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Wydawnictwo Sonia Draga wydało niedawno dwie powieści argentyńskiej 
pisarki Claudii Piñeiro – Czwartkowe wdowy w roku 2015 oraz Betibu w roku 2016 
(obie powieści w tłumaczeniu Tomasza Pindla). Claudia Piñeiro – laureatka literac-
kiej nagrody im. Sor Juany Inés de la Cruz – była dotychczas w Polsce nieznana 
i cieszę się, że dzięki katowickiej oficynie ten stan rzeczy się zmienia. 

Akcja Czwartkowych wdów rozgrywa się w Altos de la Cascada, zamknię-
tym, monitorowanym osiedlu na peryferiach Buenos Aires, tzw. country, w którym 
mieszka klasa wyższa, która do dyspozycji ma pole golfowe, korty tenisowe, basen 
oraz prywatną firmę ochroniarską. Każda rodzina tam mieszkająca zatrudnia gospo-
sie, opiekunki, pomoce domowe, ogrodników – są to albo Paragwajczycy, albo Pe-
ruwiańczycy. Claudia Piñeiro oddaje doskonale klimat i atmosferę country dokład-
nie opisując jego wygląd (dowiadujemy się np. że spacerując po osiedlu nie do-
strzeżemy żadnych kabli, są one bowiem schowane pod ziemią „żeby uchronić Los 
Altos przed zanieczyszczeniem wizualnym”, nie wolno też rozwieszać prania poza 
miejscami do tego wyznaczonymi). Jest tam zielono, schludnie, czysto, spokojnie. 

Tym, którzy przeprowadzili się do Altos de la Cascada magicznie zaciera 
się przeszłość, jak mówi Virginia – jedna z głównych bohaterek: „Zacierają się nam 
przyjaciele z całego życia, miejsca kiedyś wydające się tak ważnymi, jacyś krewni, 
wspomnienia, błędy” (str. 31). Tutaj zawiera się nowe znajomości i przyjaźnie, 
choć „w tym miejscu definicja słowa «przyjaźń» jest na tyle szeroka, że ostatecznie 
robi się strasznie wąska” (str. 54). 

Tytułowe „czwartkowe wdowy” to żartobliwe określenie czterech kobiet: 
Virginii, Teresy, Lali i Carli, żon czterech przyjaciół z osiedla, którzy co czwartek 
spotykają się na męskim wieczorze.  

Postaci, które stopniowo poznajemy nie budzą sympatii, zwłaszcza kiedy 
okazuje się, że za drogimi garniturami i markowymi gadżetami, którymi otaczają 
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się bohaterowie, kryją się przemoc, alkoholizm, zdrady, kłamstwa i korupcja. Ideal-
ny świat country, z każdą przeczytaną stroną zaczyna budzić naszą nieufność, 
a najbardziej sympatyczni z tego całego odizolowanego świata wydają się Juani 
i Romina – para nastolatków, krytykowana i odrzucana przez społeczność osiedla. 

Rytm życia La Cascady zostaje zaburzony w chwili, kiedy trzy z czterech 
„czwartkowych wdów” rzeczywiście zostają wdowami… 

Powieść warto przeczytać z kilku powodów: po pierwsze, otrzymujemy 
ciekawy portret Argentyny (choć jednocześnie, jak pisze Rosa Montero na okładce, 
jest to zarazem portret całego zachodniego świata). Po drugie, wątek kryminalny 
nie jest klasycznie poprowadzony, co jest atutem powieści. Nie pojawia się komi-
sarz w prochowcu prowadzący żmudne śledztwo, ale do prawdy dochodzimy stop-
niowo, dzięki bohaterom i narracji prowadzonej albo przez jedną z głównych boha-
terek, Virginię, albo przez narratora z zewnątrz. Po trzecie, idealny świat country 
może być rozumiany jako metafora każdej zamkniętej grupy, a ponieważ wszyscy 
należymy do jakiejś zamkniętej grupy (albo chcemy należeć) i wszyscy uważamy 
naszą grupę za lepszą czy bardziej ekskluzywną od innych, mamy możliwość przej-
rzenia się w powieści Piñeiro jak w lustrze. Po czwarte wreszcie, powieść stawia 
przed nami niepokojące pytanie o granice, jakie warto (bądź nie) przekraczać. 

W 2005 roku Claudia Piñeiro otrzymała za powieść nagrodę Clarín, a czło-
nek jury, José Saramago powiedział wówczas, że Czwartkowe wdowy to „bezlitosna 
analiza społecznego mikrokosmosu w postępującym procesie dekadencji”. 

Akcja drugiej powieści pt. Betibu również związana jest z podmiejskim 
zamkniętym osiedlem, tym razem jest to La Maravillosa. Ginie tam Pedro Chazar-
reta, podejrzany kilka lat wcześniej o zamordowanie żony. Zbrodnią zajmują się 
(oprócz policji – tu już pojawia się komisarz Venturini) dziennikarze: doświadczo-
ny Jaime Brena i „chłopak z kryminalnego”, który zastąpił Brenę w dziale krymi-
nalnym El Tribuno oraz tytułowa Betibu, czyli Nurit Iscar „pierwsza dama literatu-
ry kryminalnej”. Dzięki tej trójce dowiemy się o wiele więcej o zabójstwie Chaza-
retty, niż byśmy chcieli… 

Podobnie jak w Czwartkowych wdowach, w Betibu otrzymujemy ciekawy 
obraz społeczeństwa argentyńskiego, ale jest on już bardziej zróżnicowany (i opisa-
ny z dużą dozą poczucia humoru). Poznajemy więc mieszkańców La Maravillosy, 
poznajemy Betibu i jej przyjaciółki, dziennikarzy z El Tribuno i choć na pierwszy 
rzut oka wszyscy oni do siebie nie pasują, to jednak Claudia Piñeiro każe im 
wszystkim spotkać się w La Maravillosie. Betibu przeprowadza się do country na 
czas rozwikłania zagadki śmierci Chazaretty, ale jak sama mówi cierpi tam na syn-
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drom „odstawienia miasta”: „Stresują mnie drzewa, stresuje mnie ta zieleń, nie-
prawdopodobnie wkurza mnie śpiew ptaków o szóstej rano, cykanie świerszczy, 
żaby rechoczące całą noc” (str.134). 

Oprócz znakomitego wątku kryminalnego, trzymającego w napięciu przez 
cały czas, otrzymujemy też ciekawy obraz współczesnego dziennikarstwa (Piñeiro 
jest także dziennikarką) i różne podejścia do dziennikarskiego fachu: Brena stawia 
na pracę w terenie, jego młodszy kolega preferuje Google, Twittera i Facebooka.  

W ostatnim felietonie dla El Tribuno Betibu pisze tak:  

Hierarchia priorytetów informacyjnych, która sprawia, że pewne informacje  
zostają na marginesie, jest tym samym co cenzura. Nie pozwólcie, żeby ktoś wam na-
rzucał swoją hierarchię (…). Układanie informacji zgodnie z własnymi kryteriami, a nie 
na podstawie narzuconej hierarchii, to tworzenie kontrinformacji. A kontrinformacja to 
nie jest jakieś brzydkie słowo, wręcz przeciwnie. To informowanie z innej strony, ze 
strony, która nie ma władzy.  

Słowa te brzmią przekonująco pod każdą szerokością geograficzną. 
Dzięki Nurit Iscar możemy też zastanowić się, gdzie przebiega granica 

między fikcją literacką a prawdą. Ostatecznie Betibu podejmuje decyzję i wybiera 
literaturę: „bo tam nie czuję strachu, bo tam mogę wymyślić sobie inną rzeczywis-
tość, taką jeszcze prawdziwszą (…). Wracam zatem do literatury (…), bo boję się 
pisać to, co powinnam, a pisać co innego wstyd” (str. 385). 

W recenzji zamieszczonej na okładce powieści, Rosa Montero – hiszpańs-
ka pisarka i dziennikarka tak pisze: „Pod warstwą historii kryminalnej kryje się su-
rowy i ironiczny portret społeczeństwa. Betibu to najlepsza dotąd powieść Claudii 
Piñeiro”, a Tomasz Pindel dodaje na swoim blogu: „Świetna powieść. I słowo daję, 
nie chwalę jej, dlatego że ją przetłumaczyłem. Przeciwnie: przetłumaczyłem ją, dla-
tego że ją chwalę”(Pindel, 2016). 

Polecam obie powieści, chociaż to od Betibu nie mogłam oderwać się aż do 
późnych godzin nocnych. Wydawnictwo Sonia Draga zapowiedziało wydanie trze-
ciej powieści argentyńskiej pisarki pt. „Małe szczęścia”.  
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