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MURAT ÖZYAŞAR

Murat Özyaşar urodził się w 1979 roku w Diyarbakırze w południowo-wschodniej 
Turcji. Z pochodzenia jest Kurdem i jak sam wspomina języka tureckiego nauczył się 
dopiero w szkole podstawowej. Ukończywszy turkologię na Uniwersytecie Tygryskim 
(Dicle Üniversitesi) w Diyarbakırze, został nauczycielem języka i literatury tureckiej 
w swoim rodzinnym mieście. Pracując z dziećmi z ubogich przedmieść Diyarbakıru, 
zachęcał je do rozwijania swoich pasji i talentów literackich, co zaowocowało publikacją 
czasopisma „Hışt Hışt” („Psst Psst”), głośno komentowanego i komplementowanego 
w całej Turcji. W październiku 2016 roku podczas stanu wyjątkowego ogłoszonego 
po nieudanej próbie puczu Özyaşar został oskarżony o wspieranie organizacji terrory-
stycznych, na kilka dni aresztowany i zwolniony z pracy. Obecnie wraz z żoną i córką 
mieszka w Stambule i wciąż pracuje jako nauczyciel.

Murat Özyaşar jest dotychczas autorem trzech tomów opowiadań, przy czym wszyst-
kie wzbudziły duże zainteresowanie zarówno w Turcji jak i poza jej granicami. Jego 
debiutancka książka z 2008 roku, nosząca zagadkowy tytuł Ayna Çarpması („Wstrząs 
lustra”) otrzymała dwie ważne tureckie nagrody literackie: nagrodę im. Halduna Tunera 
w 2008 roku i nagrodę im. Yunusa Nadiego w 2009 roku. Kolejny zbiór opowiadań 
z 2015 roku pt. Sarı Kahkaha („Żółty rechot”) uhonorowany został z kolei w 2017 roku 
nagrodą literacką Balkanika, przyznawaną przez komisję wyłonioną spośród przedstawicie-
li siedmiu krajów: Albanii, Bułgarii, Grecji, Macedonii, Rumunii, Serbii i Turcji. Z tomu 
Sarı Kahkaha pochodzi prezentowane tu opowiadanie „Kalan albo reszta”. W 2019 roku 
ukazała się najnowsza książka Özyaşara, zatytułowana Aslı Gibidir („Zgodne z orygina-
łem”), zawierająca opowiadania związane z rodzinnym miastem pisarza, Diyarbakırem. 
Zarówno pojedyncze opowiadania Murata Özyaşara, jak i całe tomy (w tym przede 
wszystkim Sarı Kahkaha) przetłumaczone zostały na kilka języków: kurdyjski, francuski, 
perski, czeski, angielski, niemiecki i włoski. 
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Spójrz, jest tutaj: poszła nad studnię i przelała swój głos. 
Głos, który niegdyś obito, który posiwiał, gdy nadszedł jego czas i który dawno już się 

załamał. To dlatego. Trzeba było czasu, żebym zrozumiała, dlaczego mówiąc, zawsze gubiła 
jedną literę. Ostałam sama zamiast Zostałam sama. Że ta zgubiona litera kala wszystkie 
nasze zdania. Dużo, dużo później przyszło mi zrozumieć, że cała reszta była tylko uci-
szonym głosem. Że ona właściwie nie mówiła, gubiąc literę, tylko mówiła do tej litery.

Nie chciała rozmawiać o tej pożółkłej fotografii, nie zająknęła się ani słowem na jej 
temat. Zresztą rodzice nie naciskali, nie zadawali też żadnych pytań. Ja zaś patrzyłam na 
nią z ciekawością, zachwytem, ale i zadziwieniem. 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 bardziej jej czoło przypominało linijki 
tekstu w zeszycie. Podkreślone zdania stawały się szeroko otwartą drogą prowadzącą 
ku przeszłości. A przeszłość to teraźniejszość, która nastaje dzień po dniu. Zaczęłam 
ją poznawać, wczytując się w jej czoło, w te smoliste zdania płynące nieprzerwanym 
strumieniem drogą i wpadające do studni.

A to fotografia, na której była mi podwójnie matką, nie tylko matką mojej matki: ja 
wyciągnięta na łóżku, czoło rozpalone, w ustach nieprzyjemny posmak. Jej kolana okryte 
kocem, dłonie na moich włosach, a na ustach stara baśń. Baciu – mówiłam do niej – 
baciu. Kiedy się tak do niej zwracałam, stawała mi się matką, a jej palce niczym srebrny 
grzebień prześlizgiwały się po moich włosach. Poznawałam smak dobroci i współczucia, 
powtarzałam tylko jak w malignie z głębi swego serca: baciu. Ona długo, długo milczała, 
a potem znikała w swoim milczeniu, ja zaś nie wiedziałam, czy śnieg przyprószył jej 
włosy, czy przytłumił głos snujący baśń. Wracała stamtąd postarzała i zgaszona, prawdziwa 
starowinka. Nie wiedziałam, czy swym zmęczonym głosem opowiadała baśń, czy może 
sama była baśnią. Jedynym pewnikiem był ból, ostry jak nóż, który plątał jej język. Ja 
tylko majaczyłam: baciu, baciu. Ja majaczyłam, a ona była mi wodą. Wychodziła ku 
mnie ze swego milczenia z jednym tylko zdaniem:

– Toć ja też jestem gęsią, kochanie – mawiała. – Ja też jestem gęsią.
Potem opowiadała baśń o gęsi.
Wymawiała każde słowo powoli i wyraźnie, jakby z mozołem schodziła ze wzgórza, 

jakby rozplątywała nici za pomocą igły. Miała hennę na włosach i szyję tak bladą, że 
chyba nigdy nie widziała słońca. I jeszcze piegi, i złote zęby. Kiedy opowiadała, dzień 
stawał się nocą, noc ścinała ciemność, świat się rozwidniał. Fırfr, mój koci przyjaciel, 
przychodził wtedy do nas. Układał się w nogach łóżka, milkło nie tyle jego mruczenie, 
co gniewne pomrukiwanie, a z czasem przyjemne ciepło rozpływało się po mym ciele. 
Świat był ciepłem Fırfıra, głosem baci, oknem, za którym padał śnieg. 

– Gęsi pobierają się tylko raz w życiu – z jej ust płynęła rzewna opowieść. – Jeśli 
jedna z nich zginie albo coś jej się stanie, druga już nigdy nie wiąże się z  inną. Wtedy 

1 Opowiadanie Murata Özyaşara pt. „Kalan” z tomu Sarı Kahkaha („Żółty rechot”).
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z nieba spada ogień, a rzeki przestają płynąć. Góry wsłuchują się w jej zawodzenia. 
Potem jej serce przygniata ciężar wielki jak góry Munzur. Świat zaczyna się zaciskać jak 
pętla, a jej twarz przybiera wisielczy wygląd. Zostaje sama, stara, odludna. Samiuteńka 
na tym świecie. Śmierć męża to mały koniec świata. Trzeba znać jego wartość – mówiła, 
przełykała ślinę, potem raz jeszcze przełykała. 

Ona przełykała ślinę i ja też przełykałam, moje oczy robiły się większe i większe, bałam 
się tego, co cisnęło mi się na usta. Sądziłam, że zrozumie. Właśnie wtedy świat przerósł-
by mnie, zwaliłby się na moje wątłe barki. Poprawiała mi poduszkę pod głową i grubą, 
błyszczącą kołdrę, którą byłam przykryta. Cienie tańczyły na suficie pokoju… Wierzyłam, 
że jeśli zamknę powieki, będę uratowana, częściej jednak leżałam z oczami utkwionymi 
w ciemność. Dopadały mnie wyrzuty – że dorastam, że jestem winna. Dręczycielka, drę-
czycielka, mówiłam sama do siebie. Potem nagle mój wzrok padał znów na majestat okna, 
na wielkie płaty śniegu. Wtedy pojmowałam, czym jest „śnieg płonący w śniegu”. Ona 
długo, długo milczała, a ja niepewna, czy mnie zrozumiała, widziałam tylko nastroszoną 
sierść Fırfıra. Ona zaś spoglądała na mnie i powtarzała w głębokim zamyśleniu, czy to do 
mnie, czy sama do siebie: – Toć ja też jestem gęsią, kochanie, ja też jestem gęsią.

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 paznok-
cie. Wracałam do niej, sypiący śnieg przyprawiał mnie o dreszcze. Dopiero przy niej 
odzyskiwałam spokój. Śnieg sypał bez przerwy, Fırfır pochrapywał. Jego gałki oczne 
poruszały się pod powiekami.

– Spójrz – mówiła. – Fırfır widzi coś we śnie. Ty też zaśnij. Niech i ciebie ujrzy 
jakiś piękny sen. 

Moje włosy w jej dłoniach, baśń się kończyła, sen odpływał. Wydłużająca się opowieść 
rozbudzała mnie, a ona w milczeniu otulała i moje ciało, i wciąż jeszcze wybrzmiewa-
jące słowa. Wówczas ja otwierałam oczy na czas, który nie istniał, choć śnił. O poran-
ku zaplatała mi warkocze, zapinała guziki mojego czarnego fartuszka, zasuwała suwak 
kożucha, owijała mi szyję szalikiem:

– Jest środek zimy, uważaj, nie przemarznij – ostrzegała i dodawała słowa najpięk-
niejszej na świecie modlitwy w języku zazaki: Heq to qedîm kero sirra serdine nêro 
serê to – „Niech Bóg uczyni cię wiecznym, niech chroni cię od powiewów chłodu”.

W ten sposób posyłała mnie w świat, na ulicę, do szkoły. 

Tylko spójrz, porządnie wymarzłam na tej fotografii:
Na ulicy leżał martwy ptak. Wczorajsze śmieci. Mróz, wokół skrzący się śnieg. 

W uszach dźwięczały mi słowa baci. Co jest? Jeszcze bardziej marznę? Martwy ptak, 
martwa gęś, karaluch… A co, czy ja mam ręce od parady? Mogłam wejść do ogrodu, 
wygrzebać dołek pod drzewem i złożyć ptaka w grobie. Zrobiłam tak. Uf, odetchnęłam 
z ulgą. Pomyliłam się, odmawiając modlitwę, zaczęłam więc jeszcze raz od początku. 
Całe ręce w błocie i pierzu. Jak mam się porządnie pomodlić? Przecież muszę potrzeć 
rękami twarz do modlitwy… Zrobię to później, Bóg jest wielki, zrozumie, gajril magdūbi 
alajhim walād dāllīn. Amin – „Nie zaś tych, na których jesteś zagniewany, i nie tych, 
którzy błądzą. Amen”. Lepiej, żeby mama nie zobaczyła takich brudnych rąk, będzie 
zła. Muszę opowiedzieć o tym Besrze. Zebrałam rozrzucone wokół kawałki chleba, 
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przyłożyłam je trzykrotnie do ust i do czoła, a potem wypowiedziałam słowa modlitwy: 
Bismillāhirrahmānirrahīm – „W imię Boga miłosiernego, litościwego!” i położyłam chleb 
na murku. Dobry uczynek – tak mawia bacia. Dobry uczynek – powiedziałam i ja, jej 
głosem. O tym też muszę opowiedzieć Besrze. A co z bacią i gęsią, ze mną i karaluchem, 
z martwym motylem w pyszczku Fırfıra? Zawahałam się – nie wiem, czy o tym opowiem. 

Ruszyłam przed siebie. Droga do szkoły nie była prosta. – Jedno wielkie kłamstwo 
z tą prostą drogą do szkoły!2 – powiedziałam sama do siebie. Szłam jednak dalej. Wpa-
dłam do klasy zdyszana.

– Przepraszam za spóźnienie, psze pana.
– Usiądź. I niech to będzie ostatni raz.
Usiadłam. Marzłam. Nauczyciel rysował mapę na tablicy. Besra też marzła, jej oddech 

zamieniał się w parę. Chuchałyśmy w dłonie. Wreszcie ktoś wstał, dorzucił kilka drew 
do pieca. 

– Zaraz zrobi się cieplej – powiedział nauczyciel.
Czy ptakowi też jest już cieplej? Tak, na pewno. Szukałam wzrokiem na mapie naszego 

miasta. Besra dostrzegła je wcześniej i pokazała też mi. Stamtąd przeniosłyśmy się do 
sąsiednich miast i papierowymi statkami dotarłyśmy nad morza. Besra dygotała.

– Jakże szczęśliwy jest ten, kto dygocze – sparodiowała słowa szkolnego ślubowania, 
zamieniając „być Turkiem” na „dygotać”.

Szturchnęłam ją prawym łokciem między żebra.
– Milcz, na Boga. Jak nauczyciel usłyszy, będzie po nas. 
Nauczyciel nie usłyszał.
– Żeby tylko morza nie zamarzły, psze pana – odezwała się Besra głośno.
Cała klasa wybuchnęła śmiechem. 
– Ale ja mówiłam poważnie – obruszyła się Besra. 
– Narysujcie dokładnie taką samą mapę – zadał pracę domową nauczyciel.
Potem zaczęła się przerwa. Uznałam, że pora nieco odetchnąć: dzieci biegające bez 

ustanku po ogrodzie, przewracające się, śmiejące się z przewróconych, podstawiające 
sobie nogi, chłopcy wrzeszczący gol, goool, dwa ognie, chowanego, skakanka, klipa… 
Zdaje się, że to szczebioczące ptaki i strzelający do nich myśliwi… Próbowałam opo-
wiedzieć Besrze poranne wydarzenia. Nie słuchała.

– Potem mi opowiesz – powiedziała zajęta zabawą. – Ence pence, w której ręce? 
Jak nie zgadniesz, będziesz dziadkiem. 

Nie zgadłam, nigdy nie zgadywałam. Gdy mówiłam, że kamyk jest w lewej ręce, 
pokazywała mi prawą:

– Patrz, kamyk jest tutaj – mówiła.
Dopiero dużo, dużo później przyznała się, że w każdej ręce trzymała po kamyku. 

A to jest fotografia, której strzegę najpilniej: wygląda na niej, jakby zaraz miała 
dokądś pójść. No tak, zobacz, tutaj nie pamiętano, by trzymać dzieci z dala od władzy.

Kiedy nadszedł czas, bacia poszła do szkoły. Kazano się jej uczyć na pamięć patriotycz-
nych pieśni, składać przysięgi. Recytowała całe stronice wykute na pamięć. Wciąż pamiętała 
pytania, na które wtedy musiała odpowiadać. Kiedy wróciłam ze szkoły i siedząc z podkur-
czonymi nogami, próbowałam rysować mapę, stanęła nade mną i potrząsając prawą dłonią 
z uniesionym palcem wskazującym, zadała pytanie, jakby recytowała jakiś wyuczony tekst:

2 Nawiązanie do słów tureckiej piosenki Okul yolu düz gider.
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– Gdzie znajdowały się pierwotne siedziby Turków? Wymień trasy migracji. 
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.

– Co znaczy „peńcil”? Drzwi czy okno? – zapytała nagle, wymawiając angielski 
wyraz tak jak się pisze.

– Ani jedno ani drugie. Ani jedno ani drugie, baciu! – wybuchnęłam. – I mówi się 
„pensyl”, a nie „peńcil”!

– A co ty tam wiesz! Nic nie wiesz!
Pochyliła się nad zeszytem.
– Dodaj trochę wiatru tym górom, dopiero wtedy będą powichrowane – dopowiedziała.

Spójrz: tak wygląda, gdy oddaje cześć Księżycowi. Wstaje co rano, całuje ściany 
i modli się do Matki Fatmy. Matką Fatmą nazywa Księżyc. I jeszcze to: nasz dom 
w czwartki wypełnia się zapachem chałwy. Według staruszki ten zapach sprawia, że 
zmarli wiedzą, że się ich wspomina. I wtedy chronią nasz dom, stają się jego niewi-
dzialnymi strażnikami. 

A oto fotografia, która najbardziej mnie przeraża:
Tamtego dnia zastałam ją, jak rytmicznie wprawiając w ruch kołyskę mojego młod-

szego brata, ukradkiem zerkała na trzymane w dłoni zdjęcie. 
– Emrê mi canê to… Żyję tylko dla ciebie… – nuciła smutną melodię. Ale któremu 

Kamerowi to śpiewała?
Cierpiała tak bardzo, że łzy zapomniały popłynąć. Ja też spojrzałam na fotografię – 

widziałam ją po raz pierwszy w życiu. Tę pożółkłą, czarno-białą fotografię zrobioną pewnego 
pięknego dnia, o nieodpowiedniej porze, gdy czas się kurczył gwałtownie. Tę fotografię, 
o której tyle milczała. Wszyscy tłoczą się w cieniu drzewa, jakby każdy chciał wcisnąć 
się w kadr, na twarze pada cień. W rogu czyjaś ucięta sylwetka. Jest też pies, na samym 
przodzie, niczym najważniejszy członek rodziny. 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. Rozejrzałam się. Mamy nie było w pobliżu.

– Co się stało potem? – spytałam. 
Przytuliłam się do niej. Była cieplutka. Ujęła moją twarz w swoje dłonie. Pogładziła 

mnie po włosach, po policzkach. Wtedy brat znów zaczął płakać. 
– Pewnie narobił w pieluchę – zawołał ojciec do mamy. Jego głos zmieszał się 

z dźwiękami płynącymi z telewizora.
– Nie, nie. Jest głodny – mama przybiegła z kuchni, ręce miała mokre. 
Woda kapała z jej palców, wytarła je o sukienkę. Bacia schowała fotografię do kie-

szeni kaftana, znów pogładziła mnie po policzkach, po całej twarzy. Mama przewinęła 
brata, nakarmiła go, ale on wciąż płakał. W pewnym momencie wydawało się, że ze 
złości rzuci nim o podłogę. 

– Możesz zmniejszyć ogień na kuchence? – poprosiła mnie. 
Telewizor ucichł, tata wszedł do pokoju, wziął syna na ręce i zaczął go kołysać: krok 

w przód, krok w tył i na boki. Płacz nie ustawał.
– Pewnie to kolka – stwierdził.
– Może by pojechać do szpitala? – zaproponowała mama. – Już czas, by go obrzezać. 

Podobno chłopcy tak płaczą, gdy nadchodzi czas obrzezania. 
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Pomyślałam, że może umrzeć i przerażona spytałam:
– Baciu, czy Kamer umrze? Proszę, niech on nie umiera!
– Nie bój się – odparła. Zaczęła rozplatać mi warkocze. – Kiedy dziecko nagle zaczyna 

płakać w kołysce, mówi się, że jest głodne albo że trzeba je przewinąć. Ale ty w to nie 
wierz, kochanie. To nie jest powód, żeby płakać. Czy wypada człowiekowi płakać, bo jest 
głodny albo narobił pod siebie? – dodała tym swoim uspokajającym głosem, w którym 
pobrzmiewało mocne przekonanie, że nie należy wierzyć we wszystko, co mówią inni.

Kamer wciąż płakał. Rodzice wpadli w popłoch.
W połowie rozplecione warkocze, opiekuńcze ręce, uspokajający głos…
– Nie wierz im, nie patrz na to, co mówią inni. Każdy, kto przychodzi na świat, ma 

swoją dobrą wróżkę. One żyją w niebie, nie są naszymi bliźniaczkami, nie ma między nami 
podobieństwa, ale są naszymi siostrami. Musisz wiedzieć, że kiedy dziecko nagle zaczyna 
płakać w kołysce, to dlatego, że wróżka pociągnęła je za włosy, a jeśli zaczyna się śmiać, 
to dlatego, że je zabawia. Gdy nadchodzi czas i człowiek umiera, wróżka przychodzi po 
jego ciało i zanosi do nieba, by je tam pogrzebać. Nie zapominaj o tym, dobrze?

– Przysięgam na te groby w niebie, że jest tak, jak mówię – dodała po chwili.
Miałam wrażenie, że to nie jej ręce, ale głos rozplata moje warkocze. Czy grób 

karalucha jest teraz w niebie? A motyla? A ptaka, którego pogrzebałam pod drzewem?
– Ja też mam taką dobrą wróżkę? – spytałam.
– Masz, masz, każdy ma, ty też – odparła.
– Matko Dünyo, nie mieszaj dziecku w głowie – odezwała się mama od progu.
W pośpiechu pojechali do szpitala. Jeśli miałam namieszane w głowie, to przez to, 

że nie zwracali się do niej „mamo”, tylko „matko Dünyo”. Nie mogłam zapytać o to 
mamy, bo zezłościłaby się na mnie:

– Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy – powiedziałaby. 
A gdybym zapytała o to nią samą, najpierw pomilczałaby, a potem z pewnością 

opowiedziałaby mi jakąś baśń. Niekiedy miałam wrażenie, że ja wcale nie należę do 
tej rodziny. 

Mijały dni, mijał czas, a ja wciąż myślałam tylko o mojej dobrej wróżce.
– Baciu, ja jej w ogóle nie widzę! – powiedziałam ze złością.
Wzięła moje ręce w swoje dłonie, a potem zaczęła rozczesywać mi włosy.
– Kochanie, nie widzisz jej, bo chcesz nią rządzić – odpowiedziała. – Nie rządź, 

tylko opiekuj się nią. Wtedy ją zobaczysz. 

Spójrz, to już koniec. Jeszcze się nie nauczyłam, że „nie należy zadawać pytań tym, 
którzy milczą”. Ach, że też nie wiedziałam! Zmusiłam ją 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, to znaczy Dünya i Kamer, na pewno wrócą do siebie.

Z języka tureckiego przełożyła 
Sylwia Filipowska

Przekład wykonany w ramach projektu Miesiąc Spotkań Autorskich w Mediatece we 
Wrocławiu (lipiec 2018 roku).


