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Dobra książka

Z pamiętnika 
hiszpańskiej studentki

Akcja powieści Carmen Laforet pt. „Złuda” 
dzieje się w Barcelonie, niedługo po zakoń-
czeniu wojny domowej w Hiszpanii. 18-let-
nia Andrea pojawia się w mieście, aby podjąć 
studia. Zatrzymuje się w mieszkaniu babki,  
w którym przebywają też inni krewni. Dziew-
czyna nie spodziewa się luksusu, ani gorącego 
przyjęcia, ale to, co widzi na miejscu, zarów-
no jej nowe mieszkanie, jak i krewni, są jak  
z sennego koszmaru. Każdy coś ukrywa, 
wszyscy kłócą się nieustannie, dochodzi do 
rękoczynów. Jednocześnie Andrea obraca się  
w całkiem odmiennym uniwersyteckim 
środowisku. Koledzy pochodzą jednak z za-
możniejszych domów i znają lepiej prawa 
rządzące w mieście, co też wiąże się z gorz-
kimi doświadczeniami studenckiego życia. 
Tylko dzięki sile przyjaźni udaje się przetrwać  
w tym wrogim otoczeniu. 

Powieść to pamiętnik studentki, w którym 
w sposób prosty i bezpośredni przedstawiony 
został wycinek hiszpańskiej rzeczywistości lat 

czterdziestych. Wojna, więzienie, nędza i głód 
odczłowieczyły ludzi i zdegradowały rodzinę. 
W tym wszystkim, mimo wielu ograniczeń 
młoda dziewczyna próbuje znaleźć swoją ży-
ciową drogę. 

Na próżno szukać w „Złudzie” spektaku-
larnych zwrotów akcji, skomplikowanych in-
tryg, czy postaci rodem z czarnych krymina-
łów. Mimo to każdy, kto wczyta się powieść 
poczuje ten mrok, który wydobywa się z sza-
rej i ponurej rzeczywistości, choć nie brak też 
pięknych opisów Barcelony.

Choć została napisana dużo wcześniej, „Złu-
da” porównywana jest często z bestselerową 
powieścią Carlosa Ruiza Zafóna „Cień wiatru”. 
„Jeśli pokochałeś „Cień wiatru”, koniecznie 
przeczytaj też „Złudę””, czytamy na okładce 
polskiego wydania książki.

Pierwsze wydanie „Złudy” ukazało się  
w 1944 roku i choć debiutancka powieść La-
foret zyskała przychylność krytyki (Nagroda 
Nadala w 1945r. i  nagroda Fastenrath przy-
znana przez Hiszpańską Akademię Królewską 
w 1948r.), na uznanie publiczności trzeba było 
poczekać kilka ładnych dekad.

W przedmowie do powieści z 2004 roku 
Mario Vargas Llosa stwierdza: „Czy młoda, 
dwudziestoparoletnia dziewczyna, jaką była 
Carmen Laforet w chwili debiutu, zdawała so-
bie sprawę z tego, że jej „Złuda” to dokładny 
i bezlitosny portret skarlałego społeczeństwa, 
zniewolonego przez cenzurę obyczajową, prze-
sądy, izolację i hipokryzję, i że Andrea, wzru-
szająco naiwne stworzenie, które gorszy się 
„skradzionym pocałunkiem”, jest przykładem 
heroicznego oporu przeciw uciskowi? Być 
może - nie, a być może zaskakujący dla samej 
autorki efekt powstał, jak to się często zdarza 
w przypadku dobrych książek, za sprawą intu-
icyjnego poszukiwania ulotnej i niebezpiecz-
nej prawdy, którą wyrazić można jedynie, 
uciekając się do fikcji. Poszukiwanie to zakoń-
czyło się sukcesem i po upływie półwiecza 
od pierwszego wydania piękna  
i straszna powieść Carmen Lafo-
ret wciąż pozostaje żywa”. Trud-
no o lepszą recenzję.
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