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                                                     SURREALIZM- nadrealizm, ruch artystyczny , powstały w 1920-

                                                      1930 we Francji, obejmujący literaturę i sztuki plastyczne, 

                                                       pragnący uniezależnić wyobraźnię artysty od form logicznego

                                                       myślenia, opierający twórczość na skojarzeniach płynących 

                                                       z podświadomości i marzeń sennych, wyrażający się w nie 

                                                       powiązanych z sobą obrazach  fantastycznych w nienatural-

                                                       nych zestawieniach i kombinacjach.

                                                                         ( Kopaliński – Słownik wyrazów obcych.)

         W tej kategorii należy czytać „Kamienną tratwę” . Ja tego pierwotnie nie uczyniłam 
i brnęłam przez treść, nie rozumiejąc, jak tak poważny pisarz jak Saramago, może nam 
oferować takie bzdury. Mieliśmy już „Malarstwo i kaligrafię”, a ja dodatkowo przeczytałam 
„Baltazara i Blimundę” oraz „Podróż słonia”. Pomimo, iż we wszystkich podanych pozycjach 
brak jest dialogów, a zbity druk odstrasza niedowidzących, to treści tych wymienionych lektur
jest zrozumiała, chociaż nie można jej zgłębiać bez absolutnego zaangażowania w czytanie. 

   Próbowałam, swoim zwyczajem samodzielnie rozwikłać „tajemnicę” „Kamiennej tratwy” – 
lecz szybko się poddałam . Otwierałam ze zdumienia oczy, kiedy autor przekonywał, 
że półwysep oderwał się od kontynentu, bez przyczyn geologicznych, ruchów górotwórczych, 
czy innych zjawisk tego typu. Sejsmografy nie wykazały żadnych zmian, tylko Hiszpan Pedro 
czuł pod stopami drżenie ziemi. Najdziwniejszym wydał mi się fakt, że pęknięcie wystąpiło 
wzdłuż łańcucha Pirenejów, a mowy nie ma o pęknięciu poziomym, tak aby półwysep 
oderwał się całkowicie od podłoża. 

  Ot i mamy wspaniały przykład surrealistycznego myślenia!

     Od momentu zrozumienia idei, zaczęłam czytać świadomie i już nie dziwiło mnie, że być 
może, oddzielenie półwyspu nastąpiło z powodu ciśnięcia do oceanu ciężkiego kamienia 
przez Joaquima lub narysowanie wiązowym patykiem na piasku przez Joanę , nieznikającej 
kreski . W grę wchodzą jeszcze inne niezrozumiałe wydarzenia, jak pojawianie się chmary 
szpaków wszędzie tam, gdzie znajdzie się Jose, czy rozpoczynające książkę wydarzenie we 
francuskiej miejscowości Cerbere, a mianowicie rozszczekanie się równocześnie wszystkich 



psów, prawdopodobnie, wg. sugestii autora, pochodzących od mitycznego trójgłowego psa 
Cerbera, który strzegł wejścia do Piekieł, aby grzeszne duszyczki nie mogły go opuścić…

   Pies, niesamowity pies towarzyszy nieustannie piątce, a później szóstce podróżujących 
bohaterów. Jest to pies tajemniczy, ale ma mózg przewyższający wydajnością wszystkich 
towarzyszących mu ludzi.

   Wracając do Saramago: śmieszy mnie jego beztroski stosunek do nauki, a także geografii: 
dość dowolnie lokuje wyspy na Oceanie Atlantyckim.

  Moim zdaniem nie powinno się tego typu książek zaliczać ani do katastroficznych, ani do 
„fantazy”. Tego typu literatura trzyma się jednak podstaw naukowych w mniejszym  
lub większym stopniu. 

    U Saramago – to kompletny chaos! Ot! Surrealizm!

     Wspomnę też o innych wątkach, tych bardzo ludzkich. Miłość, lęk przed zagładą, 
pazerność itp.

    Bardzo ciekawe są też wtręty  o charakterze filozoficznym. Najbardziej podobały mi się 
uwagi, że tak je nazwę : polityczno – filozoficzne. W obliczu zagłady Półwyspu (wyspy?), USA 
proponuje most powietrzny dla ratowania ludzi. Jednocześnie domaga się decyzji w sprawie 
miejsca „wyładunku” ludzi, bo przecież amerykańskie prawo emigracyjne zabrania osiedlania 
obcych na ich ziemiach! Skąd my to znamy? Panie Saramago! Był pan wizjonerem!  Skąd 
wiedział Pan, że ten problem stanie się dla Polaków (wielu innych nacji także), tak palący 
w latach dziewięćdziesiątych tamtego wieku i współcześnie?

    „Kamienna tratwa”, to lektura dla zaawansowanych czytelników. Trzeba mieć świadomość, 
że dla pełnego zrozumienia, trzeba sięgnąć do materiałów pomocniczych. ( Internet, 
encyklopedia itp.) I jeszcze jedno. Jeśli czytacie na określony termin, zacznijcie dużo 
wcześniej, nawet ustanawiając limit dzienny. Saramago, nie da się czytać „ciurkiem”.
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