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     Samo życie! Na pierwszy rzut oka, zwyczajna książka społeczno-obyczajowa, tyle, że ze 
średniej półki. Czytając, dochodzę do wniosku, że jednak nie jest to trochę lepsze czytadło na 
święta i odkrywam coraz to nowe „warstwy”. 

    Dzieje rodziny Martinez-Salgado są wplecione w historię, tę dawną i tę współczesną. 
Większość akcji ma miejsce w Madrycie, ale właściwie poszczególni bohaterowie podróżują 
po całej Hiszpanii, od Kadyksu do Pirenejów, a nawet dalej  (za chlebem, za lepszym życiem)- 
do Niemiec, czy Holandii.

   Autorka dzieli swoją książkę na trzy części: „Przedtem”, „Teraz” i „Później”. Poza tym 
rozdziały poświęcone rodzinie Salgado, ich powinowatym, przyjaciołom, znajomym, 
imigrantom  i jakimś przypadkowym ludziom, którzy pojawiają się w jednej scenie i znikają. 

   Akcja przypada na koniec pierwszej dekady XXI wieku, kiedy świat ogarnia ogromny, 
wyniszczający kryzys gospodarczy. Polska także znalazła się w jego kręgu, ale czy to my Polacy
przywykliśmy do permanentnych kryzysów, czy u nas było trochę lepiej (Zielona Wyspa!), nie 
przeżywaliśmy, a przynajmniej moje pokolenie tak dramatycznie, jak mieszkańcy Madrytu. 

    Mnie osobiście, kryzys, który rozpoczął  się w 2008-ym roku, nie dotknął tak, jak kryzys lat 
osiemdziesiątych XX-go wieku i znajduję wiele cech wspólnych w przeżywaniu tamtego 
kryzysu z sytuacją mieszkańców Hiszpanii a zwłaszcza Madrytu. Jest tyle podobieństw 
w pokonywaniu trudności, lub poddawaniu się, pomiędzy nami - mieszkańcami środkowej 
Europy a „południowcami”, że nasuwa się samoistnie wniosek o jakiejś wspólnocie 
mentalności, charakterów, sytuacji, rodzinnych dramatów itd. 

    Niepewność jutra, niezapowiedziane i niespodziewane zwolnienia z pracy, nie mające nic 
wspólnego z wykształceniem, stażem pracy, zasługami dla przedsiębiorstwa, czy pracodawcy. 
Łut szczęścia (przypadek?) – oto co odgrywa pierwszorzędną rolę. 

    „Wolny rynek”- hasło pełne nadziei, które nam Polakom także wmawiano, jako jedynie 
prowadzące do szczęścia i dobrobytu. Zużyło się, a piewcy tego hasła odeszli w niebyt….

   Musimy z tym żyć i nie poddawać się, wszyscy Ziemianie – bo nie ma wyjścia. Chińczycy  
(jeden z wątków książki dotyczy tej nacji) znaleźli inną drogę, można to nazwać drogą bardzo 
drobnych kroczków, ale czy którykolwiek Europejczyk wyraziłby zgodę na kroczenie chińską 
drogą?

   Bohaterowie powieści są tak różnorodni i jest ich tak wielu, że czytając doznałam pewnego 
chaosu - przestałam rozróżniać niektóre postacie. Dla siebie przeważnie poszukuję kogoś 
bliskiego mi wiekiem i stosunkiem do życia. Babcia Adela (Andromacha), jest mi najbardziej 
bliska. Jeśli myślę o Adeli, nie sposób wspomnieć o jej wnuku Jose i ich wzajemnej symbiozie, 
opartej na miłości i przywiązaniu. 



    Jest także babcia Martina, która chcąc poprawić samopoczucie rodziny, dekoruje choinkę 
we wrześniu, przyśpieszając święta, które tak jak w Polsce, również w Hiszpanii jest bardzo 
rodzinnym świętem. 

    Babcia Aurora – to także dobry duch rodziny. 

   Młodzi – wykształceni i ci którym dyplom nie był potrzebny w okresie prosperity, gdy 
zakosztowali  dobrobytu – radzą sobie różnie, raz lepiej, raz gorzej i właściwie nie różnią się 
zbytnio od naszej młodzieży, z całą pewnością są różni od pokolenia rodziców, czy dziadków. 
To normalne. I normalne też, że kiedy dostaną od życia po nosie, często zwracają się do nas o 
radę. 

   Wątek imigrancki: losy Fatimy i Achmeda oraz ich syna, to wielki wstyd dla cywilizacji 
europejskiej, że nie przewidziała, że nie zapobiegła. Teraz, kiedy dwa statki dryfują po morzu 
Śródziemnym z bezradnymi Afrykańczykami, których nikt nie chce przygarnąć, to wielki 
wstyd, więcej – hańba!

    Książka, która początkowo wydaje się łatwa i przyjemna, w trakcie czytania daje do 
myślenia – budzi wiele refleksji: negatywnych i pozytywnych. O tych drugich: czyż nie jest 
wspaniałym działanie często ubogich Madrytczyków, mam na myśli zbiórkę żywności, dla 
jeszcze biedniejszych, zorganizowanie dożywiania dla głodujących dzieci. 

   Opisując mój indywidualny stosunek do lektury, mogłam przerazić potencjalnych 
czytelników. Nic bardziej mylnego! Każdy może w książce znaleźć coś dla siebie, a czyta się ją 
bardzo dobrze. Można przecież wybrać „warstwę” dla siebie. Jest przecież wątek historyczny, 
jest erotyczny, są protesty przeciwko władzy i ograniczeniom i bardzo, bardzo dużo o życiu 
rodzinnym. 

    Intrygującym jest tytuł: „Pocałunki składane na chlebie”. Hiszpanie odnoszą to do ponurych
czasów frankistowskich, które nauczyły ich szanować chleb. Moja babcia także całowała 
chleb. Przeżyła dwie wojny światowe, wcześnie owdowiała – wychowała siedmioro dzieci i 
mnie także nauczyła „całować” chleb. 
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