
Klub dobrej książki poleca… 
 
Przyzwyczaiłeś się do śmierci, która jest bezwzględnym szkieletem, z kosą w ręku 

wirującym w tanecznym kręgu? Ulegasz stereotypowi dzielącemu narody na dobre i złe? 
Chcesz widzieć w historii wyłącznie karty czarne i białe bez odcienia szarości? Interesują cię 
banalne opowieści o pozytywnym zakończeniu? Jeśli na wszystkie te pytania odpowiedziałeś 
twierdząco,  nie sięgaj po proponowaną w naszym klubie książkę. Nie znajdziesz bowiem w 
niej tego , czego szukasz. 

Markus Zusak w wydanej przez Naszą 
Księgarnię „Złodziejce książek” szkicuje 
porywającą opowieść, której narratorem 
jest Śmierć rodzaju męskiego, ale jakże 
daleka od naszych wyobrażeń; wrażliwa, z 
czułością unosząca w ramionach dusze 
zmarłych, zainteresowana dziejami 
przywoływanych bohaterów, zafrasowana 
światem ogarniętym wojną i przerażona 
wizjami Adolfa Hitlera. Autor przenosi 
bowiem czytelnika do ogarniętych wojną 
Niemiec, a za sprawą odnalezionego 
notatnika Liesel Meminger, do 
miejscowości Molching, pod dach Rosy i 
Hansa Hubermannów. Miłośnik 
konstrukcji szufladkowej na pewno nie 
będzie rozczarowany, przedzierając się 
literackimi zaułkami zarówno „Złodziejki 
książek” jak i „Strząsaczki słów” czy 
„Zbędnego człowieka”. 

 W powieści Zusaka odnaleźć można 
wszystko: prosty, ale chwilami poetycki 
język, szorstkość mowy niemieckiej, 
wielkie uczucia, nowy wymiar Holocaustu, 
humor. Powieść na pewno nie rozczaruje, 
kryje w sobie bowiem poza losami 

bohaterów rozważania filozoficzne o charakterze uniwersalnym. Śmierć- narrator opisuje 
świat i ludzi z dystansu, w ten sposób udaje się jej uchwycić intrygującą prawdę o nas 
wszystkich: „ Widzę, co w ludziach jest najlepszego i najgorszego. Widzę ich brzydotę i 
piękno i zastanawiam się , jak to możliwe, że te dwie rzeczy tak mocno ze sobą współistnieją. 
Ludzie mają jednak coś, czego im szczerze zazdroszczę. Mają dość rozumu, by umierać.” 

Hannie Baltyn- tłumaczce tekstu, udało się sprawić, by czytelnik miał wrażenie obcowania 
z oryginałem. Pozostawione, a następnie przetłumaczone wybrane niemieckie leksemy i 
wyrażenia dają odbiorcy szansę na swoisty dialog nie tylko z postaciami powieści, ale także 
jej autorem. 
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