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Maroko w poszukiwaniu tożsamości 
(na podstawie twórczości Mubaraka Rabi)

Gdy Maroko po okresie kolonialnym odzyskało w 1956 r. niepodległość, 
jego literatura była jedną z form nowej rzeczywistości, na którą próbowa
ła wpływać poprzez swoje środki wyrazu i której też zawdzięczała swój 
rozwój. Podobnie jak w innych krajach arabskich, świat wyłaniający się 

z apokalipsy, jaką był kolonializm, musiał powstawać od podstaw. Od podstaw 
powstawała też nowa proza, ponieważ wcześniej, w  okresie klasycznej literatury 
arabskiej (VII-XIX w.), nie było opowiadań i powieści w dzisiejszym znaczeniu 
tych słów, formy te kształtowały się dopiero w  XIX i XX w. Ich podstawową kon
wencją literacką był realizm, który ze swoją opisowością i mimetycznością po
zwalał szczególnie mocno wiązać fabuły utworów ze zjawiskami świata natural
nego.

Poczynając od lat 20. XX w. bracia Mahmud i Muhammad Tajmurowie 
w Egipcie kładli podwaliny pod realistyczną prozę arabską, opisując niezliczo
ne postacie w tradycyjnych strojach, mężczyzn w dżilbabach i turbanach czy 
nobliwych hadżdżów hadżdżich? (pielgrzymów) w pobliżu meczetów i na progu 
ludowych kawiarenek. Pod obstrzałem krytyki pisarskiej znalazły się arysto
kracja i mieszczaństwo.

Podobną rolę pełniła literatura w innych krajach arabskich, w tym w Maro
ku. Jak  dowodzi marokański krytyk literacki, Abd al-Kadir asz-Szawi, „Na 
szczególną uwagę zasługuje fakt, że kształtowaniu się nowej formy literatury 
marokańskiej o charakterze realistycznym, zwłaszcza opowiadania, towarzyszył 
rozwój patriotyzmu. Patriotyzm inspirował też prozaików”1. Zawdzięcza się to 
zwłaszcza pokoleniu pionierów literatury marokańskiej, wśród nich Abd al-Ma- 
dżidowi Ibn Dżallunowi, Abd ar-Rahmanowi al-Fasiemu i Abd Allahowi Ibrahi- 
mowi2. W latach 60. arabizacji słowa w Maroku sprzyjał Wydział Nauk Społecz
nych Uniwersytetu Muhammada V w Rabacie, który do swojego programu

1 Abd al-Kadir asz-Szawi, Sultat al-waka'ijja (Pod rządami realizmu), Manszurat Ittihad al-Kuttab, 
Damaszek 1981, s. 6.

2 Muhammad Barrada, Lughat at-tufula. Kira’at f i  zakirat al-kissa al maghribijja (Język dzieciń
stwa. Lektura dorobku opowiadania marokańskiego), Asz-Szirka al-Maghribijja li-an-Naszirin, 
1986 s. 6; por. J. Kozłowska, Maroko, [w:] J. Bielawski (red.), Nowa i współczesna literatura 
arabska 19 i 20 w. Literatura arabskiego Maghrebu, PWN, Warszawa 1989, s. 437.
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nauczania włączył współczesną literaturę arabską, w tym nowoczesną poezję, 
a także utwory pisarzy awangardowych, na owe czasy, i tak wybitnych, jak pro
zaicy egipscy Nadżib Mahfuz i Edward al-Charrat, wielcy poeci Badr Szakir as- 
Sajjab i Muhammad Abd al-Wahhab al-Bajati z Iraku oraz Adonis z Syrii3.

Marokańską prozę w następnych dekadach wzbogaciły nazwiska ważnych 
twórców, dzisiaj jej uznanych koryfeuszy, jak Abd al-Karim Ghallab, Muham
mad Barrada, Muhammad Zafzaf, Muhammad Szukri i oczywiście Mubarak 
Rabi, realista i pisarz poszukujący. Prozaicy marokańscy interesują się przed 
wszystkim otaczającym światem i podejmują tematy typowe zarówno dla mło
dych literatur, jak i istotne dla nowo powstających organizmów państwowych. 
Wśród kontrowersji rodzących się w braku stabilizacji, realizm — jak w więk
szości podobnych przypadków — ma wymiar krytyczny. Jeśli przemiany rozpo
czynają się w miastach, pisarze krytykują życie miejskie, zwłaszcza aparat 
biurokracji oraz dolę i niedolę urzędników, łapówkarstwo, karierowiczostwo, 
korupcję. W fabułach powieści i opowiadań osobiste dramaty wynikają z miej
sca i klasy czy warstwy społecznej — sytuacji, w jakie rzucił protagonistów 
los, poczynając od synów wielkich rodów po włóczęgów i prostytutki. Trudno 
przecenić znaczenie przemian obyczajowych jako tematu tej prozy, motywów 
zaczerpniętych z życia małżeńskiego, emancypacji kobiety, konfliktu pokoleń, 
które znajdują swój wyraz w różnych ujęciach problematyki miłości i seksual
ności4.

W realistycznej prozie widać, jak na dłoni, problemy nurtujące pokolonialne 
Maroko, chociaż pisarze próbują zarazem wyrwać się spod presji faktów ekspery
mentując z tworzywem literackim. W obu przypadkach układem odniesienia dla 
koncepcji pisarskich jest forma państwa narodowego, jakim stawało się Maroko po 
wiekach identyfikacji w ramach wielkiej wspólnoty, czy to maghrebskiej, arab
skiej czy muzułmańskiej. „Przebiegające współcześnie w skali globalnej procesy 
integracyjne, najsilniej zaznaczające się w dziedzinie gospodarczej, a także wystę
pujące w innych płaszczyznach, jak polityczna, społeczna i kulturowa, tworzą no
we warunki do funkcjonowania państw narodowych. Powodują nie tylko istotne 
zmiany strukturalne tych państw, lecz także zmiany tożsamości ich obywateli”5.

Twórczość Mubaraka Rabi, jednego z nestorów współczesnej prozy maro
kańskiej, żywotnego i aktywnego pisarza jeszcze w XXI w., egzemplifikuje roz
wój prozy marokańskiej, dowodząc, że poszukiwania tożsamości zajmują 
w niej poczesne miejsce.

Profesor psychologii — osiągnął m.in. stanowisko dziekana na Uniwersyte
cie Muhammada V w Rabacie — choć w swoim dorobku ma prace naukowe 
z zakresu psychologii, poświęcił się z oddaniem twórczości literackiej, pisząc

3 M. Barrada, op. cit. s. 6.
4 J. Kozłowska, op. cit., s. 453.
5 W. Misiak, Tożsamość a przyszłość państw narodowych, [w:] Tożsamość bez granic. Współczesne 

wyzwania, E. Budakowska (red.), WUW, Warszawa 2005, s. 73.
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opowiadania, powieści oraz literaturę dla dzieci6. Podstawą tego tekstu są ta
kie utwory Mubaraka Rabi jak pierwsza jego powieść, która już zyskała mu 
znaczny rozgłos Dobrzy ludzie (At-Tajjibuna, 1971), następne Zimowy wiatr 
(Ar-Rih asz-szitawijja) i Dni w górach (Ajjam dżabalijja) oraz zbiór opowiadań 
Z  zachodu na wschód (Min gharb li-szark).

Rabi jest nie tylko przykładowym pisarzem marokańskim, ale i arabskim. 
Z twórcami Bliskiego Wschodu i Maghrebu dzieli podobne motywy i tematy. 
Przywodzi postacie współczesnych Arabów, zapatrzonych w swoje problemy, 
które wydają się wszędzie mieć rysy wspólne. Tym samym jest jednym z tych, 
którzy niezbicie dowodzą, że twórczość Marokańczyków należy do literatury 
arabskiej i pisanej w języku arabskim, co istotne na tle bogatej literatury fran
cuskojęzycznej Maroka. Twórczość M ubaraka Rabi to również proza akcji. 
Choć nie brak w niej malowniczych opisów marokańskiego życia, w utworach 
piętrzą się konflikty, a działanie wydobywa na plan pierwszy.

Schemat walki o przetrwanie

Jak pisze Władysław Misiak, „W analizach teoretycznych, a także badaniach 
praktycznego przejawiania się tożsamości wyróżnia się dwa zasadnicze rodza
je: tożsamość osobistą (podmiotową ) i tożsamość grupową (określaną także ja
ko kolektywna). Dla badanej problematyki związków tożsamości z organizacją 
i funkcjonowaniem państw narodowych, jak można sądzić, większe znaczenie 
ma tożsamość grupowa. Niemniej należy również poświęcić należną uwagę toż
samości osobistej”7.

Jeśli posłużyć się tą definicją dla typologii literatury, bardzo zaangażowanej 
w problematykę narodową i społeczną, jaką jest literatura marokańska, można 
założyć, że tożsamość osobista, ze względu na funkcję postaci w dziełach lite
rackich, będzie rywalizować swoim znaczeniem z tożsamością grupową.

Rabi egzemplifikuje to, wprowadzając do swoich utworów zjawisko walki
o przetrwanie jako jeden z głównych motywów. Jeśli jednostka stara  się 
przede wszystkim przetrwać, grupa daje jej za mato szans, albo pozostawiając 
w jakimś stopniu samą sobie, albo mając za mało do ofiarowania. Grupa wal
czy bowiem o swoje przetrw anie, w prozie Rabi często na granicy zagłady.

6 Poza wymienionymi Mubarak Rabi jest m.in autorem powieści Rifkat as-silah wa-al-kamar (Deli
katna broń i księżyc), Badr zamanihi (Księżyc jego czasów), Darb as-Sultan (Sułtańska droga), 
Nur at-talaba (Światło studentów), Zill al-ahbas (Cień więzień), zbiorów opowiadań Sajjiduna ka- 
dar (Los, nasz pan), Damm wa-ad-Duchchann (Krew i dym), Rihlat al-hubb wa-al-hasad (Miłosna 
podróż i zbiory), A l-Balluri al-maksur (Stłuczony kryształ).

7 Ibidem, s. 84.
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W tym ujęciu tożsamości osobista i grupowa tworzą sieć zależności, wzajemnie 
się warunkując i uzupełniając.

Nic dziwnego, że Rabi rozwija w swojej prozie, zwłaszcza najwcześniejszej, 
ów motyw walki o przetrwanie, ponieważ motyw ten jest znamienny, zwłaszcza 
dla fabuł utworów należących do młodych literatur, ongiś egipskiej, a po połowie 
XX w. maghrebskich czy Półwyspu Arabskiego. Wszystkie one w okresie swojego 
powstawania przejawiają tendencję do pewnego dokumentalizmu, na tle którego 
tym wyraźniej rysują się oba rodzaje tożsamości. Tendencję tę widać zwłaszcza 
w powieści Rabi Zimowy wiatr, której wyrazem jest postać starej żebraczki 
A’iszy, utrzymującej się przy życiu dzięki swojej wybujałej fantazji, tak typowej 
dla marokańskiego folkloru. Iluż to podobnych wagabundów przemierza Maroko 
w fabułach utworów pisanych w tym kraju, wymyślając sobie sposoby na życie 
(takie postacie zapełniają np. świat przedstawiony w powieściach znanego pisarza 
marokańskiego piszącego w języku francuskim Tahara Ben Jallouna).

Dzieci z  zaułka, ja k  co wieczór otaczają Iszę ze wszystkich stron, wi
watując na je j  cześć i wyciągając ręce do koszyka, który ledwie może 
udźwignąć i próbując wyrwać z  niego, co się da. Ona nie ma im tego za 
złe, wręcz przeciwnie, ustępuje ten zazwyczaj surowy czy okrutny wy
raz twarzy, jak i je j  nieustannie towarzyszy, a na ustach pojawia się coś 
na kształt uśmiechu. Przystaje co jakiś czas na chwilę, aby wyrównać 
krok i wtedy stawia koszyk na ziemi, pogrzebie w nim obiema rękami, 
coś wydobędzie i ruszy dalej. Czego tam nie ma w tym koszyku! Nagro
madziła w nim, ile się dato skórek od chleba, obierków warzyw, ze 
schniętych kawałków mięsa, połamanych ciastek i herbatników oraz in
nych, niezliczonych rzeczy, które wyprosiła od ludzi albo wyszukała  
w śmieciach, mozolnie przetrząsanych. Dzieci czekają w napięciu, z  wy
ciągniętymi rękoma, ilekroć coś dostają, krzyczą z  całej siły na cześć 
Iszy. Wszyscy więc w zaułku ju ż  wiedzą, że Isza wraca ze swojej co
dziennej długiej włóczęgi po sobie tylko wiadomych uliczkach i dzielni
cach. (...) Jedni, ci których łaski akurat zdołała sobie zaskarbić, nazy
wają ją  A'iszą albo Matką Iszą, inni, mający powody, aby je j  nie lubić, 
wołają na nią Isza Kulawa, a także Złodziejka, w ten sposób wyzywają 
ją  też dzieci, wtedy kiedy ju ż  nacieszą się je j  darami i widzą, że niczego 
ju ż  u niej tego dnia nie wskórają. Tyle rzeczy się o niej mówi i tak bar
dzo wszędzie je j  pełno! Ta kobieta je s t  ja k  wielobarwny szyld  zaułka, 
a nawet całej dzielnicy: słynie ze swoich żebrów i dobroczynności, mę
żatka i wdowa równocześnie. Macza palce we wszystkim, ciągle coś za
łatwia, pośredniczy, proponuje, usiłuje doradzać i rozwiązuje problemy. 
Narzuca się wszystkim ze swoimi dobrymi chęciami8.

8 M. Rabi, Ar-Rih asz-szitawijja (Zimowy wiatr), Matba‘at an-Nadżah al-Dżadida, Casablanca, 
1979, s. 30-31.



Wraz z rozszerzającym się schematem walki o przetrwanie, w utworach Ra
bi z poczuciem własnej osoby oraz identyfikacji z grupą wiążą się inne jeszcze 
rodzaje tożsamości. Zapewne niektóre będą odpowiadać typologii Zbigniewa 
Bokszańskiego. Jak pisze ten autor: „Oto zestawienie najczęściej spotykanych 
terminów: — tożsamość społeczna — tożsamość europejska — tożsamość kul
turowa — tożsamość narodowa — tożsamość etniczna — tożsamość ruchu 
społecznego — tożsamość religijna — tożsamość ponowoczesna — tożsamość 
gender”9.
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Świat wartości muzułmańskich

Jeśli Rabi poszukuje parametrów tożsamości zbiorowej dla Maroka, ze szczegól
nym zacięciem penetruje sferę religijną. Podejście to jest zresztą nieobce całej 
współczesnej prozie arabskiej. Zarówno w twórczości Rabi, jak i innych pisarzy 
arabskich, tak z Maghrebu, jak i Bliskiego Wschodu, otaczający świat to świat 
islamu. Z jego tradycji wywodzi się zaszczytny przydomek hadżdża, którym 
szczycą się osoby po powrocie z Mekki. W tradycyjnych społecznościach z opo
wiadań Mahmuda Tajmura nie brali postaci noszących ten przydomek jako wy
raz szacunku otoczenia, co do których wcale nie wiadomo, czy kiedykolwiek 
pielgrzymowały, w dodatku tytułowy bohater opowiadania Hadżdż Szalabi jest 
nędzną kreaturą żyjącą kosztem kolejnych żon przeznaczanych na mamki. 
W powieści Abd al-Karima Ghallaba Pogrzebaliśmy przeszłość (Dafanna madi) 
Hadżdż jest religijnym, ale surowym panem domu i ostoją tradycji. Między 
innymi zgodnie z jej prawami aranżuje małżeństwo syna z dziewczyną, której 
chłopak nie zobaczy przed ślubem, aby zapewne rozczarować się jej wątpliwą 
urodą. W tej powieści świat islamu wypełnia marokańskie życie: Hadżdż Mu
hammad odwiedza słynny meczet Al-Karawijjin w  Fezie, aby tam na madżili 
sach, czyli muzułmańskich posiedzeniach posłuchać o Proroku, odwiedza też 
sanktuarium Mulaja Idrisa, mieszczące grobowiec tego słynnego świętego Ma
roka, założyciela wielkiej dynastii Idrisidów.

W twórczości Rabi obraz islamu jest wielowymiarowy. Być może z Mahmu- 
dem Tajmurem dzieli on nieufność do osób zwących się hadżdżami, ponieważ 
mianem tym obdarza nieuczciwego bogacza w Zimowym wietrze, i ten sam 
przydomek uzurpuje sobie wysoki urzędnik, rodzaj mafioza z Dni w górach. Is
lam ludowy, którego obrazy pisarz przywodzi w Zimowym wietrze i Dobrych 
ludziach jest, w tych ujęciach, stanowczo sprzeczny z treścią wiary, wymaga
jącej oczyszczenia z popularnych wierzeń i naleciałości, i tylko w tej postaci

9 Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, PWN, Warszawa 2006, s. 59-62.
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może sprzyjać Marokańczykom w walkach narodowo-wyzwoleńczych przeciw
ko Francuzom: „Słuchajcie: Tatuaż jest grzechem. Bóg stworzy! człowieka 
w sposób doskonały. Wróżby są grzechem, a czary to wielkie kłamstwo i oszu
stwo, tym, którzy noszą amulety Bóg nie będzie sprzyjał. Składanie ofiar na 
grobach jest grzechem, kult świętych, szajchów , mistrzów sufickich i źródeł 
jest grzechem”10 — dowodzi Uczony, nawołujący Marokańczyków do odrodze
nia i ruchu oporu przeciwko kolonializmowi.

Ale ludzie żyją tymi wierzeniami. Uczony każe więc spojrzeć na nowo na 
naturę bytu, świat i popularne systemy wartości. W swojej nauce sięga do Ko
ranu, hadisów Proroka i wydarzeń z dziejów islamu, zachęcając do dyskusji, 
gotów odpowiedzieć na każde pytanie i podjąć wszelkiego typu wątek wyłania
jący się z dyskusji. Z jego ugrupowania wypływają fa tw y  i nauki, którymi 
ludzie mają kierować się jako bogobojni muzułmanie.

— Czemu służą w oczach Boga odwiedziny grobów? — ktoś pyta.
— Przy grobach szlachetnych mężów człowiek powinien zastanowić 

się i przemyśleć swoje postępowanie. Wszystko inne je s t grzechem  — od
powiada Uczony głosem pewnym i stanowczym.

— A gra w karty i taulę, nasz panie?
— To czcza rozrywka i wymysł lekkoduchów, przeszkadza w poważ

nej pracy.
— Czy warto przypisywać jakieś znaczenie praktykom  szajchów i ry

tuałom kobiet?
— To nic innego ja k  zabawa, nowinkarstwo i grzech11.

W trakcie rozruchów toczących się w mieście trwają recytację Koranu, ludzie 
odmawiają wspólnie Al-Fatihę, pierwszą surę tej księgi, która jest najpopular
niejszym rodzajem modlitwy muzułmańskiej. Nic dziwnego, że w Maroku na 
wskroś przesiąkniętym sufizmem na porządku dziennym są halki — czyli rytu
ały zikru, najpopularniejszego obrzędu mistyków muzułmańskich, który łączy 
modlitwę ze śpiewem, tańcem i muzyką. Uczony, przemawiający w imię islamu, 
domagając się przestrzegania moralności muzułmańskiej, występuje zarazem 
w obronie bezrobotnych i przeciwko analfabetyzmowi. Promując szkoły arabskie, 
wbrew rozpowszechnionemu systemowi szkolnictwa francuskiego, uosabia myśl 
postępowo-patriotyczną. W fabule powieści ścierają się jednak dwa nurty islamu. 
Uczony, wyrażając myśl ludową naraża się imamowi meczetu, który pozostaje 
przedstawicielem religijnego establishmentu.

Natomiast w Dobrych ludziach ludowe formy islamu nabierają złowrogiego 
znaczenia. Pod postacią zgromadzeń sufickich, czy może parasufickich, trudno 
określić do końca proweniencję poszczególnych ruchów — islam w tej postaci 
stara się przeniknąć dusze wyznawców. Centralną postacią pozostaje tu mistrz

11 Ibidem, s. 323.
10 Ibidem, s. 322.
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duchowy wiernych, zwany najczęściej właśnie szajchem (słowo to znaczy ety
mologicznie stary człowiek, w dalszym znaczeniu: autorytet), który dzięki swoim 
sugestywnym kazaniom, rozmowom, relacjom z własnych doświadczeń ducho
wych, próbuje zawładnąć umysłami wiernych, to znaczy — mówiąc dzisiejszym 
językiem — podporządkować je sobie drogą manipulacji jako bezwolne. Odnosi 
tu sukcesy: jego wpływowi ulega postępowy jak dotąd nauczyciel, uważany za 
wzór mądrości i światłych idei.

Rabi tymi ujęciami włącza się do szerokiej dyskusji nad islamem, która pod 
koniec XX w. wkracza coraz bardziej do prozy arabskiej. Między innymi Abd 
ar-Rahman Ar-Rubaji z Iraku dowodzi znaczenia islamu jako źródła tradycyj
nej obyczajowości Irakijczyków, szczególnie oddanych swoim pielgrzymkom do 
grobów świętych. Po okresach przewagi wątków „laickich" w jego utworach, 
w Południkach i równoleżnikach (Chutut at-tul wa-chutut al-ard) religia nabie
ra znaczenia, islam może być środkiem zaradczym na poczucie wypalenia 
mieszkańców świata arabskiego i Arabów poza jego granicami. Natomiast 
pisarz syryjski Hajdar Hajdar w Słońcach Cyganów (Szumus al-Gliadżar) 
występuje przeciwko współcześnie przybierającym na sile obrzędom islamu 
ludowego, poczytywanym za anachronizm i wyraz konserwatyzmu, a zarazem 
wspomagających fundamentalizm, któremu pisarz ten się przeciwstawia. Mu- 
barak Rabi w swoich utworach włącza się do tej dyskusji.

W ogniu walk narodowo-wyzwoleńczych 
i społecznych

Nic dziwnego, że walki narodowo-wyzwoleńcze w prozie Afryki Północnej po
wstającej w miarę wyzwalania się poszczególnych państw spod kolonializmu, 
są jednym z jej głównych tematów. Akcja utworów toczy się wśród codzien
nych trosk, borykania z rodziną i tradycją, walki o własną przyszłość, czyli 
prawo do edukacji, czego przykładem może być powieść tunezyjskiego pisarza 
Muhammada Saliha al-Dżabiriego Morze prowadzi do oazy (Al-Bahr janszur 
al-waha), ale rysujący się zaledwie w tle obraz okupacyjnej administracji daje 
tym bardziej do myślenia. W powieści Siedem bram (Sabat al-abwab) Abd 
al-Karima Ghallaba rozgrywa się epizod więzienny z czasów kolonializmu fran
cuskiego w Algierii z udziałem Marokańczyka aresztowanego bez konkretnej 
przyczyny, jako ofiary brutalnego systemu. Prozaicy Maghrebu rozwijają mo
tyw walki z bronią w ręku, a na pozornie spokojną egzystencję rodzin maro
kańskich nakładają się obrazy ruin i zniszczenia. Wyłaniają się one in.in. ze 
wspomnianej powieści Abd al-Karima Ghallaba Pogrzebaliśmy przeszłość, 
w której zburzony zostaje patriarchalny porządek rodzinnego życia obowiązu
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jący od pokoleń, bo przecież znane marokańskie miasto Fez bombardowane 
w czasie II wojny światowej zapełnia się wojskiem, ktoś podkłada bombę, wy
bucha powstanie, krwawo stłumione przez Francję.

Zimowy wiatr Rabi jest rodzajem ostrego protestu przeciwko stosunkom ko
lonialnym panującym w Maroku, potępienie jest równie stanowcze, jak brutal
ne są formy okupacji, nie ma miejsca dla niedomówień. Europejczycy zabierają 
ziemię mieszkańcom wioski przeznaczając ją pod budowę własnych mieszkań, 
a ponadto, mimo powszechnych protestów, zaczynają wycinać drzewa i ogrody, 
niszcząc życiodajną przyrodę, źródło utrzymania dziesiątków Marokańczyków. 
Oponentom grozi więzienie, stąd wolą wyemigrować do miasta, przeobrażając 
się tam w nisko opłacanych robotników w fabrykach należących do koloniali- 
stów i próbując przy pomocy sądów — bezskutecznie — walczyć o odszkodowa
nia. Dramaty jednostkowe i społeczne splatają się w jedną całość: protagonista 
wieśniak-robotnik Al-Arabi, mąż Safijji, ginie przygnieciony blokiem skalnym, 
a miasto przeżywa bombardowanie. Wybuchają pożary, na które nakładają się 
fale protestów robotników zatrudnionych w miejskich fabrykach, a ruch oporu 
w zakończeniu powieści wchodzi w swoje apogeum.

W piątkowy ranek wszystko spowiła potężna chmura dymu zaciem
niając miasto i odcinając je  od promieni słonecznych. Czarna przestrzeń, 
wypalona ogniem sprawiała wrażenie ogromnego ghula — demona znie
ruchomiałego w swojej przerażającej postaci i pogrążonego w jakim ś  
nieziemskim śnie, w którym dawał znać, że żyje świszczącymi wybu
chami kłębów dymu. Dym jednak  wzniecali ludzie gaszący pożar, 
chluszcząc wodę wiadrami na rozżarzony popiół, aż iskry leciały na 
wszystkie strony, panował tumult i zamieszanie. Ziemię zasnuwały ktą- 
cza na wpół spalonych roślin, z  których plątaniną na próżno próbowali 
się uporać mężczyźni o osmolonych twarzach. Dzielnice otoczyły różne 
jednostki sit zbrojnych, żołnierze trzymali broń w pogotowiu12.

Nie obywa się bez scen, w których policja strzela do demonstrantów. Zna
mienne, że Kubur, jeszcze jeden wieśniak-robotnik z Zimowego wiatru, trafia
jący w wyniku walk do aresztu, zostanie wywieziony już jako więzień poli
tyczny na pustynię, aby — jak można się domyśleć — już stamtąd nie wrócić. 
Takie rozwiązania nie obce są fabułom współczesnej prozy arabskiej, w której 
specjalny rozdział tworzą powieści poświęcone jednostkom bezbronnym wobec 
ścierających je na proch mechanizmów społecznych i biurokratycznych ((Sza- 
ra f Sun Allaha Ibrahima z Egiptu) oraz totalitarnych (Abd ar-Rahman Munif, 
Na wschód od Morza Śródziemnego) — temat przedstawiany w kategoriach 
realistycznych oraz absurdalnych i groteskowych (Powieść Ci — H a 'u la 'i  Madżi- 
da Tubijji z Egiptu i proza Zakarijji Tamira z Syrii).

12 Ibidem, s. 397.
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Z tych ujęć wyłania się Maroko walczące o przetrwanie, nie tylko w skali 
jednostki, ale i społeczeństwa w warunkach krańcowego zagrożenia. Chodzi tu
o tożsamość społeczną, ale też tożsamość ruchu społecznego na rzecz uwolnie
nia kraju od destrukcji zarówno wynikającej ze źródeł zewnętrznych, jak i we
wnętrznych. Literatura poddaje uważnej analizie zwłaszcza te ostatnie.

Uwagę wszystkich prozaików realizmu bardziej niż jasne strony życia przy
ciągają jego ciemniejsze barwy, co prowadzi do bujnego rozwoju krytycyzmu 
w utworach. Proza Mubaraka Rabi nie jest tu wyjątkiem, Maroko przeżywa dra
maty okupacyjne i wojenne, ale również i w czasie pokoju nieszczęść i proble
mów jest bez liku. Wyrażają się nie tylko w historiach rodzinnych i powstań
czych, ale również w obrazach ciemnych interesów, malwersacji i afer 
wypełniających tkankę fabularną utworów; ten temat dobrze znany np. z litera
tury egipskiej znajduje podatny grunt także w prozie Maroka. Nieuczciwe sposo
by na życie rozwijają się — jak dowodzi ta proza — za kolonializmu, są hydrą, 
której głowy odrastają po wyzwoleniu, za niepodległości. W niestabilnej rzeczy
wistości postkolonialnego Maroka ludzie wciąż próbują sobie radzić w ramach 
możliwości dozwolonych prawem lub poza nim. W Dobrych ludziach wioskowy 
szajch przy pomocy wpływowego krewnego w mieście próbuje zrobić majątek, 
autor rozwija tu motyw korupcji w warstwach urzędniczych, nieobcy całej 
współczesnej literaturze arabskiej. Wielkiej aferze przestępczej pisarz poświęca 
swoją rozległą powieść Dni w górach.

Na tle rozkwitających ciemnych interesów tym bardziej wyróżniają się 
bohaterowie niezłomni i bez skazy, niepewni swoich wyborów, mobilizują się 
jednak do walki z rozprzężeniem społecznym, i choć w ich sposobach myślenia 
jest miejsce na wahania, brak go na relatywizm.

Patriarchalizm i marokańskie kobiety

Obok postaci niebieskich ptaków na marginesie życia, walka o przetrwanie 
w fabułach tej prozy jest szczególnie dokuczliwa dla marokańskich rodzin na 
pograniczu kolonializmu i niepodległości. Z twórczości Rabi wyłania się ich ob
raz i dynamika. Rodzina przeżywa problemy bytowe, społeczne i polityczne, 
uwikłana w wydarzenia, jednak zachowuje swoją arabską tożsamość, wierna 
zwyczajom i tradycjom. Kobiety, których postacie autor przywodzi w swoich 
utworach, to typowe kobiety arabskie, zarazem z całą gamą niepowtarzalnych, 
jednostkowych cech. Mubarak Rabi, pisarz który, jak się okaże, jest na tyle 
eksperymentatorem, że nie stroni od pewnego postmodernizmu, w ujęciach ko
biecości i męskości nie posuwa się zbyt daleko.

Mubarakowi Rabi dawne wzorce wystarczają, wśród nich patriarchalizm, 
jako główny układ odniesienia, w stosunku do którego kobieta też zmienia się
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i modernizuje. Kobiety z tej prozy wydawać się mogą zagubione i niepewne, 
jak Safijja z Zimowego wiatru, naciągająca izar (zasłonę na ramiona i twarz) 
w obcym środowisku miejskim i tak bardzo onieśmielona, że nie klei się jej 
rozmowa z mężem po okresie rozłąki. Z fabuły wynika, że tak właśnie powinna 
zachowywać się kobieta przestrzegająca surowych norm obyczajowych, dla 
której skromność i ograniczenia w kontaktach z zewnętrznym światem są racją 
bytu i powodem do dumy. Patriarchalizm jest fundamentem arabskiej i maro
kańskiej rodziny, a zwłaszcza na prowincji, gdzie wychowała się Safijja, wy
szła za mąż i urodziła dzieci, ale mężczyzna jako patriarcha rodu więcej ma 
powodów do zmartwienia niż zadowolenia, z powodu swojej pozycji zmuszony 
mierzyć się z trudną rzeczywistością, choćby w formie emigracji zarobkowej.

Jaka je s t jego rodzina po długiej rozłące? Jak wygląda jego córeczka 
Haddudż? Zadziwiające są te wspomnienia. Jego głowę wypełnia obraz 
córki i synka. Próbuje się od ich postaci opędzić i wyobrazić sobie twarz 
żony, ale napróżno. Jak bardzo pragnie, żeby ogarnąć tę twarz gorącym 
spojrzeniem, wpatrzeć się w nią, ale nie może tego zrobić. Oczami wy
obraźni widzi tylko sylwetkę Safijji; jes t silną, dobrze zbudowaną kobietę, 
cierpliwą i posłuszną, która bez słowa znosi jego gwałtowną naturę. Czy 
Safijji, z  dala od niego, też wymyka się obraz męża? Czy to obojętność 
sprawia, że tak trudno o wyraziste wspomnienia, czy nadmiar pragnień? 
Ona pochyla głowę niewymownie zawstydzona i zmieszana. Między tuka
mi brwi przecinającymi szerokie czoło kołysze  się srebrny frędzelek od 
zielonej wstążki, którą przepasała głowę. Okazała mu tyle uczucia pierw
szej nocy, które mieszało się z  bijącym od niej aromatem. Gdy tak rumie
niła się ze wstydu, była jeszcze bardziej pociągająca, a owinięta białym 
izarem wydawała się bezgranicznie niewinna i czysta13.

Realista sympatyzujący z szerokimi kręgami społecznymi, Rabi nie szczędzi 
obrazów nędzy, z których wyłania się życie Safijji. Wbrew przeznaczeniu ko
biety arabskiej, która nie powinna troszczyć się o sprawy materialne, pracuje 
na utrzymanie rodziny. Z wieśniaczki po śmierci męża przedzierzga się 
w miejską robotnicę jako symbol podobnych jej kobiet, należąc do najdzielniej
szych, potrafi uchronić siebie i dorastającą córkę przed pułapkami miejskiej 
obyczajowości. Kobieta z wielkim charakterem, ma też ostoję w rodzinie, która 
trzyma się razem, pokrewieństwo jest układem odniesienia dla jednostek 
i grup. Na jego tle szczególnie wyraziście rysują się bliskie więzy braci i sióstr 
jako jeden z popularnych toposów współczesnej literatury arabskiej, znaczący 
również w Zimowym wietrze, gdzie Safijję, jak każe tradycja, nieodzownie 
wspiera brat, choć żyjąc z na wpół legalnych interesów, jest postacią ambiwa
lentną. Ale wobec siostry oddany jej i solidarny. Jest jednym z dziesiątków

13 Ibidem, s. 6.
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braci z fabuł literatury arabskiej poczuwających się do zajmowania aktywnych 
postaw wobec swoich sióstr, choć stosunki te układają się różnie. Może znęcać 
się nad nią z powodu pomówienia o kontakty z mężczyzną (w powieści Jusufa 
Idrisa Sprawa honoru — Hadithat szaraf, Egipt), czy też być inkwizytorem wy
roku śmierci za to, że naraziła na szwank honor rodziny (w opowiadaniu Jahji 
Tahira Abd Allaha Trzy karty  — As-Salasa warakat, Egipt), może też darzyć ją 
czułym uczuciem, dla niej bliższy niż mąż (Abd ar-Rahman Munif, Na wschód 
od Morza Śródziemnego — Szark al-Mutawassit, Jordania).

Patriarchalna rodzina jest dla jednostki dominującym układem odniesienia. 
W Dobrych ludziach na tle obyczajowym powstają dwuznaczne sytuacje; maro
kańska kobieta, skądinąd dobrze radząca sobie wdowa, próbuje dowieść 
pochodzenia z prawego łoża swojego młodszego syna, urodzonego po śmierci 
męża, za pomocą starego wierzenia o dziecku zasypiającym w łonie matki. 
W twórczości Rabi pod dyskusję poddany zostaje problem, jak uwolnić się od 
balastu tradycji bez potargania więzów rodzinnego życia, którego ostoją są 
przecież kobiety, oddane żony, jak Safijja i Ghalijja w Zimowym wietrze i Matka 
w Dobrych ludziach.

Jednostkowy bohater

Zdaniem pisarzy i krytyków marokańskich14 powieść Rabi Dobrzy ludzie 
zajmuje niepoślednie miejsce w  literaturze Maroka lat 60., czyli we wczesnym 
okresie rozwoju prozy, jako jeden z utworów szczególnie znaczących w jej roz
woju. Jak pisze J. Kozłowska, „Szczególne miejsce zajmuje w  literaturze maro
kańskiej powieść Mubaraka Rabi At-Tajjibuna (Dobrzy), która otrzymała Nagro
dę Maghrebu Arabskiego za rok 1971. Jest to powieść bogata, wielowątkowa, 
z duża liczbą bohaterów, zawierająca próbę analizy psychologicznej głównego 
bohatera”15.

Rzeczywiście protagonista tej powieści, Kasim asz-Szawi jest niezmiernie 
bogatą osobowością, a jego głęboka wrażliwość pozostaje źródłem konfliktów 
wewnętrznych, przeżywanych na pograniczu świadomości i nieświadomości, co 
nadaje im szczególnie autentyczny wymiar. Mubarak Rabi, być może jako psy
cholog, w rysunku tej postaci równoważy znaczenie rzeczywistości psychicznej 
i zewnętrznej. Kasim asz-Szawi jest postacią tak dynamiczną, ponieważ stale 
szuka sposobów na zaspokojenie swoich potrzeb: dóbr materialnych, nauki, mi-

14 Ahmad al-Madini, Fi al-adab al-maghribi al-mu’asir (O współczesnej literaturze marokańskiej), 
Dar an-Naszr al-Maghribijja, Casablanca 1985, s. 42; Idris an-Nakuri, Ar-Riwaja al-maghribij- 
ja, Dar an-Naszr al-Maghribijja, Casablanca 1983, s. 29.

15 J. Kozłowska, op. cit., s. 446.
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łości stabilizacji, a zwłaszcza własnego miejsca w modernizującym się pokolo- 
nialnym Maroku. Chodzi tu o wielkie poszukiwania tożsamości, przede wszyst
kim osobistej, warunkowanej przez udział w dostępnych i niedostępnych for
mach tożsamości zbiorowej.

Wyznacznikami fabuły są w równym stopniu co wydarzenie naprzemienne 
stany umysłu. Kasim stara się więc wyważyć między poczuciem zadowolenia 
i niezadowolenia, wówczas gdy przenosi się z matką i bratem z Casablanki, 
gdzie do woli może się napawać Oceanem, do Rabatu oferującego rodzinie lep
sze warunki życia, a jemu samemu możliwość studiowania. Jako zakochany 
chłopak jest szczęśliwy i nieszczęśliwy, przeżywa radość i cierpienie, trudna 
jest bowiem jego miłość do koleżanki ze studiów Hanijji, uwikłanej w rodzinne 
życie. Choć miłość ta jest wzajemna, młoda mężatka w imię wierności intere
som rodu nie chce zerwać swojego małżeństwa zaaranżowanego z człowie
kiem, który szantażował jej ojca z powodu kolaboracji z władzami okupacyjny
mi Maroka. Hanijja nie mogąc znieść swojej sytuacji, załamuje się nerwowo 
i w szpitalu psychiatrycznym prowadzi wegetatywny tryb życia, z niewielkimi 
szansami na wyleczenie. Źródłem najboleśniejszych przeżyć w tej powieści 
jest poczucie zagubienia w otaczającym świecie. Stanowi to odbicie niestabil
nej rzeczywistości Maroka pierwszych lat niepodległości, z jego nierównościa
mi społecznymi, chaosem gospodarczym i rozchwianymi systemami wartości.

Jak pisze Idris an-Nakuri, „Mubarak Rabi wydaje się bardzo ostrożnie formu
łować poglądy. Unika w fabule powieści ostatecznych rozwiązań, nie rozstrzyga
o wyborach swojego bohatera”16. Choć protagonista powieści nie w pełni ma już 
świadomość własnej drogi, zdolny jest odnaleźć swoją tożsamość i miejsce 
wśród myślącej podobnie jak on postępowej młodzieży marokańskiej.

Księgarz podaje Kasimowi tom:
— Zmienił się pan bardzo, panie Kasimie.
— Tak. Przepraszam. Zapewne.
Nie może zacząć czytać, chociaż marzył o tej książce. Litery wydają 

się blade na tle obrazów rzeczywistości, linijki zamazują mu się przed  
oczami. Św iat przyciąga go z  całą mocą. Jak  poradzić sobie ze wspo
mnieniami? Wśród czarno-białych ścian odczuwa piekielny ból, jakby  
stał się starym pożółkłym rejestrem. Zapytuje jeszcze raz... O co właści
wie pyta? O sens życia. Jak możemy winić przeznaczenie za to, co nas 
spotyka! Mamimy się w ten sposób, aby złagodzić skutki naszych uczyn
ków. Oszukujemy samych siebie dowodząc, że staraliśmy się nikogo nie 
drażnić, godzić z  losem i dbać o spokój ducha.

(...) Rozsypały się postrzępione kartki. Dokąd? Do Casablanki? Przy
pomina sobie, ja k  jego kolega Al-Wadudi bredził nad kieliszkiem, awan
turował się, jakby chciał zniszczyć siebie i w szystko wokół. Uśmiech

16 Idris an-Nakuri, op. cii., s. 80.



blondynki wciąż obiecywał więcej i więcej... Niepowodzenia i smutki gi
nęły na dnie kieliszka. Kasim nie odczuwa! pokusy. Chociaż szedł bez 
celu, przyspieszył kroku, jakby chciał gdzieś zdążyć (...). Jakiś szczegół 
przyciągnął jego wzrok. Popatrzył uważnie. Ależ to przecież jego przyja
ciel Azuz ze swoimi szerokimi barkami przeciska się w tłumie! Obok wi
dać czyjąś rozczochraną głowę, to chyba Al-Idrisi! Kasim ruszył przez 
tłum nie wierząc własnym oczom. Zaraz przedrze się w ich kierunku, 
chociaż fala ludzka niesie go raz bliżej, a raz dalej. Słychać glosy żebra
ków: Niech Bóg da nam wytchnienie, niech Bóg da nam wytchnienie. 
Droga była wciąż długa i powoli schodziła w dół17

Jak wynika z prozy Mubaraka Rabi, remedium na gwałtowne przeżycia 
młodych Marokańczyków, entuzjastów i racjonalistów zarazem, nie znajdują
cych ujścia dla swoich zdolności, zapału i nadziei, będzie oświecone, nowocze
sne Maroko. Wyłania się ono z niedomówień, dramaturgii i dynamiki świata 
przedstawionego, w którym — nie do końca to wiemy — owo Maroko jest anty
cypowanym krajem przyszłości czy szczęśliwą utopią na pograniczu rzeczywi
stości i fantazji. Zapewne nie chce (ego przesądzać sam pisarz. Toteż zaciemnia 
obrazy otaczającego świata, szukając inspiracji na obszarach rzeczywistości 
psychicznej.
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Subiektywne obrazy rzeczywistości

Dostrzegając wielorakość i różnorodność otaczających zjawisk, w powieści 
Dni w górach pisarz eksperymentuje na pograniczu postmodernizmu, tak jak 
rozumie się to pojęcie na Zachodzie, a swojemu eksperymentalizmowi daje 
wyraz tworząc kolaż opisywanych faktów i metod pisarskich. Rodzaj pseudo- 
dokumentacji treści w formie cytatów wycinków prasowych, jaki stosuje, czy 
też innych tekstów zaczerpniętych z realnego życia, jest nieobcy literaturze 
arabskiej. Tę metodę stosuje m.in. Sun Allah Ibrahim (Egipt) w swojej głośnej 
powieści Zat; tytuł jest imieniem własnym bohaterki. W powieści Dni w gó
rach wycinki z prasy i oficjalnych dokumentów dotyczą tylko jednej sprawy: 
niefortunnego kursu pociągu, który wjechał na nieczynny tor turystycznego 
miasteczka, co miało znikome konsekwencje i nie spowodowało niemal żad
nych strat. Wydarzenie jest opisywane w dziesiątkach notatek służbowych
i wzmianek prasowych, które w coraz to innych słowach potwierdzają jego 
znikomość:

17 M. Rabi, At-Tajjibuna (Dobrzy ludzie), Matba’at an-Nadżah al-Dżadida, Casablanca 1988, 
s. 77-79.
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Odpowiednie czynniki zbadały wszystko, co mówi się na temat oko
liczności, w jakich pociąg nr 1101 zjechał na nieczynny tor. Zgodnie 
z  jedną opinią było to zaplanowane i m aszynista znalazł się właśnie 
w tym miejscu, z  dala od wyznaczonej trakcji, z  premedytacją, a nie 
w wyniku błędu technicznego. Przy odrobinie dobrej woli wolno też  
przypuszczać, że zadecydował tu ślepy przypadek. Pasażerowie nie 
ucierpieli, kolej nie poniosła żadnych strat18.

Czytelnik gubi się w domysłach: czy przybyły do miejscowości Ras al-Dża- 
bal (nazwa ta znaczy: „górski szczyt” — stąd tytuł powieści) urzędnik prowadzi 
śledztwo w związku z błędnym kursem pociągu i czy w jego wyniku odkrywa 
przemyt kobiet, czy też obie sprawy pozostają niezależne. W górskim miastecz
ku z tej powieść można spotkać silne i wyemancypowane postacie, przede 
wszystkim kobiet aż nazbyt decydujących o swoich losach, co prowadzi do ko
rupcji i nierządu, ale subiektywizm i relatywizm tego utworu utrudnia roze
znanie, czy czytelnik ma tu do czynienia z Marokiem tak rzeczywistym, jak 
w Zimowym wietrze i Dobrych ludziach, czy nierzeczywistym, wyimaginowa
nym przez protagonistę, zapewne policyjnego inspektora, co też nie jest pewne.

Mubarak Rabi eksperymentując jako pisarz, nie odrywa się od realnych 
uwarunkowań czasem i przestrzenią, co dowodzi, że to wciąż na obszarze co
raz bardziej przez siebie wyimaginowanego Maroka poszukuje nowych zna
czeń, a więc zapewne nieuświadomionych form jego tożsamości. W Dniach 
w górach rysuje się motyw krytycznie pojętej ponowoczesności. Powieść do
wodzi, że i w marokańskiej wiosce zdarzają się historie niewynikające z tra
dycji, raczej od niej odległe, natomiast podobne do tych, jakie można znaleźć 
współcześnie w różnych stronach świata. Być może miejscowość Ras al-Dżabal 
z tej powieści miała stać się wyspą krytycznie rozumianej ponowoczesności.

Rabi w innych jeszcze utworach — swoich opowiadaniach z tomu Z  zachodu 
na wschód — odrealnia Maroko, nie rezygnując z pojmowania jego przestrzeni 
jako „miejsca znaczącego”, o charakterze decydującym dla poczucia tożsamo
ści. W ujęciu Tima Edensora owo „miejsce” jest samym narodem rozumianym 
symbolicznie i przenośnie19, natomiast z prozy Rabi wynika, że ma ono nadal 
charakter geograficzny, tu jako Maroko, ale nasycone głębszym i różnorodnym 
znaczeniem.

Z faktu, że realizm sąsiaduje z impresjonizmem, co wzbogaca obraz świata 
przedstawionego, wynika obraz nie całkiem rzeczywistego Maroka, chociaż to 
jego konkretne zjawiska są kanwą, z której wyłaniają się chwile w formie im
presji wypełniających treść opowiadań. Z rozmyślań nad wzajemnymi niedopo
wiedzianymi relacjami, trudnymi do uchwycenia i ukonkretniającymi się w to-

18 M. Rabi, Ąjjam dżabalijja, Matba’at an-Nadżah al-Dżadida, Casablanca, 2003, s. 263.
19 T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, WUJ, Kraków 2004, 

s. 65.
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ku narracji, wyłania się romans podwładnego z jego szefową, współczesne) ko
bietą na stanowisku (Płomień i światło — Lahb wa-ad-dija). Za niedopowiedze
niami w rozmowie dwóch sióstr, kryjącymi pytanie o mężczyznę, czai się rze
czywistość miasta z jego upałem i wysokimi cenami, a więc świat 
przedstawiony jako realny pozostaje w polu widzenia (Chadra -  imię własne). 
Gdy chłopiec na wielbłądzie przemierza pustynię śledząc ślady wyżłobione 
przez żuki, domyślamy się, że poszukuje zbłąkanej owcy, a z opowiadania Na 
piaskach (Ala ar-rimal) wylania się obraz marokańskiego interioru.

Wielbłąd nawet nie przystanął, kiedy chłopiec zeskoczył, nie warto 
było go zatrzymywać. Kocim ruchem rzucił się z  grzbietu zwierzęcia na 
ziemię, skok był wykonany po mistrzowsku, nikt nie zrobiłby tego lepiej. 
Wielbłąd jednak poczuł, że coś się dzieje, zwolnił i rozejrzał po okolicy 
obracając w prawo i lewo długą szyją. Mógł więc zobaczyć pojedyncze 
sztuki ze swojego stada, w kierunku którego zmierzał, co nie przeszka
dzało mu schylić głowy i  skubnąć trochę trawy 20.
Impresje wyłaniają się z krajobrazów pustyni i miasta. W trakcie lektury 

opowiadań można się domyślić, że włóczęga z miejskiego parku odlicza swój co
dzienny czas krokami kolejnych postaci: urzędników, fryzjerki, lekarza przecho
dzących nieopodal (Jawm bila wudżuh — Dzień bez twarzy). Mężczyzna poru
sza się ciężko rozpamiętując, jak to po długim życiu, stal się kimś nie do 
zniesienia dla swojej kobiety (Cienie — Zilal), inny mężczyzna swoje zmęczenie 
życiem odczuwa jako przeciwieństwo sprężystej, dziecięcej piłki (Mężczyzna
i motyl — Ar-Radżul wa-al-farasza). Impresjonizm intensyfikuje się, przyjmując 
niemal skondensowaną formę w opowiadaniu tytułowym zbioru Z zachodu na 
wschód. Tę drogę opisaną w tytule przebywa słońce, ocieniając i rozświetlając 
napotykane po drodze przedmioty zgodnie z ich znaczeniem dla podmiotu, nie
obecnego w akcji, ale którego istnienie możemy sobie imaginować, śledząc tę 
wędrówkę. Jej przebieg jest wieloznaczny, wywołuje konsekwencje trudne do 
opisania, inaczej niż w kategoriach parabolicznych czy symbolicznych:

Od pewnego dnia ludzie na tych wzgórzach poruszali się tylko wów
czas, kiedy mieli cień człowieka przed sobą, z lękiem, który zależał od te
go, jak ułożył się język: bojąc się tego człowieka czy bojąc o niego. Tylko 
kobiety dokonywały zawsze jasnego wyboru, pewne swoich słów, zarazem 
przepraszając, że wygłaszają tak zdecydowane sądy, dobre lub złe21.

Narracja opiera się na dynamice przeciwieństw i opozycji, gdy w fabułach 
kobiety przechodzą z „pustymi i pełnymi koszami”, „wieś chce być miastem

20 M. Rabi, Ala ar-rimal, [w:] M. Rabi, Min gharb... li-shark (Z zachodu na wschód), Manszurat 
It-tiihad Kuttab al-Arab, Rabat 2002, s. 43.

21 M. Rabi, Min gharb... li-szark (Z zachodu na wschód), [w:] M. Rabi, Min gharb... li-szark, op. 
cit., s. 61.
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i na odwrót”22, a słońce wydaje się poruszać w kierunku odwrotnym do natu
ralnego z  zachodu na wschód, co wzmaga tym bardziej poczucie odrealnienia 
treści. Ujęcia te zachęcają do poszukiwania znaczeń parabolicznych i alego
rycznych utworów. Wprowadzając do swoich utworów paraboliczność jako za
sadę kompozycyjną, Rabi wraca do tradycji arabskiej, jakby innymi drzwiami, 
dowodząc tożsamości arabskiej literatury.

Paraboliczność przenika współczesną prozę arabską, która, podobnie jak 
opowieści z dawnych wieków (okresu klasycznego), sięga po hikmę — mądrą 
sentencję, w możliwie trafny i skrótowy sposób za pomocą obrazów czy form 
werbalnych wyrażającą poszukiwane znaczenia (zwłaszcza Jahja Tahir Abd 
Al-lah z Egiptu i Izz ad-Din al-Madani z Tunezji). W opowiadaniu Rabi (z ww. 
tomu) Na tym samym lądzie (Zat al barr) mężczyzna, wciąż tęskniąc za jakąś 
kobietą i obiecując sobie powrót do niej, odkrywa, że miejsce, które poczytywał 
za obcy ląd, docierając doń z najwyższym wysiłkiem i wiążąc nadzieje, pozosta
je jego wioską rodzinną, ze wszystkimi jej zwyczajami i znajomymi widokami.

Być może, podobnie jak w tym opowiadaniu, pisarz debiutujący realistycz
nymi opisami rodzimej rzeczywistości, próbując się od niej oddalić w kierunku 
niedookreślonych przestrzeni, eksperymentując z różnymi sposobami pisania, 
nie odchodzi zbyt daleko, świat, jaki przedstawia, to wciąż rodzime Maroko 
jako kraj rzeczywisty i nierzeczywisty.

Pisząc w ten sposób Mubarak Rabi pozostaje pisarzem poszukującym tożsa
mości w jej możliwie bogatych wymiarach. Wiele z tych wymiarów, opisanych 
w nauce, rysuje się w twórczości prozaików arabskich, w tym Mubaraka Rabi, 
ale w sposób nieostry, zderzając się z dopuszczalnym (czy pożądanym) prze
cież w literaturze „nieładem artystycznym”. Oba porządki łączy jednak wspól
ny motyw intensywnego poszukiwania tożsamości w czasach współczesnych.


