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IRACKIEJ PISARKI IN AM KACZACZI

ABSTRACT: The paper presents two novels by an Iraqi writer Inaam Kachachi (born in 
1952) – Sawaqi al-quloob (“Streams of hearts”, 2005) and Tashari (2013). Both works 
deal with one of the most important topics in contemporary Iraqi literature, i.e. exile. 
The first part of the paper describes the lives of the main characters in these novels, who 
mainly reside in Paris, while its second part concentrates on their reflections on exile. 
Particular attention was paid to spatial and temporal metaphors which were employed 
by the author to express the protagonists’ thoughts and feelings. Their reflections were 
set in the context of theoretical considerations about exile by prominent intellectuals, 
such as Edward Said, as well as those about experiencing space, which were the focus 
of Yi-Fu Tuan’s attention and of other researchers.
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Inwazja ameryka skich wojsk oraz ich sprzymierze ców na Irak to bez w tpienia 
wa na cezura w najnowszej historii tego kraju, wyznaczaj ca pocz tek burzliwych kon-
fliktów na tle politycznym, spo ecznym, religijnym i etnicznym, targaj cych nim a  do 
chwili obecnej. Stanowi ona jednocze nie pocz tek kolejnego ogniwa w a cuchu repre-
sji, wojen i sankcji ekonomicznych, które odcisn y swe pi tno na yciu Irakijczyków 
w drugiej po owie XX w. Jednak e 2003 rok mo na te  uzna  za pocz tek znacz cych 
przemian na irackiej scenie literackiej, która w dwóch ostatnich dekadach zacz a si  
dynamicznie rozwija  pomimo niesprzyjaj cych, wojennych okoliczno ci1. Wielu pisa-
rzy i pisarek, zarówno tych znanych i posiadaj cych imponuj cy dorobek literacki, jak 
i tych rozpoczynaj cych swoj  artystyczn  przygod  w obecnym stuleciu, tych yj cych 
w kraju i na emigracji, chwyci o za pióra, by zarejestrowa  trudne do wiadczenia rodaków 
w ogarni tym chaosem Iraku i by spisa  ich smutne wspomnienia z czasów panowania 
obalonego re imu Saddama Husajna2. 

1 Jednym z probierzy rozwoju wspó czesnej prozy irackiej oraz wzrostu jej znaczenia na arabskiej 
scenie literackiej jest wyró nienie powie ci autorów, takich jak: ‘Abd al-Chalik ar-Rikabi, In am 
Kaczaczi, Ali Bader, Muhsin ar-Ramli, Hawra’ an-Nadawi, Sinan Antun i Ahmad Sa adawi, na 
listach Mi dzynarodowej Nagrody za Powie  Arabsk  (tzw. „arabski Booker”). Patrz: http://www.
arabicfiction.org/ [8.07.2015]. 

2 Irackie pisarki i pisarze wypowiadaj  si  cz sto na ten temat na amach prasy. Oto fragment 
wypowiedzi In am Kaczaczi: „Do wiadczamy prawdziwego, gwa townego o ywienia w beletrystyce 
irackiej, poniewa  my – pisarze, d ymy do uchwycenia szokuj cych wydarze  w Iraku i obserwujemy 
ich reperkusje z naszej w asnej perspektywy”, w: Al-Mustafa Najjar, Iraqi Novelist Makes Electro-
nic Cementery for Fellow Émigré, „Asherq Al-Awsat”, 12.04.2014, http://www.aawsat.net/2014/04/
article55331097/iraqi-novelist-makes-electronic-cemetery-for-fellow-emigre [08.07.2014]. Patrz te : 
Marcia Lynx Qualey, The Literature of Forgetting and Remembering in Iraq, „Al-Araby al-Jadeed”, 
12.04.2015, http://www.alaraby.co.uk/english/artsandculture/2015/4/12/the-literature-of-forgetting-and-
remembering-in-iraq [8.07.2015].


