Marta Rosa
W zasadzie mam napisać tylko recenzję do Internetu…
…jednak wydanie kompletnego sądu o ponad pięciuset stronach reportażu, to trudne zadanie. Åsne Seierstad,
po dwóch latach od opublikowania książki w oryginale, opowiada polskiemu czytelnikowi historię drążoną
pieczołowicie, naturalistycznie, dłubaną fakt za faktem, dalej i głębiej. Zasłyszaną, ale i widzianą na własne
oczy, podczas trwającego dziesięć tygodni procesu oskarżonego.
„Jeden z nas” to opowieść o Andersie Behringu Breiviku, obywatelu Norwegii, którego radykalne, antyimigranckie i antyislamskie przekonania doprowadziły 22 lipca 2011 roku do zdetonowania bomby przy siedzibie
rządu. Następnie, przejechawszy około 40 kilometrów na wyspę Utoya, zamordował tam 69 osób. Byli to
przede wszystkim młodzi ludzie, często jeszcze dzieci. Razem zginęło 77 osób.
„Jeden z nas” to opowieść o trudnym dzieciństwie Breivika. O skomplikowanym dorastaniu, życiu na granicy
prawa, graniu władzy na nosie. O żonglowaniu osobowościami w poszukiwaniu swojego miejsca w różnych
grupach i młodzieżowych gangach, co często przydarza się wielu młodym ludziom. O nieudanych próbach
O maniakalnej fascynacji grami komputerowymi (głównie World of Warcraft). O skrajnie prawicowych poglądach i nieuzasadnionym strachu o przetrwanie własnego narodu. Ile znamy takich przypadków z własnego
podwórka? Suma tych zdarzeń, kolei losu, wypadkowa doświadczeń, stworzyła człowieka – jednego z nas.
Ale nie każdy z tego powodu zabija.
Autorka tłumaczy, nie oskarża, ani nie usprawiedliwia. Pokazuje wszystko tak, jak było, posiłkując się kompletem informacji, do jakich udało się jej dotrzeć. A jednak koronkowa skrupulatność w przedstawieniu życiorysu Breivika stanowi jedynie oś. Wokół niej Seierstad plecie reporterską baśń o kraju i jego mieszkańcach
- prawdziwą „opowieść o Norwegii”, o której zwykle myślimy jak o raju na ziemi. Pojawiają się w niej historie
prawdziwych, żywych ludzi, rodowitych Norwegów, ale też imigrantów, którzy uciekli przed wojną, szukając
na północy Europy szczęścia.
Książka jest podzielona na trzy części. Pierwsza kończy się wraz z dokonaniem obu zamachów terrorystycznych Breivika. Druga to proces sądowy – jeden z podrozdziałów nosi znamienny tytuł „Narcyz na scenie”.
dego ranka tuż po przebudzeniu. To też życie, które w więzieniu spędza Breivik.
„Jeden z nas” to jedyna z tych nominowanych do tegorocznej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego książek,
która dosłownie śniła mi się po nocach - snem niedobrym i obciążającym. Mimo formy reportażu, to mocno
fabularyzowana książka. Ostre do granic, drobiazgowe obrazy drastycznych scen zbrodni sprawiają, że myśli
krążą wokół niej jeszcze długo. Czasem zmuszają do robienia przerw w lekturze.

Oczywiście, zabiegi te zostały stworzone dla nas, czytelników, by jeszcze bardziej, jeszcze dosadniej uzmysłowić ogrom tego nieszczęścia, którego powodem był i wciąż pozostaje tylko jeden człowiek. Taki sposób
snucia opowieści to, moim zdaniem, cecha prawdziwego reportażu literackiego.
Pięć lat po tragedii, przypominanie jej i rzetelna próba wyjaśnienia, jak w ogóle mogło do niej dojść, są niesamowicie ważne, także w kontekście aktualnych nastrojów polityczno-społecznych w Polsce i całej Europie.
Końcowe przesłanie reportażu wydaje się być dość pesymistyczne – bo to zawsze może być jeden z nas. Jednak
książka niesie ze sobą także nadzieję, że możemy zrobić wszystko, aby nigdy więcej nie był to z nas żaden.
Åsne Seierstad, „Jeden z nas. Opowieść o Norwegii” (En av oss. En fortelling om Norge), z norweskiego
przełożyła Iwona Zimnicka, wyd. W.A.B.

