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„J ESTEM POŁOWĄ CZEGOŚ, CO NIE PRZYSZŁO , BY ODEJŚĆ”.  

O ELENIE PONIATOWSKIEJ  
(laureatce Nagrody Literackiej im. Miguela Cervantesa, 2013 rok) 

Pierwszymi dziełami literackimi Eleny były książki dla dzieci Lilus Kukus 
i Melés y Teléo. Najbardziej cenionym jej dziełem, zarazem jednym z najważniejszych 
utworów współczesnego Meksyku i Ameryki Łacińskiej jest kronika La noche de Tla-
telolco (Noc Tlatelolco), opublikowana w 1971 roku. Książka ta jest zapisem wydarzeń 
z 2 października 1968 roku, kiedy to na 10 dni przed inauguracją igrzysk, na Placu 
Trzech Kultur w mieście Meksyk, doszło do masakry licznie zgromadzonych tam stu-
dentów. Autorka we wprowadzeniu do nowego wydania specjalnego z 2012 roku tak 
oto streszcza historię współczesnego Meksyku:  

Potem był Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría narzucił kandydaturę Miguela de la 
Madrid, który z kolei narzucił Salinasa de Gortari, pomimo że prawdziwym zwycięzcą 
był Cuauhtémoc Cárdenas. Sześć lat później, jego z kolei kandydat, Luis Donaldo Colo-
sio został zamordowany w Tijuanie 23 marca 1994 roku w Lomas Taurinas. Ta zbrod-
nia ułatwiła dojście do władzy Ernesto Zedillo, który przekazał władzę prezydencką 
cente Foksowi z opozycyjnej PAN. On z kolei oszukał naród meksykański, tak samo 
jego następca, Felipe Calderón1.  

Z tych zdań wyłania się przygnębiający obraz współczesnego Meksyku, gdzie 
transformacja polityczna w roku 2000 okazuje się fikcją. PAN jako partia opozycyjna, 
bazująca na ideach dyskursu prawicowego, zdradziła ideały demokracji: za czasów pre-
zydentury Foksa do władzy doszli zwolennicy neoliberalnej technokracji. Z kolei pod-
czas prezydentury Calderona rozpętała się wojna gangów narkotykowych, która po-
chłonęła sześćdziesiąt tysięcy ofiar, a ich liczba (już za kolejnego prezydenta) stale ro-
śnie.  

Elena Poniatowska demistyfikuje fasadowość zmian, bowiem choć jest praw-
dą, że „przez te czterdzieści cztery lata wyłoniło się nowe społeczeństwo obywatelskie, 
krytyczne i niezadowolone, dla którego punktem odniesienia stała się masakra z 2 paź-
dziernika 1968 roku”2, to jednak te próby oddolnych zmian zawsze kończyły się fias-
kiem. Elena z goryczą pisała: „Tak, to jest możliwe! Tak, to jest możliwe! Tak, to jest 
możliwe! Mam osiemdziesiąt lat i od 1968 roku nigdy w wyborach nie wygrał mój kan-

                     
1 Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, (2012), Edición especial, Era, México D.F., s. 26. 
Tłumaczenia cytatów hiszpańskich – Autor. 
2 Ibidem, ss. 26-27. 



„Jestem połową czegoś, co nie przyszło, by odejść”… KULTURA  
 

Ameryka Łacińska, 3-4 (81-82) 2013, ss. 220-225 221 

dydat”3. Pisze z nadzieją o ruchu młodzieżowym, który wyłonił się 11 maja 2012 roku – 
#Yosoy132, w kontekście wizyty ówczesnego kandydata PRI Enrique Peñi Nieto na 
Uniwersytecie Iberoamerykańskim w mieście Meksyk. Ruch #Yosoy132 zarzucał tele-
wizji – Televisa (sprzyjającej kandydatowi PRI) manipulację.  

W 1968 roku poniósł śmierć w wypadku samochodowym na drodze Calpulal-
pan, w wieku zaledwie 21 lat, Jan Poniatowski, młodszy brat Eleny. Od tej pory, prak-
tycznie wszystkie jej książki będą dedykowane Janowi, którego traktowała jak syna. 
W książce z 1969 roku pt. Do sępów pójdę (Hasta no verte Jesús mío) znajduje się nas-
tępująca dedykacja: „Bratu memu, Janowi; chłopcom, którzy zginęli w 1968 roku: roku 
Tlatelolco”4. Trzy lata później, w 1971 roku, prezydent Luis Echeverría Alvarez odzna-
czył ją nagrodą Premio Xavier Villaurrutia. Poniatowska odmówiła przyjęcia nagrody, 
wypowiadając bezkompromisowe słowa: „A któż nagrodzi zmarłych?”. 

Do sępów pójdę jest powieścią, zaś La noche de Tlatelolco – to kronika. Jed-
nakże w obu dziełach literackich, jak i w całej twórczości Eleny „dochodzą do głosu” 
osoby i ich historie. Twórczość Eleny to historie-przekazy ustne. Celem ich jest zwró-
cenie uwagi na problemy, a przede wszystkim na nierówności polityczne, społeczne 
i kulturowe dotykające osoby, które cierpią i są dyskryminowane. Powieść Do sępów 
pójdę jest zapisem historii Jesusy Palancares, która urodziła się w Oaxace; walczyła 
w czasie rewolucji; potem przyjechała do stolicy, gdzie pracowała jako służąca; Jesusa 
to portret prostej, aczkolwiek niezależnej kobiety. „(...) Myślałem, że rewolucja wszys-
tko odmieniła… – Niczego rewolucja nie odmieniła. Tylko jeszcze gorzej z głodu zdy-
chamy…”5. Te słowa odnoszą się bezpośrednio do słów Jesusy, którymi rozpoczyna się 
książka: „I tak jest naprawdę, w kłamstwie tutaj żyjemy; kłamstwa w radiu opowiadają, 
kłamstwa gadają sąsiedzi i kłamstwo, że smutno pani beze mnie będzie (...)”6.  

Według oficjalnych statystyk Krajowej Rady Oceny Polityki Rozwoju Spo-
łecznego (Consejo Nacional de Evaluación de Política del Desarrollo Social, CO-
NEVAL) z 2013 roku liczba osób w żyjących w ubóstwie wzrosła z 52,8 mln w roku 
2010 do 53,3 mln w 2012 roku7. Blisko połowa ludności Meksyku żyje w ubóstwie.  

W 1980 roku zostaje opublikowana kronika Fuerte es silencio (Silna jest cisza) 
z dedykacją: Janowi 1947-1968. Książka jest zapisem historii osób, które przyjeżdżają 
do miasta Meksyk w poszukiwaniu lepszego bytu. Autorka podkreśla, że „silna jest 
również cisza, którą przez lenistwo albo przez rezygnację nosimy w sobie my, obywate-

                     
3 Ibidem, s. 30. 
4 Elena Poniatowska, Do sepów pójdę, tłum. Beata Babad, Wyd. Literackie, Kraków 1976.  
5 Ibidem, s. 136. 
6 Ibidem, s. 5. 
7 CONEVAL (2013), Medición de la pobreza en México en las Entidades Federativas 2012, 
Mexico D. F. 
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le”8. Pięć lat później w 1985 roku, po trzęsieniu ziemi w mieście Meksyk, Poniatowska 
zebrała relacje naocznych świadków tragedii i opublikowała w Nada, nadie. Las voces 
del temblor (Nic, nikt. Głosy trzęsienia).  

Elena zaczyna czynnie brać udział w ruchach politycznych i organizacjach 
broniących praw człowieka. Była założycielką gazety La Jornada i, między innymi, 
magazynów Fem i Debate Feminista. Jej twórczość dziennikarska sięga okresu dużo 
wcześniejszego. Już w wieku 21 lat zaczęła pracować jako dziennikarka, realizując wie-
le wywiadów z osobami ze świata kultury, literatury, filmu i sztuki meksykańskiej, mię-
dzy innymi z Diego Riverą, Octavio Pazem, Juanem Rulfo, Dolores del Río, Cantinfla-
sem, Maríą Félix, Guillermo Arriagą i Rosario Ibarrą. W 2004 roku została wydana 
książka zatytułowana Miguel Covarrubias. Vida y mundos (Miguel Covarrubias. Życie 
i światy); stanowiąca kompilację wywiadów z intelektualistami, malarzami, pisarzami.  

Temat walki o prawa kobiet i o prawa ludów autochtonicznych jest jej szcze-
gólnie bliski. Odnośnie do kobiet z grup etnicznych Poniatowska pisała w 1998 roku: 

Bieda niszczy człowieka. Głód jest realny, paraliżuje, dotyka nie tylko jednostki, ale 
wpływa również na sytuację społeczną i gospodarczą kraju. Człowiek, który głoduje 
jest istotą, która nie żyje, nie ma dostępu do edukacji, mieszkania, opieki zdrowotnej; 
pozbawiony jest możliwości rozwoju osobistego, nie może komunikować się z innymi 
ani dochodzić swoich praw9. 

Elena publikowała w magazynie Fem, gdzie razem z Alaíde Foppą, Martą La-
mas, Carmen Luego i Eleną Urrutią była członkiem redakcji. Pisała w 1978 roku, że „fi-
larem wyzwolenia kobiet jest niezależność ekonomiczna”. Rok później, we wspólnym 
wprowadzeniu do Fem czytamy: „Pisanie zaczęło się będąc przywilejem mężczyzny 
i przywilejem klasy”. Głos Eleny razem z innymi intelektualistkami był pierwszym tak 
silnym w obronie praw kobiet w historii współczesnego Meksyku. Kobietom również 
zostaną poświęcone powieściowe biografie: o fotografce Tinie Modotti (Tinísima), ma-
larce Leonorze Carrington (Leonora) czy też Las siete cabritas (Siedem kóz), która ana-
lizuje pasjonujące biografie najważniejszych kobiet współczesnego Meksyku: Fridy 
Kahlo, Guadalupe Amor, Nahui Olin, Marii Izquierdo, Eleny Garro, Rosario Castella-
nos i Nellie Campobello.  

Poniatowska traktuje biografie jako intymne spotkanie i bezpośredni kontakt 
z drugą osobą. Funkcję intymnego spotkania pełni dla niej także poezja, która stanowi 
odpowiedź na brutalność rzeczywistości. O poezji Jaime Garcíi Terresa pisała w 2006 
roku: „Dziś, kiedy żyjemy w rozrzedzonej atmosferze strachu, byłoby dobrze powrócić 
do doświadczenia poetyckiego Jaime Garcíi Terresa, rygorystycznego, delikatnego, 

                     
8 Elena Poniatowska (1980), Fuerte es silencio, Era, México D.F., s. 12. 
9 Elena Poniatowska (1998), “¿Collar de piedras finas o espinas de maguey?”, w Arqueología 
Mexicana, vol. 5, no. 29, s. 71. 
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skrupulatnego, otwartego na drugiego człowieka”10. Poniatowska ma w swojej twórczo-
ści tylko jeden tomik wierszy, dedykowany siostrze, zatytułowany Rondas de la niña 
mala (Piosenki złej dziewczynki) i opublikowany w 2008 roku. Dochodzi tutaj do głosu 
melancholia i przemijanie: „Chcę umrzeć troszeczkę/szepcze dziecko w sekrecie”11. 
Dominuje pesymizm i poczucie pustki:  

Zgubiłam sznurówki, 
spód sukni,  
wstążkę od warkoczy, 
niebieskie guziki. 
Już nie jestem twoim partnerem, 
ani twoją niebiańską cytryną,  
jestem połową czegoś 
co nie przyszło, by odejść12. 

W wierszu Mi hermano (Mój brat) wyznaje: „Z twojej śmierci, coś żyje”13. 
Nadzieję i istnienie stanowi słowo pisane, jak pisał Czesław Miłosz, „to, co nienapisane 
dąży do nieistnienia”. Ten stan osobistej utraty można odczytywać i interpretować rów-
nież jako rozgoryczenie i rozczarowanie. Czym? Sytuacją społeczną i polityczną w kra-
ju? Najprawdopodobniej. Społeczna wrażliwość na kwestie ubóstwa i nierówności 
ukształtowała jej polityczne poparcie dla meksykańskiej lewicy. Mimo wszystko, go-
rycz i rozczarowanie partiami politycznymi, również lewicą, sprowadziła jej przekona-
nia do dystansu wobec jakiegokolwiek ruchu politycznego. Twierdzi, że „przyszłość to 
młodzież” 14.  

W roku 2008 publikuje książkę Octavio Paz, las palabras del árbol (Octavio 
Paz, Słowa drzewa), która jest hołdem dla Octavio Paza, jego twórczości i działalności. 
Również w 2008 roku wydawnictwo Fondo de Cultura Económica publikuje antologię 
wierszy Wisławy Szymborskiej zatytułowaną Poesía no completa. Wstęp napisała Ele-
na, która tak pisała o poezji polskiej noblistki:  

Jej wiersze ostre, aforyzmowe, nic nie opisują, nikt się zbyt długo nie cieszy. Jej ironia 
jest precyzyjna, czasem cięta. Zamiast tworzyć elegie, preferuje figlarny, psotny ton 
małych i ciekawych form, które nas określają” 15. 

                     
10 Elena Poniatowska (2006), “¿Quién soy para dejar de ser lo que son todos?, w Revista de la 
Universidad de México, no. 27, s. 12. 
11 Elena Poniatowska (2008), Rondas de la niña mala, Era, México D. F., s. 10. 
12 Ibidem, s. 11. 
13 Ibidem, s. 67. 
14 Elena Poniatowska (2012), La Noche de Tlatelolco, Edición especial, Era, México D. F., s. 31. 
15 Szymborska, Wislawa (2008), Poesía no completa. Antología, prolog Elena Poniatowska, 
wybór i tłumaczenie Gerardo Beltrán y Abel Murcia Soriano, Fondo de Cultura Económica, Mé-
xico D. F.  
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Twórczość Poniatowskiej zawiera wskazówki dotyczące metodyki pracy i ba-
dań naukowych właściwych nie tylko dziennikarstwu, ale i naukom społecznym. 
O czym pisać? W jak sposób zadawać pytania? O co pytać? Ideał pracy polega na bez-
pośrednim kontakcie z osobą. Teorie tworzy się w oparciu o ten bezpośredni kontakt 
z człowiekiem, z jego realnymi problemami. Wywiad z drugą osobą to jest „droga do 
świata”; „sztuka polega na wiedzy, jak dotrzeć do serca informatora”. Wywiad jest ży-
wą emocją, jest spotkaniem, najpierw z samym sobą, potem – z innymi. Wywiad wiąże 
się z niepewnością, czy ta druga osoba, aby na pewno go zaakceptuje. Wywiad jest rów-
nież obserwacją i pytaniem, jest akcesem do świata; to nie tylko usłyszane głosy, ale też 
sposób życia. Wywiad musi skończyć się transkrypcją; „pisząc, robiąc to codziennie 
mogłam żyć podwójnie: dlatego że w momencie odtwarzania konkretnego wydarzenia, 
powracałam do niego, co najmniej na papierze. I dlatego czuję się spełniona”16. Notat-
nik i dyktafon to sprzęt niezbędny osobie przeprowadzającej wywiad. Są one potrzebne 
nie tylko w pracy dziennikarskiej, lecz przede wszystkim w pracy naukowej z dziedziny 
nauk społecznych. Poniatowska przeprowadziła w 1957 roku wywiad z autorem jednej 
z najważniejszych książek opisujących życie jednego z ludów autochtonicznych 
w Chiapas – Juan Pérez Jolote. Biografía de un tzotzil, napisanej przez Ricardo Pozasa 
Arciniega. Książka autorstwa Pozasa otwiera nowy rozdział w naukach antropologicz-
nych i społecznych; Poniatowska podkreśla metodę obserwacji i wsłuchiwania się w hi-
storię ludu Chamula, którym zajmował się Pozas.  

Osobą szczególną w życiu Eleny Poniatowskiej był Carlos Monsiváis (1938-
2010), jeden z najważniejszych pisarzy i intelektualistów współczesnego Meksyku. 
Elena cytuje słowa Carlosa17: „Czasem ja sam siebie nie rozumiem” i „Nigdy z niczego 
nie byłem tak naprawdę w pełni zadowolony” w odniesieniu do Pedro Páramo, bowiem 
Monsiváis otrzymał nagrodę imienia Juana Rulfo. Słowa Monsivaisa, pełne skromności 
w odniesieniu do swojej twórczości, odnoszą się też do Eleny, która wciąż podejmuje 
wyzwanie pióra. Elena Poniatowska pisze nieustannie, dużo podróżuje, udziela wywia-
dów i jest osobą pełną energii. Najnowsza książka Eleny, to biografia jej męża, astro-
nauty Guillermo Haro, El Universo o nada: biografía del estrellero Guillermo Haro. 
Obecnie autorka jest w trakcie pisania biografii rodziny Poniatowskich. 
 

Łukasz CZARNECKI
18 

                     
16 Elena Poniatowska (1996), „La entrevista: una vía del acceso al mundo”, w Revista Mexicana 
de Comunicación, vol. 8, no. 44, s. 23. 
17 Elena Poniatowska (2006), „Querido Monsi, te abraza Rulfo”, w Proceso, No. 1558, s. 71. 
18 Łukasz Czarnecki – uczestnik programu stypendiów postdoktoranckich UNAM, Instituto de 
Investigaciones Económicas, UNAM; pracownik naukowy UNAM. 
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