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ABSTRACT: Murat Özyaşar (born in 1979) is one of the most promising names in con-
temporary Turkish literature. He has published two collections of short stories, honoured 
with prestigious awards. This article focuses on his exquisite short story Kalan (The 
Rest) from the 2015 collection entitled Sarı Kahkaha (Yellow Laughter). The story 
of a girl, who wants to uncover her grandmother’s secret related to the death of her 
husband, is hidden behind a postmodern narrative – her search resembles a mystery to 
be solved. The girl finally learns the painful truth, although nothing is stated explicitly 
and only a reader familiar with the history of the Kurdish nation will find references 
to the Dersim rebellion in 1937–38. 
Sarı Kahkaha has been translated into French, Czech, Kurdish and Persian, as well 
as some stories into English, German and Italian too, and is expected to be published 
in several Balkan countries. The tremendous interest shown by foreign readers arises 
a question about the necessity and the feasibility of making a comparative reading 
of this text. This article is an attempt to analyse the story Kalan and reflect on the 
borders of literary universality.
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Kalan [dosł. ‘reszta; to, co pozostało’] to opowiadanie autorstwa Murata Özyaşara, 
jedno z dziesięciu zamieszczonych w tomie Sarı Kahkaha („Żółty rechot”), wydanym 
w Stambule w 2015 roku w języku tureckim. Z informacji podanych na okładce wyni-
ka, że tomik włączony został przez wydawcę1 do serii Türk Edebiyatı/Öykü (Literatura 
turecka/Opowiadania). Z krótkiej biografii Murata Özyaşara dowiedzieć się można, że 
urodził się on w Diyarbakırze w 1979 roku i jest autorem tomu opowiadań pt. Ayna 
Çarpması („Wstrząs lustra”)2, który zdobył dwie ważne tureckie nagrody literackie3, 
przetłumaczony też został na język kurdyjski i wydany w tym samym wydawnictwie 
w 2011 roku pod tytułem Bîr. Na okładce znajduje się również wyjaśnienie dotyczące 
dość zagadkowego tytułu – tur. sarı kahkaha (dosł. ‘żółty rechot’) to rodzaj nerwowe-
go śmiechu, który mimowolnie narasta w człowieku po przeżyciu wielkiego napięcia 
emocjonalnego, związanego ze śmiercią kogoś bliskiego. Warto zwrócić jeszcze uwagę 
na jedno zdanie umieszczone na okładce: „Te historie, których nie da się opowiedzieć, 
a można jedynie spisać, nie wymagają od czytelnika podjęcia trudu zrozumienia, lecz 

* Artykuł ten został wygłoszony w skróconej formie jako referat podczas XXXVI Zjazdu Orien-
talistów Polskich w Warszawie w dniu 6 listopada 2018 roku. Wszystkie tłumaczenia pochodzące 
z opowiadania Murata Özyaşara są autorstwa Sylwii Filipowskiej.

1 Doğan Kitap – jedno z bardziej liczących się wydawnictw literackich w Turcji.
2 Sarı Kahkaha to drugi tom opowiadań Murata Özyaşara.
3 Nagrodę im. Halduna Tunera w 2008 roku i nagrodę im. Yunusa Nadiego w 2009 roku.
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emocjonalnego przeżycia” (Özyaşar, okładka tylna). Zapowiedź ta, promująca tomik, nie 
powinna jednak uśpić czujności czytelnika…

Kalan to opowiadanie, w którym zza postmodernistycznej narracji, wykorzystującej 
niejedną baśniową konwencję, wyłania się opowieść dziewczynki, pragnącej poznać spo-
witą powszechnym milczeniem historię babci. Zbudowane zostało wokół motywu oglą-
dania pożółkłych fotografii i wydobywania z zakamarków pamięci strzępów wspomnień. 
Składa się więc z sekwencji obrazów, pozornie ze sobą niezwiązanych, połączonych 
jedynie postaciami dwóch głównych bohaterek: kilkuletniej dziewczynki, uczennicy szkoły 
podstawowej, oraz jej babci, nazywanej przez wnuczkę po dziecięcemu „bacią”, a przez 
pozostałych określaną jako „matka Dünya”. Charakterystyczne jest, że nie poznajemy 
imienia dziewczynki, będącej narratorem w opowiadaniu, choć podane zostały imiona 
bohaterów drugoplanowych: jej brata Kamera, przyjaciółki Besry, a nawet kota Fırfıra. 
Opowiadanie spina swoista klamra kompozycyjna, w której znaczącą rolę odgrywa głos, 
odbijany echem przez studnię. Babcia „przelewa” do studni swój głos – „głos, który 
niegdyś obito, który posiwiał, gdy nadszedł jego czas i który dawno już się załamał” 
(Özyaşar 89). Poza tym milczy, ale milczy tylko na temat swej historii, która tak bardzo 
interesuje wnuczkę, z dalszej części opowiadania wynika bowiem, że matka Dünya jest 
na ogół osobą dość rozmowną:

Ona i jej fotografia milczały tylko. Później, dużo później zrozumiałam, że wszystko 
w tym było znaczące. W głębi duszy wiedziała, że jeśli zacznie mówić, to każde jej 
słowo zamieni się w lament. A jeśli posmakuje błagalnych modłów, jej język wyzwoli się 
z więzów milczenia. Nie wyzwolił się. Milczała jakby bojąc się, że gdy zacznie mówić, 
urazi przemilczane przez nią rzeczy. Milczała bez przerwy. Im więcej milczała, tym bar-
dziej jej czoło przypominało linijki tekstu w zeszycie (Özyaşar 89).

Wnuczka nie poddaje się mimo tego upartego milczenia – interpretuje najdrobniejsze 
nawet sygnały np. zmarszczki na czole babci czy sposób, w jaki ta się modli. Próbuje 
też odnaleźć sens snutych przez nią z upodobaniem opowieści i udzielanych rad, by 
następnie połączyć w całość strzępki informacji. Szczególnie w pamięć dziewczynki 
zapadła baśń o gęsiach, które „pobierają się tylko raz w życiu” (Özyaşar 90) – kiedy 
jedna z nich zginie, druga już nigdy nie wiąże się z inną, a jej świat zawala się, zaciska 
się wokół niej jak wisielcza pętla, z nieba spada ogień, a rzeki przestają płynąć. Zasłu-
chana w swą własną opowieść babcia, powtarza w zamyśleniu, jakby sama do siebie: 
„Toć ja też jestem gęsią, kochanie, ja też jestem gęsią” (Özyaşar 90). Babcia opowiada 
tę baśń, kiedy wnuczka choruje, toteż świat baśniowy miesza się w malignie ze światem 
rzeczywistym, a dodatkowym elementem dramatyzującym sytuację są wyrzuty sumienia 
dziewczynki, która odczytuje opowieść w kontekście własnych doświadczeń:

Z rumieńcami wstydu na policzkach, nie wiedząc, co powiedzieć, jakbym robiła jeden 
krok naprzód i dwa w tył, niechętnie wracałam do swego porannego występku. Rano 
w łazience zobaczyłam dwa karaluchy. Jednego zabiłam, a drugi mi uciekł. 
– A jeśli to były mąż i żona? Fırfır mógł zjeść tego drugiego. Zrobiłby to? Ale to nie 
są gęsi, to karaluchy, karaluchy – przekonywałam samą siebie, obgryzając paznokcie. 
(Özyaşar 90).
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Najpilniej strzeżona przez babcię fotografia przedstawia młodą parę, stojącą w oto-
czeniu gości w cieniu drzewa:

To ich ślubna fotografia. Jej mąż, Kamer, miał wtedy czternaście lat. Ona tyle samo. Na 
odwrocie rozchwianym ręcznym pismem zanotowano miejsce i czas: Kalan/1937 (Özyaşar 95).

Kiedy wnuczka po raz pierwszy przyłapuje babcię na oglądaniu ślubnej fotografii, 
konstatuje: „Cierpiała tak bardzo, że łzy zapomniały popłynąć” (Özyaşar 95). Dziewczynka 
postanawia wykorzystać sytuację, by poznać dalszy ciąg historii młodych małżonków, 
jednakże nadarzającą się sposobność niweczy wybuch płaczu jej młodszego brata, nota-
bene również Kamera. Kiedy rodzice, nie mogąc uspokoić niemowlęcia, w pośpiechu 
udają się do szpitala i dziewczynka zamartwia się o zdrowie i życie brata, babcia usiłuje 
skupić jej uwagę na kolejnej baśni – o dobrych wróżkach, które żyją w niebie i opiekują 
się ludźmi od narodzin aż do śmierci. 

Czytając opowiadanie Kalan trudno nie utożsamiać się z dziewczynką-narratorem. 
Poznanie historii babci staje się istotnym elementem lektury (obok zachwytu nad mistrzo-
stwem słownego obrazowania, oryginalnością chwytów poetyckich i udaną kreacją baśnio-
wo-onirycznej atmosfery), a ciekawość czytelnika rośnie wraz z poznawaniem kolejnych 
fotografii-wspomnień. Zacięte milczenie babci na temat wydarzeń z przeszłości i kierujące 
nią pobudki nie są zrozumiałe, zwłaszcza w kontekście jej niezwykłego daru opowiadania4:

Wymawiała każde słowo powoli i wyraźnie, jakby z mozołem schodziła ze wzgórza, 
jakby rozplątywała nici za pomocą igły. (…) Kiedy opowiadała, dzień stawał się nocą, 
noc ścinała ciemność, świat się rozwidniał (Özyaşar 90).

Czytelnik złości się na babcię wraz z wnuczką:

Zirytowała mnie. Ściągnięte brwi, chudziutkie nogi, obwisłe piersi, no i te pojedyncze 
nitki wąsów… Zirytowała mnie. Nos też ma za długi, nie? I jeszcze to jej nieznośne 
mlaskanie podczas posiłku (Özyaşar 94).

Ostatecznie wnuczka poznaje historię babci, ale nie zostaje ona wyrażona expressis 
verbis, dla czytelnika pozostaje wciąż w sferze domysłów. Wiadomo jedynie, delikatnie 
rzecz ujmując, że odkrycie to nie przyniosło dziewczynce satysfakcji:

Spójrz, to już koniec. Jeszcze się nie nauczyłam, że nie należy zadawać pytań tym, którzy 
milczą5. Ach, że też nie wiedziałam! Zmusiłam ją do mówienia. I co zmieni to, że ja 
teraz wiem wszystko, że mówię tyle, ile ona kiedyś milczała. Najlepiej – powiedziałam 
sobie – jeśli ja też pójdę nad studnię i odbiję echem mój głos. Poszłam, zeszłam na dół 
litera po literze. W końcu dotarłam do tej zagubionej litery. I uwierzyłam we wszystko, 
co wysłuchałam z głębin studni. I ty też uwierz. Oto co przelało się na mnie ze studni: 
oni, czyli Dünya i Kamer, na pewno wrócą do siebie (Özyaşar 97).

4 Należy w tym miejscu nadmienić, że Murat Özyaşar mistrzowsko oddaje niewyuczoną, naturalną 
poetyckość stylu opowiadania prostej, wiejskiej kobiety, która zakończyła swą edukację na kilku 
klasach szkoły podstawowej.

5 Słowa przypisywane Behçetowi Necatigilowi (1916–1979), tureckiemu poecie i tłumaczowi.
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Opowiadanie to, zgodnie z duchem postmodernizmu, otwarte jest na różne możliwości 
interpretacyjne. Może być traktowane jak uniwersalna opowieść o pamięci, o tym, co 
zostaje z ludzkich historii i dramatów. Czytelnik może również podjąć grę z tekstem 
zaproponowaną przez autora, analogiczną do gry, jaką prowadziła wnuczka, rekonstru-
ując historię babci ze skrawków zdobytych informacji. Pierwszą przesłanką, osadzającą 
opowieść w środowisku anatolijskich Kurdów, są dwa zdania w języku zazaki, wtrącone 
do tureckiego tekstu i przetłumaczone w nawiasie:

Heq to qedîm kero sirra serdine nêro serê to. (Hak seni kadim eylesin, esintinin soğukluğu 
başına değmesin.) 
Niech Bóg uczyni cię wiecznym, niech chroni cię od powiewów chłodu (Özyaşar 92).
Emrê mi canê to… (Ömrüm sana can olsun…) 
Żyję tylko dla ciebie…(Özyaşar 95).

Najważniejsza wskazówka umieszczona została na odwrocie ślubnej fotografii. Jest 
nią data i miejsce: Kalan/1937. Nie jest to jednak wskazówka łatwa do rozszyfrowania 
nawet dla osób z tureckiego lub kurdyjskiego kręgu kulturowego, nie wszyscy bowiem 
pamiętają, że Kalan to jedna z dawnych nazw dzisiejszej prowincji Tunceli, znanej również 
jako Dersim. W sukurs przychodzi jeszcze wzmianka o górach Munzur, znajdujących się 
we wschodniej Anatolii, w dorzeczu górnego Eufratu. W kontekście tego właśnie miejsca 
znaczenia nabiera również data: 1937 rok. Jest to wyraźne odwołanie do masakry Kurdów 
w Dersim, dokonanej przez zbrojne oddziały tureckie w latach 1937–38, a będącej efektem 
krwawej pacyfikacji powstania. W wyniku walki zbrojnej oraz mordów dokonywanych 
na cywilach (także kobietach i dzieciach) zginęło wówczas ok. trzynastu tysięcy osób, 
głównie pochodzenia kurdyjskiego, a drugie tyle zostało przymusowo przesiedlonych.

Historia babci i jej męża związana jest więc niewątpliwie z masakrą w Dersim6, jak-
kolwiek jej szczegóły pozostają w sferze domysłów. Zresztą nie wszystkie historie muszą, 
czy nawet mogą zostać opowiedziane – niektóre są „nieopowiadalne”, a ujmowanie ich 
w słowa sprawia olbrzymi ból, nie tylko osobie opowiadającej, ale również słuchaczom. 
Pomimo iż nie są werbalizowane, stanowią element zbiorowej pamięci (której symbolem 
w opowiadaniu Murata Özyaşara jest studnia), trwają w niej, wplecione w codzienność 
(płacz dziecka, choroby, szkolne przygody).

W procesie utrwalania w pamięci wydarzeń ważnych dla danej społeczności istotną 
rolę pełni język. Jest to problem szczególnie aktualny w kontekście sytuacji języka kur-
dyjskiego w Turcji, pięknie oddany przez autora opowiadania Kalan, zainspirowanego 
dokumentem filmowym na temat wydarzeń w Dersim, zatytułowanym Dersim 38, wyre-
żyserowanym przez Çayana Demirela w 2006 roku. Jedną z postaci wypowiadających się 
w dokumencie jest matka Dünya (tur. Dünya ana), która mieszanką tureckiego i kurdyj-
skiego opowiada o wydarzeniach z 1938 roku. Zaczyna swą opowieść w języku zazaki, 
a następnie, w miarę wzrostu poziomu ekscytacji, przechodzi na turecki, posługuje się 
jednak łamaną turecczyzną – zamiast kimsesiz kaldım (dosł. ‘zostałam sama, bez nikogo’) 
mówi kimsiz kaldım. Ten zepsuty język, ta zagubiona sylaba, która „kala wszystkie nasze 

6 Uważny czytelnik dostrzeże na stronie redakcyjnej tomu Sarı Kahkaha informację, że opowia-
danie Kalan ukazało się w 2012 roku w wyborze opowiadań, dokonanym przez Murathana Mungana, 
zatytułowanym Bir Dersim Hikayesi („Opowiadania z Dersim”).
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zdania” (Özyaşar 89) staje się symbolem zawieszenia między tureckością a kurdyjskością7. 
Zawieszenia, które przeżywa sam Murat Özyaşar – będąc Kurdem, pisze po turecku, 
a opisując bolesną historię swego narodu, nie dość że używa języka ciemiężcy, to jeszcze 
jego opowiadanie wydawane jest w serii „literatura turecka”. To językowe i kulturowe 
rozdarcie pokazuje sam tytuł opowiadania, który nabiera podwójnego znaczenia dopiero 
po odkryciu tajemnicy babci. Użyte w tytule słowo kalan to nie tylko nawiązanie do tego, 
co zostało (stare fotografie, wspomnienia, owdowiała żona, zagubiona sylaba/litera), ale 
również bezpośrednie, choć nie od razu rozpoznawalne, przywołanie miejsca wydarzeń. 
Jest to gra słów, trudna do oddania w tłumaczeniu.

Opowiadanie Kalan przypomina więc komparatystyczną zagadkę, niełatwą do roz-
szyfrowania nawet dla rodzimych użytkowników języka tureckiego, zaznajomionych 
z historią narodu kurdyjskiego, tym trudniejszą dla cudzoziemców. Tymczasem tomik 
Sarı Kahkaha przetłumaczony został na język francuski, czeski, kurdyjski i perski, poszcze-
gólne opowiadania zaś na angielski, niemiecki i włoski, a w związku z otrzymaniem 
nagrody literackiej Balkanika8 oczekiwane jest jego wydanie w kilku krajach bałkańskich. 
W związku z tak dużym zainteresowaniem czytelników europejskich nasuwa się pytanie 
o możliwości i konieczność komparatystycznego odczytywania tego tekstu. 

Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to zaczęto opisywać zjawisko tzw. zwrotu 
translatologicznego w studiach porównawczych, nie ulega wątpliwości, że przekład jest 
„główną siłą napędową nowoczesnej komparatystyki” (Hejmej 39). Tymczasem w przy-
padku opowiadania Özyaşara sytuacja nie jest tak jednoznaczna, może się nawet wydawać, 
że przekład utrudnia jego komparatystyczne odczytanie, ponieważ zaciera odwołania do 
sfery pozatekstowej. O takich przypadkach pisał Edward Balcerzan w swej książce Tłu-
maczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki, gdzie literaturę 
tłumaczoną uznał za „genetycznie odmienną od twórczości oryginalnej” (11) właśnie ze 
względu na odwołania do innych relacji międzytekstowych i pozatekstowych:

Fundamentalne różnice między utworem wyjściowym, tradycyjnie określanym jako orygi-
nał, a utworem docelowym, czyli tłumaczeniem, nie są różnicami pojedynczych słów czy 
fraz, ale skutkiem wyboru odmiennych paradygmatów, które potrafią wymusić radykalną 
zmianę stylu, gatunku, intencji autorskiej, odkształcając ogólną wymowę światopoglądową 
obcojęzycznego pierwowzoru (12).

Edward Balcerzan w zmianie intencji autorskiej i wymowy światopoglądowej ory-
ginału widzi więc spore niebezpieczeństwo ukierunkowujące interpretację już na etapie 
tłumaczenia tekstu. Tymczasem Magda Heydel w recenzji książki Balcerzana polemizuje 
z tym poglądem. Dostrzega ona, w myśl dość powszechnego w ponowoczesnej teorii 
literatury przekonania, że „sensy tekstu rodzą się w dialogu z kontekstami” (Heydel 335), 
a nowe warunki z pewnością zaowocują nowymi interpretacjami:

7 Warto zauważyć, że z tym samym problemem boryka się wnuczka. Nazywa ona babcię (tur. 
anneanne) „bacią” (tur. ananne), gubiąc jedną sylabę (w tłumaczeniu polskim: jedną głoskę). Zabieg 
ten oddaje dziecięcy sposób mówienia, jednocześnie jednak wpisuje się w teorię o językowym zawie-
szeniu między dwiema kulturami.

8 Nagroda Balkanika przyznawana jest corocznie jednej książce, wybranej spośród kandydatur 
przedstawionych przez siedem krajów: Albanię, Bułgarię, Grecję, Macedonię, Rumunię, Serbię i Turcję. 
Książka, która otrzymuje nagrodę, tłumaczona jest następnie na wszystkie te języki. Sarı Kahkaha 
została nagrodzona w grudniu 2017 roku.
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Otwarta intertekstualna/paradygmatyczna lektura, której zapisem jest tłumaczenie, prowadzi 
do aktywizacji nieoczekiwanych kontekstów, poszerza, a nie ogranicza obszar znaczeń 
oryginału, nawet jeśli wynika to z braku dostępu do odniesień już ujawnionych czy 
uznanych za obowiązujące (Heydel 336).

Murat Özyaşar z pewnością podpisałby się pod opinią Magdy Heydel. Wielokrotnie 
w wywiadach opowiadał się za pełną autonomią czytelnika (przez którego rozumie także 
tłumacza), dzięki czemu mógłby służyć za ucieleśnienie kategorii „autora” ze słynnego 
eseju Rolanda Barthesa pt. Śmierć autora9. Özyaşar wyraźnie nie lubi pytań o autoin-
terpretację, czemu dał wyraz choćby w wywiadzie z Irmak Zileli, przeprowadzonym 
w kwietniu 2015 roku dla pisma „Remzi Kitap Gazetesi”: 

Sprawia mi trudność mówienie o tym, co napisałem, objaśnianie mych własnych słów 
i długie wywody. (…) Nie mam na ten temat nic więcej do powiedzenia, nie mam też 
ochoty wchodzić pomiędzy czytelnika a tekst (Zileli).

Wracając do wyrażonej powyżej wątpliwości, czy przekład nie zaburzy kompara-
tystycznych możliwości odczytywania opowiadania Kalan, warto jeszcze przywołać 
słowa Tomasza Bilczewskiego. W książce Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne 
badania porównawcze wobec translatologii podczas analizy postkolonialnych refleksji 
przekładoznawczych zwraca on uwagę na przekonanie Homiego Bhabhy, „iż każda kul-
tura w zasadzie jest nieprzetłumaczalna” (Bilczewski 249) i to nie ze względu na swą 
wyjątkowość i oryginalność, lecz wewnętrzne zróżnicowanie i wymieszanie z innymi 
formacjami kulturowymi.

Przekład, w swoim tradycyjnym kształcie opartym na zasadzie ekwiwalencji, okazuje 
się zatem jedynie idealistycznym marzeniem, by nie powiedzieć – arbitralną uzurpacją, 
wymaga bowiem stabilizacji znaczeń na dwóch biegunach, które tłumacz stara się do siebie 
zbliżyć. Refleksja Bhabhy daleka jest jednak od pesymizmu i malkontenckich narzekań 
na niemożliwość komunikacyjnego zbliżenia kultur. W takim samym bowiem stopniu, 
co niemożliwa, translacja jest konieczna, zwyczajna i codzienna. Skłania do nieustannej 
negocjacji i dialogu, wsłuchiwania się w głos inności, przebywania na granicach języka, 
własnych przekonań, wierzeń, przyzwyczajeń (Bilczewski 249–250). 

Nie pozostaje więc nic innego, niż pozwolić czytelnikowi, niezależnie od jego pocho-
dzenia i języka, w którym czyta Kalan, by czerpał przyjemność z samodzielnego rozwią-
zywania (niekoniecznie zaś: rozwiązania) wielowarstwowej, komparatystycznej zagadki, 
jaką stanowi to opowiadanie. 

9 Kiedy w lipcu 2018 roku tłumaczyłam opowiadanie Kalan na potrzeby Miesiąca Spotkań 
Autorskich we Wrocławiu, nawiązałam kontakt z Muratem Özyaşarem, by rozwiać wątpliwości, 
co do przyjętych przeze mnie strategii tłumaczenia. Odpowiadając na moje pytania, Murat Özyaşar 
godził się na wszystkie pomysły (włącznie ze stosowaniem tekstowych dopowiedzeń, objaśniających 
polskiemu czytelnikowi pewne konteksty kulturowe) i kilkakrotnie podkreślał, że tekst opowiadania 
„należy” teraz do mnie jako czytelnika oraz tłumacza, gdyż on jako autor zakończył już nad nim pracę.
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