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Dobra książka

W labiryncie –
 historii, uliczek 
i ludzkich losów

„Cmentarz zapomnianych książek” to ty-
tuł tetralogii, który zapoczątkowała książka 
pt. „Cień wiatru” (polskie wydanie 2010), 
a zakończyła „Labirynt duchów”. (2017). Po-
między pierwszą i ostatnią powieścią są 
jeszcze dwie: „Gra anioła” i „Więzień nie-
ba”. Autorem wszystkich jest Hiszpan Car-

los Ruiz Zafon. Ten pięćdziesięciotrzyletni 
Katalończyk, dziennikarz z wykształcenia, 
jest dziś chyba najbardziej znanym i poczyt-
nym pisarzem swego pokolenia, urodzonym  
i stale zamieszkującym w Barcelonie.

Nic więc dziwnego, że miejscem, w któ-
rym rozgrywa się akcja wszystkich powieści 
„Cmentarza zapomnianych książek” jest sto-
lica Katalonii. To w niej autor, na przestrze-
ni bez mała półwiecza ubiegłego stulecia, 
umiejscawia wszystkich bohaterów, a ich 
galeria jest nad wyraz ciekawa. W pierw-
szej powieści poznajemy głównych bohate-
rów. Są nimi barcelońscy księgarze – rodzina 
Sempere. Akcja fabuły zaczyna się w roku 
1948, za czasów rządów „silnej ręki” generała 
Franco. Wówczas w Barcelonie szaleje ko-
misarz Fumero i jego ludzie, którzy próbują 
wyłapać przeciwników dyktatora. Dziesię-
cioletni Daniel Sempere i jego ojciec idą do 
magicznego miejsca, którym jest Cmentarz 
Zapomnianych Książek. Chłopak ma wybrać 
sobie książkę, która będzie jego „przewod-
nikiem” w życiowej drodze. Książka, którą 
wybiera, a właściwie to książka wybiera 
jego, jest „Cień wiatru” Juliana Caraxa. Od 
tego momentu losy autora „Cienia wiatru”  
staną się obsesją Daniela Sempere. Prywat-
ne śledztwo, które będzie prowadził z prze-
rwami, zaprowadzi go pod więzienne mury 
zamku Montjuic. To w nim będzie przeby-
wał również późniejszy przyjaciel, doradca  
i duchowy powiernik Daniela Fermin Ro-
mero de Torres. Opowie on młodemu księ-
garzowi wiele ciekawych historii związa-
nych z ludźmi, których poznał w więzieniu, 
łącznie z jego nadzorcami, a nawet dyrek-
torem Maurice Vallsem, który potem zosta-
nie ministrem kultury w rządzie generała 
Franco. Owa złowieszcza postać ministra 
stanie się „motorem napędowym” ostatniej 
części tetralogii. To w niej agentka do zadań 
specjalnych, Alicja Gris, będzie poszukiwa-
ła Maurica Vallsa, który wyjdzie z domu  
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i zaginie bez wieści. Tropy za zaginionym po-
litykiem zaprowadzą ją do Barcelony, mia-
sta jej młodości. Przeszłość agentki da znać  
o sobie, a jej powikłane losy zahaczą rów-
nież o księgarnię rodziny Sempere. Wtedy 
interesem rodzinnym będzie kierował już 
dorosły, aby nie powiedzieć stary Daniel, 
który w niedługim czasie zostanie dziad-
kiem, a jego syn Julian rozwiąże rodzinną 
zagadkę, przyczyniając się tym samym do 
zakończenia tetralogii.

Czuje się niedosyt po sfinalizowaniu ro-
dzinnego dochodzenia. Chciałoby się jeszcze 
posłuchać opowieści o przygodach Fermina 
Romero de Torresa, który w jakiś sposób jest 
podobny do Sancho Pansy ze swoim zmy-
słem praktycyzmu, jak i przebiegłości. Nie-

wątpliwie duch wielkich powieściopisarzy: 
Cervantesa, Dickensa, Balzaka, Tołstoja czy 
Dostojewskiego unosi się nad prozą Zafona. 
Zresztą sam autor Cmentarza Zapomnianych 
Książek nie odżegnuje się od powinowac-
twa z nimi. Wprost przeciwnie – czuje się za-
szczycony takimi porównaniami, twierdząc, 
że duch opowiadania historii ma się dobrze 
i jego zdaniem nie zaginie. I niech tak zo-
stanie dopóty, dopóki są 
chętni na czytanie długich  
i dobrych opowieści.
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