lem. 

– Dlaczego? 

– Powiem ci dlaczego. Niewiele się 

zmieniło. Możesz to poznać po tym, 

że nawet wielki mufti kraju wypowie-

dział się w tej sprawie. Szejk Moha-

med Raszid Kabbani wydał fatwę. 

Nie potrafię ci dokładnie podać jej 
treści, ale to szło mniej więcej tak: 

„Wszyscy muzułmanie, którzy dyspo-

nują w Libanie władzą ustawodaw-

czą albo wykonawczą i popierają 

»zarazę cywilnego małżeństwa«, zo-

stają uznani za odszczepieńców”. 

 

Fragmenty powieści 



Pierre Jarawan  

Urodził się w 1985 roku w Amman,               
w Jordanii. Historia Samira, bohatera 
W krainie cedrów, jest oparta na prze-
życiach rodziny autora. 
Od 2009 roku odnosi sukcesy jako po-
eta-performer. W 2012 roku został Mię-
dzynarodowym Niemieckojęzycznym 
Mistrzem slamu poetyckiego. W krainie 
cedrów jest jego debiutancką po-
wieścią, za którą w 2015 roku otrzymał 
stypendium literackie miasta Mona-
chium, Bawarską Nagrodę Sztuki oraz 
tytuł najlepszego debiutu w języku nie-
mieckim na festiwalu w Chambéry. 
Prawa do książki zostały sprzedane do 
Holandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjed-

noczonych.  

„W krainie cedrów to powieść inna, niż 
byśmy oczekiwali od mistrza poetyckie-
go slamu: raczej tradycyjna, kwieciście 
opowiedziana, trzymająca w napięciu                
i poruszająca”. 

Bayern2, kulturWelt 
 

„Pierre Jarawan, poeta-performer, który 
jako dziecko przybył do Niemiec z Jorda-

nii, w swojej debiutanckiej powieści                 
W krainie cedrów opowiada zajmującą 
historię o losach pewnej rodziny: tema-
tyka migracyjna z bardzo osobistym 
stygmatem”. 

MADAME  
 
„Uchodźcy w Niemczech, uchodźcy z Li-
banu, z Bliskiego Wschodu. Taki właśnie 
temat Pierre Jarawan porusza w swej 
debiutanckiej powieści W krainie ce-
drów. Niemiecki mistrz poetyckiego sla-
mu opisuje jednak – a raczej opiewa –
przede wszystkim wielką miłość, przywią-
zanie do drugiego człowieka i ogromną 
tęsknotę”. 

Bayerischer Rundfunk 5  
 
„W krainie cedrów jest rozległą i porusza-
jącą historią rodzinną z wyczuwalnym 
upodobaniem autora do snucia opo-
wieści”. 

rbb Kulturradio, Anne-Dore Krohn  
 

Opinie o książce 

„Istnieje wiele powodów, dla których 
warto przeczytać tę książkę. I jestem 
pewny, że za kilka lat nadal będzie się              
o niej tak mówić. Przede wszystkim jest to 
cudowna, wspaniale opowiedziana his-
toria, która będzie nieprzemijająco za-
chwycać i poruszać czytelniczki i czytel-
ników!” 

WDR 1LIVE, Klubbing 
 
„Wśród wielu głosów, które zabrzmiały 
tej literackiej wiosny, ten wydaje się 

szczególnie dźwięczny i przykuwający 
uwagę: młody monachijski poeta slamo-
wy Pierre Jarawan, syn libańskiego ojca       
i niemieckiej matki, zaprezentował właś-
nie swoją debiutancką powieść, która 
nosi tytuł W krainie cedrów. […] Ta 
elegancko i subtelnie opowiedziana his-
toria pokazuje, że poza ciasną i duszną 
przestrzenią, którą nazywamy »naszym 
światem«, Europą, Zachodem, otwierają 
się drzwi do tysiąca innych cudownie 
pięknych i niepojętych światów”. 

NDR Kultur, Neue Bücher  

 
„Powieść Pierre’a Jarawana jest literac-
kim debiutem o niesamowitej dojrzało-
ści, bliskim realnemu życiu i o dobitnej 
narracji”. 

„Abendzeitung München”, Volker Isfort 
  


