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Abstract
This article analyses the nature of urban fantasy by aggregating the claims,
suggestions, and observations made by several different accounts of what
urban fantasy is. These accounts comprise six scholarly sources and four
sources written by people who are producers and purveyors of urban fantasy. An eleventh “account” is made up of the impressions conveyed by a vast
number of book covers identified through Google Image Search. These
eleven accounts are analysed with regard to their views on worlds and settings, cities and urbanity, central characters, and the sources of fantastic elements. Finally, the article presents how three major threads in the accounts
reveal that urban fantasy has a central, thematic concern with the Unseen.
This Unseen is largely related to a social Other that portrays unpleasant aspects of urban life, such as criminality, homelessness, addiction, prostitution, and physical and sexual abuse.
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Wprowadzenie 1
Jak zdefiniować fantastykę miejską (urban fantasy)? Gatunek ten jest tyleż popularny wśród
odbiorców, ile zaniedbany przez badaczy. A mimo to czytelnicy, pisarze, krytycy i osoby
zawodowo związane z rynkiem książki przedstawiają niezliczoną ilość propozycji dotyczących tego, czym jest – lub powinna być – fantastyka miejska. Uzupełnianie tej kolekcji
o kolejną definicję nie należy do celów niniejszego artykułu. Niniejszy artykuł przedstawia w zamian analizę cech charakterystycznych dla omawianego nurtu poprzez zbadanie
szeregu definicji, dzięki którym możliwe będzie lepsze jego zrozumienie.
Na wstępie przedstawię krótki zarys utworów, które, według badaczy, zainspirowały
powstanie gatunku, by w następnej kolejności zastanowić się nad tym, jak „obejść” pewne
problemy związane z jego definicją. W dalszej części rozważań połączę twierdzenia, propozycje i spostrzeżenia pochodzące z jedenastu różnych tekstów definiujących fantastykę
miejską, analizując ich zróżnicowane stanowiska dotyczące czterech głównych zagadnień:
(1) światów, w których toczy się akcja, (2) miast i miejskości, (3) głównych bohaterów oraz
(4) tego, skąd pochodzą elementy i wydarzenia fantastyczne. Na koniec przedstawię sposób, w jaki trzy najważniejsze wątki pojawiające się w tych analizach pokazują, że główną
osią tematyczną fantastyki miejskiej jest to, co określam jako „Niewidoczne” (chociaż pojęcie to zasadniczo nie pojawia się w przytaczanych przeze mnie tekstach) i prześledzę
jego główne komponenty, odnosząc się do sposobu ich opisywania. Zanim jednak przeprowadzę tę analizę, jestem zmuszony rozważyć wpierw status fantastyki miejskiej jako
gatunku.
Jak zauważają Brit Mandelo i inni, zasadne jest odwoływanie się do fantastyki miejskiej jako gatunku samego w sobie, a nie jako podgatunku fantastyki. Często się podkreśla, że fantastyka miejska stanowi krzyżówkę kilku różnych gatunków (np. Leigh McLennon, Jeannie Holmes czy Brit Mandelo); wyrosłą nie tylko z fantastyki, ale również z horroru i romansu grozy, mogącą przy tym czerpać inspirację także z literatury sensacyjnej,
science fiction czy kryminałów. To, które – i do jakiego stopnia – motywy z tych konwencji wykorzystywane są przez autorów, różni się z tekstu na tekst. Zauważano, że „biorąc
pod uwagę swój zakres tematyczny, fantastyka miejska jest pojęciem niemal tak szerokim
jak fantastyka czy science fiction” 2. Mając do czynienia z tak obszernym i hybrydycznym gatunkiem, możemy poczynić dwa spostrzeżenia: po pierwsze, trudno jest postrzegać fantastykę miejską jako zbiór rozmyty (fuzzy set), stosując to pojęcie w taki sposób, w jaki czyni
to Brian Attebery w swych analizach narracji fantastycznych 3. Nie istnieje coś takiego jak
„prototypowy” utwór dla fantastyki miejskiej, a to dlatego, że w jej obrębie każde połączenie
1

Część pomysłów, które pojawiły się w niniejszym eseju, zostały przedstawione w wystąpieniu, które odbyło się w marcu 2013
roku w czasie 34th International Conference on the Fantastic in the Arts w Orlando na Florydzie – a pytania i komentarze,
które wtedy otrzymałem, pomogły mi w stworzeniu niniejszego tekstu. Bezcenny wkład we wczesną wersję artykułu miały
również Christine Mains i Audrey Isabel Taylor. Jestem wreszcie wdzięczny za użyteczne sugestie i pomoc, jaką otrzymałem
od anonimowych recenzentów i redaktorów „Journal of the Fantastic in the Arts”.

2

Brit Mandelo, Is it Urban Fantasy? For Example: Charles Stross’ Laundry Files, w: Tor.com, https://www.tor.com/2010/07/07/isit-urban-fantasy-charles-strosss-laundry-files/ [dostęp: 30.08.2018].

3

Brian Attebery, Strategies of Fantasy, Bloomington: Indiana University Press 1992, ss. 12-17.
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gatunków tworzy własny, osobny zbiór kluczowych utworów. Po drugie, nazywanie fantastyki miejskiej „podgatunkiem” nie tylko będzie ją deprecjonowało, ale również zmusi
do zadania pytania o to, do jakiego gatunku należałoby ją przyporządkować: fantastyki,
horroru, romansu, powieści kryminalnej czy jeszcze czegoś innego (w tym miejscu zachęcam tych czytelników, którzy mają zdecydowane poglądy na ten temat, do zastąpienia
w powyższym akapicie „gatunku” słowem „podgatunek”).
Ustalenie pisarza lub dokładnej daty wyznaczającej pojawienie się jakiegoś konkretnego rodzaju literatury zawsze obfituje w trudności i wiąże się z pewną arbitralnością.
Zapoczątkowanie fantastyki miejskiej wiązano z wieloma różnymi okresami i przypisywano rozmaitym twórcom. W haśle z The Encyclopedia of Fantasy z 1997 roku John Clute
prześledził historię fantastyki miejskiej od Zamczyska w Otranto Horacego Walpole’a aż do
jej współczesnych przejawów. Według niego pisarze tworzący w połowie dziewiętnastego wieku, tacy jak Charles Dickens czy Eugène Sue, mogliby być uznani za prekursorów
gatunku, nie podaje on jednak żadnej konkretnej daty, która wyznaczałaby jego początek.
Alexander C. Irvine wskazuje, że reprezentacje fantastycznych miast mają jeszcze dłuższą
tradycję, doszukuje się bowiem ich korzeni już w „utopii i literaturze questu (quest literature) aż do miasta Ur z Eposu o Gilgameszu” 4. Również Helen Young uważa, że jeden z typów fantastyki miejskiej ma długą historię, sięgającą aż do Państwa Platona i Utopii Thomasa More’a (1516) 5.
Young, podobnie jak i wielu innych, przyjmuje, że odmienność fantastyki miejskiej jest
raczej współczesnym zjawiskiem. Farah Mendlesohn i Edward James twierdzą, że na początku dwudziestego wieku Edith Nesbit „stworzyła to, co teraz uważa się za miejską fantastykę” 6, najwyraźniej uważając, że gatunek ten jest mocno zakorzeniony w historii literatury fantastycznej. Pisarka Jeannie Holmes utrzymuje z kolei, że początki gatunku zawdzięczamy Wywiadowi z wampirem Anne Rice, jako potencjalnych prekursorów wymieniając także Frankensteina Mary Shelley z 1818, Drakulę Brama Stokera z 1897 i Maskę Czerwonego Moru Edgara Allana Poego z 1842 roku. Zazwyczaj jednak źródła tej formy literackiej lokalizowane są w latach osiemdziesiątych XX wieku; albo w ich początkach 7,
albo między początkiem a połową 8, albo między połową a schyłkiem 9, albo u schyłku lat
osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych 10. Te sześć tekstów względnie zgodnie
4

Alexander C. Irvine, Urban Fantasy, w: The Cambridge Companion to Fantasy Literature, red. Edward James, Farah Mendlesohn,
Cambridge: Cambridge University Press 2012, s. 200-213. Wszystkie cytaty z anglojęzycznych publikacji niewydanych w języku polskim zostały przełożone przez tłumaczkę.

5

Helen Young, Race and Popular Fantasy Literature: Habits of Whiteness, New York: Routledge 2016, s. 141.

6

Farah Mendlesohn, Edward James, A Short History of Fantasy, London: Middlesex University Press, 2009, s. 25-26.

7

Leigh M. McLennon, Defining Urban Fantasy and Paranormal Romance: Crossing Boundaries of Genre, Media, Self and Other in
New Supernatural World, „Refractory” 2014, nr 23, online: http://refractory.unimelb.edu.au/2014/06/26/uf-mclennon [dostęp:
30.08.2018]; Paul Di Filippo, Worlds of the New Dreamers: Fresh Fantasy from Women Writers, online: Barnes and Noble Review,
https://www.barnesandnoble.com/review/worlds-of-the-new-dreamers-fresh-fantasy-from-women-writers [dostęp: 30.08.2018].

8

Alexander C. Irvine, dz. cyt., s. 200

9

Peter S. Beagle, Introduction, w: The Urban Fantasy Anthology, red. Peter S. Beagle, Joe R. Lansdale, San Francisco: Tachyon
2011, s. 10.

10

Helen Young, dz. cyt., s. 141; Nanette Wargo Donohue, “Urban Fantasy”: The City Fantastic. Collection Development, online: Library
Journal, https://reviews.libraryjournal.com/2008/06/collection-development/urban-fantasy-the-city-fantastic/ [dostęp:
30.08.2018].
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wymienia nazwiska Charlesa de Linta, Emmy Bull i Terry’ego Windlinga, jak również
Mercedes Lackey, Tima Powersa, Willa Shetterly’ego i Neila Gaimana jako osób, które
stworzyły gatunek. Już sama liczba możliwych prekursorów fantastyki miejskiej pokazuje jej hybrydyczność, łączącą wiktoriańskie opowieści o magicznych miastach, gotycką
proweniencję, baśnie ludowe i współczesną estetykę.
Zarówno Mendlesohn i James, jak również Clute dają wyraźnie do zrozumienia, że ich
zdaniem forma poprzedza powstanie terminu „fantastyka miejska”. W jednym z wywiadów
Paul Di Filippo utrzymuje, że pojęcie to „weszło do powszechnego użytku […] mniej więcej na początku lat osiemdziesiątych” 11. Najwcześniejsze odniesienie do niego fantastyki
miejskiej jako określonego rodzaju literatury, jakie udało mi się znaleźć w czasie przeszukiwania Google Books (przy użyciu Ngram Viewer), pochodzi z The Magazine of Science
Fiction and Fantasy z 1978 roku. W dziale „Książki” Algis Budrys nawiązuje do Fritza Leibera: „używając ładnego pojęcia urban fantasy składamy niewielki hołd człowiekowi, który je wynalazł […] w opublikowanej w 1941 roku powieści pt. Smoke Ghost” 12. Dzięki opowiadaniom takim jak Smoke Ghost czy opowieściom umiejscowionym w mieście Lankhmar
w Newhon, we wtórnym świecie (secondary world), który jest domem dla Fafhrd i Gray Mouser, Leiber jest bez wątpienia mocnym pretendentem do miana osoby, która wymyśliła
fantastykę miejską. Jednak pozostaje on tylko jednym z wielu kandydatów do tego tytułu,
a zbiór danych zawarty w Google nie jest dowodem na to, że faktycznie w 1978 roku po
raz pierwszy użyto pojęcia „fantastyka miejska” do opisu przedmiotowego typu literatury. Ngram Viewer pokazuje również wzrost częstotliwości pojawiania się tego terminu
od późnych lat siedemdziesiątych do roku 2008, czyli ostatniego, który obejmują dostępne
dane. Gatunek mógł pojawić się pod taką nazwą w latach siedemdziesiątych, ale jego korzenie najprawdopodobniej sięgają znacznie dalej w przeszłość. Nie ma jednak wątpliwości,
że wzrost popularności określającego go pojęcia nastąpił w ciągu ostatnich trzech dekad 13.
Wzrost częstotliwości używania terminu „fantastyka miejska” odzwierciedla zarówno
jego zwyżkującą popularność, jak również poszerzenie się przypisanego mu pola znaczeniowego. Rozległe rozumienie pojęcia odnotowała również Leigh McLennon w artykule
Defining Urban Fantasy and Paranormal Romance: Crossing Boundaries of Genre, Media, Self
and Other in New Supernatural Worlds. Di Filippo z kolei uważa, że tak ogólna wykładnia
terminu jest pewną uzurpacją, przy czym istota sprawy pozostaje taka sama: fantastyka
miejska w jej współczesnej interpretacji może obejmować inne rodzaje utworów niż kiedyś. Zakładając, że termin ten początkowo stosowano w odniesieniu do niewielkiej liczby
pisarzy i ich bardzo specyficznego stylu pisania, wydaje się to nie tylko rozsądne, ale wręcz
nieuniknione, gdy weźmiemy pod uwagę ogromną liczbę nowych twórców próbujących
11

Paul Di Filippo, dz. cyt.

12

Algis Budrys, Benchmarks Continued: F&SF „Books” Columns 1974–1982, Reading: Ansible Editions 2012, s. 119.

13

Wyniki pojawiające się w Ngram powinny być zawsze traktowane z przymrużeniem oka, jednak stabilny wzrost częstotliwości używania terminu „fantastyka miejska” jest zauważalnie inny niż w wypadku podobnych gatunków. Powołując się na
tylko dwa przykłady: fantastyka epicka (epic fantasy) ma dwa momenty szczytowe w okolicach roku 1980 i 2005 z wyraźnym
spadkiem pomiędzy tymi datami, a częstotliwość użycia pojęcia romansu paranormalnego (paranormal romance) gwałtownie
wzrasta w okolicach roku 2000.

10

11
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swoich sił w rozwijaniu gatunku (i wydawców, którzy używają tej nazwy ze względów
marketingowych). Obecnie mamy do czynienia z tak wysoką liczbą książek wydawanych
pod etykietką „fantastyki miejskiej”, że badacze zaczęli ją dzielić na dwa 14 lub trzy 15 podgatunki. Argumentowano również, że fantastyka miejska jest tym samym – lub należy do
tego samego spektrum – co romans paranormalny (paranormal romance) 16. Pokazuje to,
że istnieje potrzeba debaty nad definicją gatunku.
Sformułowanie wyczerpującej definicji fantastyki miejskiej nie należy do łatwych zadań, i być może wcale nie jest konieczne. Sama analiza tego, jak badacze opisują jakiś zbiór
tekstów, może już nam coś powiedzieć na jego temat. Celem niniejszego artykułu nie jest
ani opracowanie nowej definicji fantastyki miejskiej, ani wybranie którejś z nich i ogłoszenie, że jest jedyną właściwą lub najlepiej dostosowaną do moich wymagań. Przyznaję,
że nie posiadam wszechstronnej znajomości olbrzymiego korpusu tekstów opisywanych
jako przynależących do nurtu miejskiej fantastyki, a jakakolwiek analiza tego gatunku opierająca się jedynie na tym, co sam przeczytałem, byłaby z konieczności idiosynkratyczna
i ograniczona. Co więcej, jak zauważa Attebery, badania nad gatunkami literackimi są pełne
dyskusji o ich granicach i wojnami o definicje 17. Artykuł McLennon może więc stanowić
dobry przykład tego, że w wypadku fantastyki miejskiej tak się w istocie dzieje. Jednak
w ostatecznym rozrachunku, to, czy dany utwór nal e ż y do takiego czy innego gatunku,
nie ma większego znaczenia. Parafrazując Attebery’ego: „interesującym pytaniem nie jest
to, czy dana opowieść należy bądź nie [do fantastyki miejskiej lub romansu paranormalnego — S.E.], ale raczej to, co dzieje się, gdy interpretujemy ją jako należącą do jednego
z tych gatunków” 18 (spostrzeżenie teoretyka dotyczy w rzeczywistości fantastyki, science
fiction i „powieści realistycznej”). Jako że jestem przekonany, iż w każdej z licznych definicji można znaleźć cenne obserwacje, zrobię co w mojej mocy, by nie okopać się na swojej pozycji.
Ogromna ilość różnorodnych definicji nie jest tak problematyczna, jak można by sądzić. Sytuacja przywołuje na myśl wypowiedź Ursuli K. Le Guin, pojawiającą się we wstępie do angielskiego wydania Antologia de la Literatura Fantástica Jorge Luisa Borgesa i innych:
Ponieważ duchy zamieszkują – bądź nawiedzają – pewien rozległy obszar literatury fantastycznej, zarówno
tej oralnej jak i pisanej, ludzie z nim obeznani nazywają ten obszar horrorem lub fantastyką grozy, podczas
gdy inni określają go jako krainę czarów (na wzór części, którą znają lub najbardziej lubią) lub science fiction,
a jeszcze inni – głupotami 19.

14

Alexander C. Irvine, dz. cyt. s. 200; zob. też Nanette Wargo Donohue, dz. cyt.

15

Peter S. Beagle, dz. cyt. s. 10.

16

Zob. Leigh M. McLennon, dz. cyt.

17

Brian Attebery, Strategies…, s. 11

18

Tegoż, Stories about Stories: Fantasy and the Remaking of Myth, Oxford: Oxford University Press 2014, s. 38.

19

Ursula K. Le Guin, Introduction, w: The Book of Fantasy, red. Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo, A. Bioy Casares, London:
Xanadu 1988, s. 10–11.
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Spostrzeżenie poczynione przez Le Guin jest nie tylko celne, ale, jak uważam, warte
odnotowania. Zamiast przystępować do „dyskusji i wojen o definicje”, wolę wyjść z założenia, że badacze definiujący lub opisujący fantastykę miejską doskonale się na niej znają,
ale analizują ją z różnych perspektyw, charakteryzując jej, jak określa to Le Guin, różne
obszary. Definicje te tworzone są na podstawie różnych korpusów tekstów, zwracając
uwagę na odmienne ich cechy i właściwości, jak również koncentrując się na dłuższych
lub krótszych przedziałach czasowych. Tak jak obraz mozaikowy powstający dzięki fasetkowym oczom owadów przetwarzany jest przez ich układ nerwowy w jeden złożony
obraz, tak samo można zebrać wiele perspektyw badawczych koncentrujących się na analizie fantastyki miejskiej i w ten sposób zidentyfikować cechy charakterystyczne gatunku.
Zebranie kilku definicji i opisów fantastyki miejskiej zapewni lepszą możliwość zrozumienia jej natury i tego, czym jest, niż jakiekolwiek przedsięwzięcie nakierowane na wytworzenie jednej definicji. Analizy przedstawiają różne – dłuższe lub krótsze – wykładnie
tej odmiany fantastyki. Jedne zakładają, że charakteryzuje się on „ścisłym schematem w zakresie scenerii, postaci i fabuły” 20, czyli jest pewną formułą literacką, inne z kolei postrzegają ją jako gatunek, „zbiór artystycznych ograniczeń i możliwości” 21. By pogodzić te
różne perspektywy, zakładam, że każda z analiz zawiera obserwacje istotne z punktu widzenia fantastyki miejskiej i że obserwacje te, gdy zostaną połączone, zapewnią o wiele lepszą możliwość dogłębnego zrozumienia gatunku niż analiza jednej tylko definicji czy przypadkowo dobranego korpusu utworów. Tak więc w celu zbadania cech charakterystycznych fantastyki miejskiej użyję zbioru różnych jej opisów.
Do stworzenia rzeczonego korpusu posłużyło mi jedenaście tekstów – zarówno definicji, jak i opisów fantastyki miejskiej. Sześć z nich to teksty naukowe opublikowane między 1996 a 2000 rokiem (Clute, Ringel, Mendlesohn i James, Irvine, McLennon i Young)
wybrane z racji tego, że zostały napisane z myślą o środowisku naukowym. Chociaż inni
badacze również od czasu do czasu zajmowali się fantastyką miejską, powyższa szóstka
przedstawia pogłębioną analizę gatunku odwołującą się także do innych rodzajów fantastyki. Pięć kolejnych opisów, opublikowanych między 2008 a 2012 rokiem, zostało stworzonych przez ludzi którzy, w taki czy inny sposób, działają na „rynku” fantastyki miejskiej jako jej twórcy czy wydawcy. Wybrałem je ze względu na to, że adresowane są do różnych czytelników: zawodowych bibliotekarzy (Donohue), potencjalnych autorów fantastyki miejskiej (Holmes), wnikliwych czytelników i fanów (Mandelo) oraz innych zainteresowanych (Waller i Ormes). Prezentowane przez nie diagnozy nie są oryginalne, stanowią
jednak dobre przykłady potocznego rozumienia fantastyki miejskiej.
Do tych dziesięciu opisów dodałem ostatni „tekst” z 2015 roku w postaci zbioru okładek książek, który stanowi wieloczłonowy przejaw tego, czym jest omawiany nurt w fantastyce. Gdy do wyszukiwarki wpisze się hasło „»urban fantasy« cover”, Google odsyła do
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setek wyników. Przedstawienie szczegółowej analizy każdego z nich nie jest w tym artykule możliwe, jednak pozwoliłem sobie na to, by ogólne wrażenie wyniesione z obejrzenia okładek złożyło się tu na jedno z możliwych ujęć fantastyki miejskiej. Z tych jedenastu
tekstów wyabstrahowałem obserwacje dotyczące miejsca akcji (uwzględniając zarówno
to, w jakim świecie toczy się akcja utworu, jak i to, czy wielkomiejska sceneria jest rzeczywiście warunkiem koniecznym), typowych cech charakteryzujących najważniejsze
postaci oraz źródeł pochodzenia elementów bądź wydarzeń fantastycznych.
Miejsce akcji i światy
Akcja fantastyki miejskiej może toczyć się zarówno w świecie pierwotnym (primary world),
jak i wtórnym (secondary world). Najstarszą analizą krytyczną dotyczącą natury gatunku,
jaką udało mi się znaleźć, jest hasło Urban fantasy, opracowane przez Johna Clute’a w The
Encyclopedia of Fantasy. Zostało ono opublikowane pierwotnie, podobnie jak hasło o mieście, w czasopiśmie Paradoxa w 1996 r., a dopiero rok później – w cytowanej encyklopedii. Według Clute’a, fantastyka miejska obejmuje „zazwyczaj teksty, w których fantastyka
i świat, w którym żyjemy, przecinają się i przeplatają, a opowieść koncentruje się na r zec zy wi śc ie is tn ie ją c ym [podkr. — S.E.] mieście” 22. Clute zaznacza, że istnieje możliwość umieszczenia akcji w mieście znajdującym się w świecie fantastycznym, ale podkreśla, że w takim wypadku rzeczone miasto musi być „środowiskiem”, a nie jedynie tłem
wydarzeń.
Pozostałe definicje inaczej podchodzą do problemu świata pierwotnego i wtórnego.
W A Short History of Fantasy z 2009 roku Farah Mendlesohn i Edward James zrównują
fantastykę miejską z tzw. low fantasy 23, konwencją literacką zdefiniowaną przez Kennetha
Zahorskiego i Roberta Boyera jako fantastyka „której akcja toczy się tu i teraz” 24, czyli
w świecie pierwotnym. W pozostałych tekstach znajdziemy podobne twierdzenia – na liście siedmiu cech charakterystycznych fantastyki miejskiej McLennonn uwzględnia jako
miejsce akcji świat pierwotny, w którym dochodzi do fantastycznych wydarzeń. W czasie
seminarium na temat fantastyki miejskiej, które odbyło się w 2012 roku, Karin Waller
i Nene Ormes (pracujące dla największej szwedzkiej sieci księgarni dystrybuujących literaturę fantastycznonaukową), wprost zadeklarowały, że historie nietoczące się „tu i teraz”
nie należą do gatunku miejskiej fantastyki, jednocześnie jednak przyznając, że inne definicje uznają, iż powieści z tego typu miejscem akcji mogą się doń zaliczać.
Pozostałe teksty (np. Mandelo czy Holmes) przyjmują bardziej umiarkowane stanowiska, sugerując, że świat, w którym toczy się akcja fantastyki miejskiej, można rozpoznać jako przyszłą wersję naszego własnego. Często można go interpretować jako alternatywną rzeczywistość. Według pisarki i krytyczki Brit Mandelo, fantastyka miejska dzieli
22
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się na dwie główne części – historie, których akcja toczy się w nowoczesnym, rozpoznawalnym świecie i te, których fabuły zrealizowane są w świecie zamieszkałym przez ludzi
świadomych istnienia zjawisk nadprzyrodzonych (zajmę się tym problemem później).
Artykuł Faye Ringel, opublikowany w This Year’s Work in Medievalism w 1995 roku, jest
jedną z pierwszych prac naukowych oferujących rozległe spojrzenie na fantastykę miejską. Badaczka nie stwierdza w nim jednoznacznie, czy świat, w którym osadzona jest akcja miejskiej fantastyki, musi być pierwotny czy wtórny. Choć większość historii, na które
się powołuje, realizowana jest w światach pierwotnych, to podaje ona również przykład
światów wtórnych z Córki żelaznego smoka Michaela Swanwicka 25. Według Alexandre’a
Irvine’a z kolei, akcja opowiadania z gatunku fantastyki miejskiej może toczyć się zarówno w świecie pierwotnym, jak i wtórnym. Napisany przez niego rozdział w Cambridge Companion to Fantasy Literature (2012) stanowi obszerną analizę gatunku i znajdziemy w nim stwierdzenie, że fantastyka miejska ma dwie różne odmiany, które stanowią nie tyle binarne opozycje, co dwa końce literackiej osi. Na jednym z nich znajdziemy
mniej lub bardziej możliwe do rozpoznania nowoczesne miasto, które okazuje się mieć
łączność z jakąś zaczarowaną krainą (Faerie), z kolei na drugiej – miasto „tworzące swoje
własne zasady, niezależne od istniejących kanonów” 26. Miejscem jej akcji wcale nie musi
być świat wtórny, chociaż w podanych przez Irvine’a przykładach – Nowym Crobuzonie
z Dworca Perdido Chiny Miéville’a i Ambergris ze Shriek: Posłowia Jeffa VanderMeera –
akurat jest (Young zgadza się więc z Irvine, choć ona zainteresowana jest przede wszystkim pierwszą odmianą).
Miasto i miejskość
Poglądy na temat tego, w jakim stopniu miejsce akcji fantastyki miejskiej musi być zurbanizowane, są w równym stopniu zróżnicowane. Jedni badacze kładą nacisk na kwestię
urbanizacji danej przestrzeni (Clute, Ringel, Irvine), a inni uznają dowolne współczesne
miejsce osadzone w świecie pierwotnym. Według Waller i Ormes akcja fantastyki miejskiej nie musi rozgrywać się w metropolii, może toczyć się również w miasteczku, obszarze
wiejskim, ale również w czasie podróży – wystarczy, że jest to współczesny nam świat. Podobnie Young uznaje istnienie fantastyki miejskiej bez miasta. W rozdziale z Race and Popular Fantasy Literature: Habits of Whiteness z 2016 roku, dotyczącym tego gatunku, zauważa,
że akcja analizowanej przez nią fantastyki miejskiej – i nazywanej fa n tas ty ką p odmie js ką (suburban fantasy), „by umieścić ją w kontekście większego podgatunku” 27 – nie
musi być umiejscowiona w metropolii. Według Young, „podmiejskość” powinna być rozumiana zarówno na poziomie dosłownym (miejscem akcji mogą być obrzeża metropolii), jak i figuratywnym, jako pod-miejskość, w ramach której jakiś fantastyczny element
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wynurza się z przeszłości i spod powierzchni miasta zarazem. W fantastyce podmiejskiej
nowoczesność musi zostać skonfrontowana z tym, o czym staramy się nie myśleć i czego
próbujemy nie dostrzegać. Według Young, określenie „miejska” w sformułowaniu „fantastyka miejska” oznacza raczej cechę kulturową lub sposób myślenia, a nie miejsce; opowieści przedstawiają tu bowiem sytuacje, w których stłumiona historia ponownie wynurza się na światło dzienne 28. Tak szerokie rozumienie fantastyki miejskiej odzwierciedlają
analizowane przeze mnie okładki książek. Miejski krajobraz nie wydaje się być w nich
elementem dominującym. Przedstawione na nich sceny są często umieszczone w lesie lub
w jakiejś bliżej nieokreślonej lokalizacji. Można odnieść wrażenie, że fantastyka miejska
nie jest gatunkiem, w którym wielkomiejskie środowisko stanowi centralny element. Na
pierwszy plan wysuwają się inne cechy charakterystyczne.
Pomimo to powszechnie przyjmuje się, że miejscem akcji jest metropolia. Miasta jako
miejsce akcji są wspominane (ani nie wyeksponowane, ani nie zbagatelizowane) zarówno
przez Mendlesohn i Jamesa, jak i Mandelo. Nanette Wargo Donohue w powstałym w 2008
roku artykule dla „Library Journal”, którego celem była pomoc bibliotekom w rozwijaniu
zbiorów fantastyki miejskiej, wprowadza wprawdzie rozróżnienie pomiędzy „tradycyjną”
a „współczesną” fantastyką miejską, jednak pod względem miejsca akcji nieznacznie je od
siebie odróżnia. W tradycyjnej fantastyce miejskiej „miejscami akcji są nowoczesne środowiska miejskie”, podczas gdy fabuła współczesnych utworów rozgrywa się w „bardziej
naturalistycznych miejskich krajobrazach” (słowa te stanowią najprawdopodobniej aluzję
do krajobrazu miejskiego opisywanego w konwencji gotycyzmu). Z kolei Holmes we wpisie na blogu z 2010 roku chciała wyszczególnić „zasady” rządzące fantastyką miejską (nawet jeśli zrobiła to tylko po to, by nakłonić pisarzy do ich złamania) 29. Ustaliła między innymi, że „miejscem akcji jest duże miasto, takie jak Los Angeles, Nowy Orlean czy Saint
Louis”. Człon „miejski” w terminie „fantastyka miejska” nie jest zazwyczaj kwestionowany
czy pozostawiany bez komentarza, chociaż Mandelo uznaje historie, które pasują do definicji Clute’a – umiejscowione w niemożliwych do zidentyfikowania miastach znajdujących się w świecie pierwotnym, a krajobraz miejski odgrywa w nich główną rolę, tworząc
„podzbiór fantastyki miejskiej i jeden z najstarszych elementów gatunku” 30.
Zarówno Clute, jak Ringel i Irvine podkreślają rolę miasta jako miejsca, w którym toczy
się akcja omawianego gatunku, robią to jednak na różne sposoby. Zdaniem Ringel fantastyka miejska „zestawia średniowieczne tropy i postaci z urbanistycznym krajobrazem” 31. Chociaż Irvine postrzega tę formę jako ciągłość pomiędzy dwoma jej odmianami,
28

Tamże, s. 141-142.

29

Holmes zdecydowanie zachęca do odchodzenia od opisywanych przez siebie reguł. Wyliczając je, jednocześnie opisuje sposoby, w jakie mogą być – i były – łamane. Według niej fantastyka miejska to jedynie etykietka stworzona na potrzeby wydawców. Przedstawiona przez nią argumentacja, pomimo, że bardzo konkretna, pasuje do idei gatunku jako zbioru utworów
charakteryzujących się podobieństwami do jakiegoś dzieła prototypowego (jak twierdzi Attebery) lub, jak pisze Gary K. Wolf,
do „głównego filara ideologicznego” (Gary K.Wolfe, Evaporating Genres, w: tegoż, Evaporating Genres, Middletown: Wesleyan
University Press 2011, s. 24-25; zob. też Brian Attebery, Strategies…, s. 12-14). Jej stanowisko prowokuje do zapytania, w którym momencie utwór literacki przestaje pasować do etykietki „fantastyka miejska” – czy tekst może wciąż należeć do fantastyki miejskiej nawet jeśli złamie wszystkie zasady?
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to obydwie są zależne od środowiska miejskiego. W jednej odmianie narracja reinterpretuje
tropy oraz postaci ze starych baśni i tradycji ludowych, konfrontując je z nowoczesnym,
zurbanizowanym otoczeniem. W drugiej miasto stanowi „genius loci, które ożywia narrację
i determinuje jego fantastyczną naturę” 32. W skrajnych przypadkach „opowieści o fantastycznych miastach” są, według Irvine, „możliwe do odróżnienia od prawdziwych lub niemal prawdziwych miast, w których dochodzi do zdarzeń paranormalnych” 33. Clute przyjmuje inne stanowisko. Jak stwierdza, „miasto jest mi ej sc em; fantastyka miejska jest
fo rm ą” 34, a w Greenwood Encyclopedia of Science Fiction and Fantasy z 2005 roku twierdzi,
że „opowieści będące jedynie historiami o nadnaturalnych siłach działających w mieście […]
nie mogą być sklasyfikowane jako fantastyka miejska” 35. Pojawia się tam sugestia, że miejscem akcji nie musi być po prostu jakieś miasto; jego intensywna obecność jest ważniejsza
od wielkości. Clute twierdzi, że forma ta ma pierwotne źródło w strukturze, która jest
„czymś więcej niż domem i czymś mniej niż miastem” 36. I chociaż żaden z badaczy nie
pisze tego wprost, teksty Clute’a i Irvine wywołują wrażenie, że to właśnie miasto jest jednym z głównych bohaterów fantastyki miejskiej.
Cechy charakterystyczne
Bez względu na to, czy miasto jest głównym bohaterem czy nie, w jedenastu przedmiotowych tekstach znajduje się sugestia, że cechą charakterystyczną fantastyki miejskiej jest
szeroka gama ludzkich i paraludzkich bohaterów. Odnaleźć można w tych narracjach silne
postaci kobiece, które są wspomniane w pięciu z analizowanych przeze mnie tekstach.
Wnosząc po wyglądzie okładek książek, przytłaczająca większość bohaterów pojawiających się w fantastyce miejskiej to kobiety (analiza znajdujących się na okładkach kobiet –
z ich odsłoniętymi brzuchami, głębokimi dekoltami i fantazyjnymi pozami – pod kątem
krytyki feministycznej byłaby bardzo interesująca, niestety jednak wykracza poza tematykę
niniejszego artykułu). Większość z nich ma długie, ciemne lub rude włosy, dzierży w dłoni jakiś rodzaj oręża, a ich postawa świadczy o pewności siebie i odwadze. Donohue, Holmes i Mandelo uznają, że właśnie te „silne protagonistki” 37 stanowią cechę charakterystyczną fantastyki miejskiej. Ringel wspomina o kobiecych bohaterkach, uznaje jednak, że ich
obecność wynika z feministycznych poglądów autorek 38. McLennon z kolei opisuje, że
cechą typową dla powieści łączących fantastykę miejską i romans paranormalny są łowczynie potworów lub policjantki o nadnaturalnych zdolnościach.
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Oficer śledczy, detektyw, łowca potworów lub nadprzyrodzony pomocnik – te postaci uznawane są za typowe dla gatunku. Mandelo łączy je ze strukturami fabularnymi
pisząc, że:
Część z tych książek opowiada o bohaterkach biegających po mieście w towarzystwie stylowych wampirów
i posępnych wilkołaków, pokonując zło i przeżywając miłosne uniesienia. Część z nich to dramaty kryminalne, inne to humorystyczne kryminały, a jeszcze inne – dramaty pełne skomplikowanych emocji 39.

Podczas gdy Mandelo, wspominając o książkach wzorowanych na strukturze kryminału, jedynie daje do zrozumienia, że w fantastyce miejskiej pojawiają się oficerowie śledczy, Young zauważa, że postać detektywa często występuje w tym gatunku. Young dodaje
ją do stworzonej przez Irvine’a listy wiodących typów postaci – artystów, muzyków i naukowców 40 – zauważając, że wszystkie one „nadają sens chaosowi i nieporządkowi” i mają swój udział w przekształcaniu tego, co nieznane, w to, co znane 41.
Opisane przez Mandelo „stylowe wampiry” i „posępne wilkołaki” pozwalają na poruszenie kolejnej kwestii: pojawiania się w fantastyce miejskiej postaci innych niż ludzkie.
Świat fantastyki miejskiej jest zaludniony przez pewne określone typy nieludzi lub półludzi,
którzy pełnią funkcję protagonistów, antagonistów, sojuszników, wrogów lub po prostu
jego mieszkańców. Fantastykę miejską często dzieli się na podstawie źródeł, z których
zaczerpnięto te postaci – baśni ludowych (zazwyczaj angielskich) lub (gotyckich) horrorów – i uważa się, że pomagają one w określeniu pochodzenia i przynależności gatunkowej jej poszczególnych realizacji.
Dwa typy nieludzkich postaci zostały zapożyczone z dark fantasy i horroru. Na marginesie swoich rozważań Mendlesohn i James humorystycznie komentują, że nieustannie
zmieniająca się definicja fantastyki miejskiej „obecnie wymaga obecności wilkołaków” 42.
Holmes podkreśla, że dark fantasy i horror zainspirowały powstania gatunku lub też stanowiły jego wczesną formę. Badaczka powołuje się nie tylko na utwory Rice, Stokera i Poego, ale również na pierwszą książkę z cyklu o Anicie Blake – Grzeszne rozkosze z 1993 roku.
Według Donohue, nowoczesna fantastyka miejska „wykorzystuje motywy zaczerpnięte
z kultury popularnej, wliczając w to horrory, seriale w rodzaju kultowej Buffy: Postrachu
wampirów, i wierzenia ludowe dotyczące potworów takich jak wampiry i wilkołaki” 43. Waller i Ormes również zwracają uwagę na to, jakim powodzeniem cieszą się te monstra. Choć
rzadko umieszcza się je na okładkach książek, to jeśli już któreś z nich się na nich pojawi,
jest to właśnie zazwyczaj wilkołak (wraz z paroma łuskowatymi potworami i, sporadycznie, z uskrzydlonymi postaciami). Nie można zatem zaprzeczyć, że wampiry i wilkołaki
zajęły ważne miejsce pośród dramatis personae fantastyki miejskiej.
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Pozostałe nieludzkie postaci czerpane są z bardziej tradycyjnych opowieści fantastycznych, zwłaszcza z europejskich tradycji ludowych. Donohue opisuje to, co nazywa
tr ady c yj ną fa n tas t yk ą m i ejs ką , która inspiruje się według niej folklorem i baśniami. Podobne stanowisko zajmuje Irvine w analizie odmiany fantastyki miejskiej, „w której słowo »miejska« jest deskryptorem »fantastyki«” 44. Jako wczesne przykłady zarówno
Irvine i Donohue, jak również Waller i Ormes, wymieniają Borderland Terriego Windling
z 1986 roku, Wojna o dąb Emmy Bull z 1987 i opowiadania o Newford napisane przez
Charlesa de Linta (That Explains Poland z 1988 roku jest jednym z pierwszych opowiadań
tego typu). Mieszkańcy Faerie są najwyraźniej popularnymi bohaterami w przynajmniej
części utworów należących do fantastyki miejskiej.
Elementy fantastyczne
Ostatnim ważnym zagadnieniem pojawiającym się w zebranych przeze mnie jedenastu
tekstach jest problem pochodzenia i sposobu opisu elementów fantastycznych. McLennon
twierdzi, że w „podstawowym paradygmacie narracyjnym” fantastyki miejskiej wydarzenia „toczą się w świecie, w którym granice pomiędzy rzeczywistością a światem fantastycznym zostały zdestabilizowane albo zupełnie przeformułowane” 45. Połączenie tego, co przyziemne z tym, co fantastyczne, wydaje się pełnić ważną rolę w większości, jeśli nie we wszystkich, zebranych przeze mnie analizach. Większość opisuje to w konkretny sposób.
Według Clute’a, relacja pomiędzy przyziemnym a fantastycznym jest czynnikiem rozstrzygającym w zakresie tego, czy dany tekst można sklasyfikować jako fantastykę miejską
czy też nie. Uważa on, że „przecinanie się i przeplatanie tego, co nadprzyrodzone i tego, co
przyziemne, jest cechą charakterystyczną tej formy” 46 narracyjnej i wprost stwierdza, że
do gatunku nie należą „opowieści jedynie opisujące pojawienie się w mieście sił nadprzyrodzonych” 47.
W tym wypadku Clute reprezentuje jedną skrajność, podczas gdy Mendlesohn i James
– drugą. Uważają, że za fantastykę miejską „można uznać opowieści o magii wkraczającej
do środowiska miejskiego i zakłócającej jego funkcjonowanie” 48, co sugeruje, że mogłaby
być ona rozumiana jako urbanistyczna wersja intruzywnej fantasy (intrusion fantasy) Mendlesohn 49. Wiele innych tekstów podziela to „intruzywne” stanowisko, chociaż niektórzy
badacze, jak np. Irvine i Young, uznają obydwie skrajności. Według Irvine’a, w części powieści interwencja sił nadprzyrodzonych zdarza się często, podczas gdy w innych fantastyczne elementy i wydarzenia „wywodzą się z historii i natury miasta” 50.
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Zagadnieniem, które pojawia się częściej niż pytanie o to, w ja k i sp os ó b fantastyczne elementy wkraczają do miasta, jest kwestia tego, s kąd o n e p o ch od zą. Ringel rozpatruje je jako „atrybuty średniowiecza – magię, elfy, miecze, questy, pieśni ludowe” 51. Irvine
rozpatruje motywy pochodzące ze „starych bajek i folkloru” w odniesieniu do fantastycznych elementów, które powstały dzięki połączeniu ich z „naturą i historią miasta” 52. Donohue przeciwstawia jeden odłam fantastyki miejskiej – charakteryzujący się „silnym wpływem tradycji ludowych i bajek” – drugiemu, który „bawi się motywami zaczerpniętymi
z kultury popularnej i horrorów”, wykorzystując „takie stworzenia jak wampiry i wilkołaki” 53. Kilka tekstów wyklucza z gatunku narracje, w których elementy fantastyczne wywodzą się z miasta, a nie z istniejących już źródeł, zwłaszcza w sytuacjach, gdy miasto znajduje się w świecie wtórnym (Waller i Ormen stwierdzają to dość jednoznacznie). Przeważająca obecność wampirów i wilkołaków w zebranych przeze mnie tekstach może oznaczać, że głównym źródłem, z którego czerpane są elementy fantastyczne, jest obecnie horror, co zresztą sugeruje Holmes, która z naciskiem opisuje dark fantasy i horror jako wczesne formy fantastyki miejskiej. Okładki książek sugerują to samo: jeśli wziąć pod uwagę
kolorystykę, paletę barw i krajobrazy pojawiające się na ilustracji, to ogólna atmosfera
przypomina raczej (gotycki) horror niż baśń. Kobiety z okładek są przygotowane do zmagań z niewidocznym niebezpieczeństwem, czającym się w ciemnym, zacienionym lub
oświetlonym jedynie blaskiem księżyca otoczeniu, które jest groźne samo w sobie –
w ciemności kryć się może bowiem wszystko.
Wskazuje się również na inne źródła, które inspirują elementy fantastyczne pojawiające się w fantastyce miejskiej. Podobnie jak McLennon i Mandelo, także Holmes podkreśla
hybrydyczność gatunku, wyjaśniając, że „może [on] zawierać motywy zaczerpnięte z innych gatunków, jak choćby science fiction, kryminału, horroru czy romansu […], i w różnym stopniu wykorzystywać elementy dla nich charakterystyczne” 54. Choć zatem baśnie,
horror i samo środowisko miejskie wydają się tu stanowić dominujące źródła inspiracji,
to wykorzystanie w fantastyce miejskiej cech zaczerpniętych z wielu innych gatunków
jest najwyraźniej możliwe.
Sposób, w jaki to, co nadprzyrodzone i to, co przyziemne, odnoszą się do siebie, jest
szczegółowo opisane w dwóch tekstach. Jakkolwiek obydwa dzielą fantastykę miejską na
podgatunki, różnią się tym, że Mandelo odwołuje się w swej analizie do świata fikcyjnego,
podczas gdy Wallera i Ormesa interesują przede wszystkim związki między bohaterami
utworów a nadprzyrodzonym. Mandelo dzieli ponadto w ramach gatunku te realizacje
fabularne, których akcja rozgrywa się w nowoczesnym, możliwym do rozpoznania świecie, i te, które osadzone są w rzeczywistości, której mieszkańcy są świadomi istnienia sił
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nadprzyrodzonych. Kategorie Wallera i Ormesa są bardziej zniuansowane. Przyglądają
się oni najczęściej spotykanym reakcjom protagonistów na zjawiska nadprzyrodzone:
tych więc, dla których są one niespodzianką, tych, którzy zaznajomieni są z nimi dzięki
kulturze popularnej, choć niekoniecznie z tego względu w nie wierzą, oraz wreszcie tych,
którzy zdają sobie sprawę z ich obecności, ponieważ albo są one w ich świecie normą, albo
też zamieszkują one ukrytą domenę o nadprzyrodzonej właśnie proweniencji. Pierwszy
przypadek jest paralelny z magicznymi światami wtórnymi wybranymi na miejsce akcji
– Irvine odwołuje się do Nowego Crobuzonu Chiny Miéville’a i Ambergris Jeffa VanderMeera jako dwóch z wielu przykładów – jednak Waller i Ormes nie uznają tego typu utworów za fantastykę miejską i z tego względu nie powołują się na nie we własnych egzemplifikacjach.
Występowanie świata, którego mieszkańcy wiedzą o istnieniu zjawisk nadprzyrodzonych, kwestionuje koncepcję, zgodnie z którą akcja fantastyki miejskiej powinna toczyć
się w nowoczesnym, możliwym do rozpoznania świecie. Jednak żaden z komentowanych
tekstów nie porusza tego problemu. Akcja fantastyki miejskiej może być osadzona w historii alternatywnej lub niedalekiej przyszłości gdzie siły nadprzyrodzone zawsze istniały
lub gdzie ujrzały one światło dzienne w wyniku objawienia, przebudzenia lub ponownego
wtajemniczenia. Do przykładów tego typu powieści należy seria książek o Sookie Stackhouse
Charlaine Harris, w której wampiry ujawniają swoje istnienie w momencie, gdy wynaleziona zostaje sztuczna krew; seria Hollows Kim Harrison wydawana w latach 2004-2013,
gdzie nieludzie zostają zmuszeni do interwencji i podtrzymania funkcjonowania społeczeństwa przez pandemię i niemal całkowicie wyginięcie gatunku ludzkiego, oraz powieści z inspektorem Chenem (2005-2015) Liz Williams, gdzie utrzymywany jest ciągły kontakt między Ziemią, Niebem i Piekłem, a ingerencje boskich lub demonicznych stworzeń
są na porządku dziennym. Świat, w którym istnienie zjawisk nadprzyrodzonych jest dla
wszystkich oczywiste, może przypominać naszą rzeczywistość, jednak jest to zupełnie inna
przestrzeń – przestrzeń, którą w ekstremalnych wypadkach można nawet utożsamić ze
światem wtórnym, gdzie elementy i wydarzenia fantastyczne nie zakłócają codziennego
życia, ale pozostają czymś powszednim. To, co przyziemne, nie splata się i nie przecina
się z tym, co nadprzyrodzone, lecz jest przez nie zastępowane.
Innymi słowy, fantastykę miejską można rozumieć na wiele sposobów. Przytoczone
teksty, zebrane w całość, ukazują fantastykę miejską w zdecydowanie rozległej perspektywie. Jej akcja może toczyć się w świecie wtórnym, w metropolii, która jest sama w sobie
głównym elementem narracji, miejscem akcji na tyle zintegrowanym z wydarzeniami, że
można uznać je za głównego bohatera; albo w nowoczesnym świecie pierwotnym, którego
mieszkańcy są – lub nie – świadomi funkcjonowania zjawisk nadprzyrodzonych lub obecności mitycznych stworzeń. Ten świat pierwotny nie musi być w pełni zurbanizowany,
lecz zawsze pozostaje nowoczesny, a jego otoczenie wyraźnie wskazuje na obecność –
gdzieś istniejącego – miasta.
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Protagonista narracji reprezentujących omawiany gatunek może być wyrzucony poza
nawias społeczeństwa lub też przynależeć do grupy, która w jakiś sposób próbuje stworzyć ład z chaosu, lub sprawia, że to, co nieznane, jest wyjaśniane (przez artystów, muzyków, naukowców, śledczych), lub też ma fizyczne, paranormalne lub magiczne zdolności
umożliwiające walkę z nadnaturalnym zagrożeniem (silne postaci kobiece). Protagoniści
i ich sojusznicy mogą należeć – lub nie – do fantastycznego świata, urodzić się w nim lub
dopiero odkrywać jego istnienie.
Elementy fantastyczne inspirowane są tu faktycznymi mitami i wierzeniami ludowymi, jak również znanymi powieściami gotyckimi lub horrorami – albo też ewokowane
są samym charakterem miasta. O istnieniu zjawisk nadprzyrodzonych mogą wiedzieć
wszyscy mieszkańcy świata, albo tylko protagonista, ale też może ono stać się szokującym
odkryciem, z którym trzeba się oswoić na przestrzeni całej narracji. Fantastyka miejska
może więc łączyć elementy fantastyczne wywodzące się z wielu różnych gatunków literackich, najczęściej z klasycznej fantastyki, horroru i romansu, jednak badacze wspominają również o science fiction, kryminale i powieści przygodowej.
Literatura Niewidocznego
Niezależnie od tego, jaki rodzaj fantastyki miejskiej jest opisywany, pewne wątki – motywy, typy postaci, miejsca akcji czy elementy charakterystyczne – przeplatają się ze sobą,
sygnalizując osie tematyczne gatunku. Mroczne, podziemne labirynty, w których trudno
coś dostrzec; wyrzutkowie społeczeństwa, od których świadomie odwracamy spojrzenia;
fantastyczne stworzenia, które kryją się przed naszym wzrokiem – wszystkie te elementy
postrzegane łącznie zwracają uwagę na to, czego w takim czy innym sensie nie wid ać :
ukazując zarazem, że nie ma czegoś takiego, jak jeden wątek, który pojawiałby się we
wszystkich odmianach fantastyki miejskiej. Jednak w każdej próbie jej definiowania znaleźć można co najmniej kilka wzajemnie na siebie oddziaływujących przejawów Niewidocznego. Niniejsza analiza wskazuje na trzy główne wątki, z czego każdy składa się z kilku
pomniejszych elementów, przesądzających o zainteresowaniu fantastyki miejskiej fenomenem Niewidocznego. Pierwszy wątek dotyczy zestawienia tego, co fantastyczne, z tym,
co miejskie i nowoczesne; akcja powieści tej grupy toczy się w świecie pierwotnym lub
w miejscu znajdującym się w świecie wtórnym, w którym istotna pozostaje problematyka
urbanistyczności i nowoczesności. Stosowanie elementów charakterystycznych dla gotyckiego horroru w połączeniu z motywem świata ukrytego przed prozaicznym społeczeństwem składa się na drugi wątek. Trzeci dotyka już kwestii protagonistów należących do
marginalizowanych grup społecznych lub też mogących się pomiędzy nimi przemieszczać.
Wszystkie te zagadnienia zostaną szczegółowo przeanalizowane w dalszej części tekstu.
Wątek, w którym nowoczesne miasto jest w jakiś sposób konfrontowane z tym, co
fantastyczne, podkreśla najbardziej godne uwagi cechy gatunku. W opracowywanych tu
tekstach powraca założenie, że akcja fantastyki miejskiej musi lub może rozgrywać się
w świecie pierwotnym, literackiej wersji naszego własnego, nowoczesnego świata. I choć
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obecność zjawisk lub wydarzeń fantastycznych nie musi wiązać się z zaskoczeniem dla
postaci, z perspektywy których fokalizowana jest narracja, to dla społeczeństwa jako takiego już takie być mogą. Poprzez wprowadzenie tego, co nadprzyrodzone, otoczenia
postrzeganego jako współczesne, w narracji zaczyna kiełkować idea ukrywania czegoś
czy skrywania przed wzrokiem innych – idea Niewidocznego. Przed społeczeństwem
chowają się czarodzieje z rynsztoka, miejskie wampiry, sekty spotykające się w tunelach
metra i miejskie wróżki. Protagoniści, którzy uświadamiają sobie istnienie tych postaci,
postrzegają je zarazem jako coś zaburzającego swojski obraz świata. W przypadku z kolei,
w którym protagoniści stanowią część jakiejś magicznej rzeczywistości, robią co tylko
w ich mocy, by pozostać w jej cieniu. Połączenie świata pierwotnego jako miejsca akcji ze
strukturą fantastyki intruzywnej wymaga wykorzystania motywu tajemnicy i ukrycia,
chyba że autor zamierza opisać właśnie sposób, w jaki nadnaturalne przenika do znajomego świata i wpływa na wykształcone w nim społeczeństwo. Żaden z wybranych przeze
mnie tekstów nie stwierdza, że wpływ nadnaturalnego jest wiodącym motywem fantastyki miejskiej, chociaż niektóre z nich powołują się na książki, w których ten trop się
pojawia. Analiza skutków konfrontacji magii z nowoczesnością przeprowadzana jest zazwyczaj na przypadkach indywidualnych, spośród których tylko w nielicznych ujawniane zostaje to, co Niewidoczne. Wybrane przeze mnie teksty w dużej mierze wskazują,
że w fantastyce miejskiej to, co fantastyczne, jest częścią tajemnej historii (secret history) 55,
poprowadzonym pod ziemią prądem nadprzyrodzonych wydarzeń, z którego istnienia
społeczeństwo znajdujące się w „głównym nurcie” nie zdaje sobie sprawy. Staranie się,
aby Niewidoczne w swych różnych przejawach pozostało ukryte przed wzrokiem niepowołanych jest powszechnym więc motywem omawianego gatunku, częściowo wynikający z zestawienia nowoczesności i fantastyczności.
Drugi wątek splata fizyczne manifestacje Niewidocznego z terenami zurbanizowanymi, wykorzystując tradycje powieści grozy, w której pojawia się obrazowanie mroku,
wijących się korytarzy i skrywającej sekrety architektury. Young w opisie f an t as ty ki
p odm ie js kie j (suburban fantasy) zwraca uwagę na to, że akcja jej miejskiego odpowiednika często toczy się w miejscach ukrytych pod ziemią 56. To, co fantastyczne, zamieszkuje
ciągnące się pod miastem tunele albo też maskuje się na zapomnianych lub opuszczonych
terenach. Te nieznajdujące się w centrum uwagi miejsca są również częścią tradycji literatury grozy. Wypełniające jej karty mroczne labirynty były opisywane przez wielu badaczy, a ich przemiana w tkankę miejską została opisana na przykład przez Roberta Mighalla 57. Przestrzenie te oczywiście nie są ot tak ukryte przed światem – zostały z ap r oje kt o wa ne tak, by raczej same się chować przed innymi, niż by inni mieli się chować
w nich. Tę szczególną dla literatury grozy atmosferę nieznanego można znaleźć na wielu
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okładkach pojawiających się w wynikach wyszukiwania Google. Współtworzona jest ona
przez takie elementy, jak niszczejące budynki, cmentarze, gargulce czy zalegającą w nocy
mgłę. Tak więc poprzez tworzenie środowiska zdominowanego przez kryjówki, mrok
i miejsca, w których coś może się ukrywać, gotycki komponent fantastyki miejskiej kieruje uwagę na kwestię Niewidocznego.
Nieodłączną częścią tego wątku są stworzenia rodem z nadnaturalnego horroru, –wywodzące się jednak raczej z tradycji klasycznej literatury grozy niż z baśni. Potworem,
o którym najczęściej się pisze, jest wampir występujący w roli protagonisty, sojusznika lub
antagonisty. Tradycyjnie wampiry traktuje się jak outsiderów ukrywających się pomiędzy
ludźmi, ale niepotrafiących się dopasować do społeczeństwa. We współczesnej literaturze
wampirycznej jest to jeden z najważniejszych tematów 58. W obszernych badaniach dotyczących literackiej historii wampirów Anna Högberg poświęca temu motywowi dużo uwagi, zwłaszcza w odniesieniu do postaci, którą nazywa wampirem-człowiekiem (humanvampyren), sytuującym się w opozycji do „wampira-potwora” (monstervampyren). Ten typ wampira, który zaczął rozwijać się w latach siedemdziesiątych dzięki takim autorom jak Fred
Saberhagen i Rice, znajduje się pomiędzy światem ludzi i potworów, nie należąc w pełni
do żadnego z nich 59. Högberg pisze, że wampiry-ludzie (zazwyczaj mężczyźni) tworzą
schronienie nie tylko dla innych przedstawicieli swego gatunku, ale również dla innych
wyrzutków mających trudności z przystosowaniem się do życia społecznego 60. Martin
Wood twierdzi, że obraz wampirów jako członków wspólnoty, a nie samotników, po raz
pierwszy pojawił się dopiero u Anne Rice 61. Warto byłoby tutaj zauważyć, że idea ukrytego „społeczeństwa” wampirów znacznie zyskała od tego czasu na popularności. W uniwersum gry Świat Mroku (1991-2004) wydawnictwa White Wolf wampiry są wprawdzie
jeszcze istotami społecznymi, lecz ich wspólnoty są dobrze zakonspirowane między tymi
ludzkimi, co zainspirowało nazwę wykorzystanej tu konwencji: M ask ar ad y. Pomysł,
zgodnie z którym wampiry mogłyby ukrywać się między swoimi ofiarami, będąc w zasięgu ich wzroku, jest w fantastyce miejskiej bardzo rozpowszechniony i tym bardziej
wspiera tezę o tym, że głównym tematem gatunku jest Niewidoczne żyjące pośród nas.
Wampiry nie są jednak jedynymi fantastycznymi istotami udającymi ludzi: zmiennokształtni i inne baśniowe stwory również poruszają się – niewidoczne – pomiędzy zwykłymi obywatelami. W fantastyce miejskiej Niewidoczne nie tylko się więc ukrywa; ono
pozostaje ukryte pomimo znajdowania się w zasięgu wzroku.
W trzecim wątku odnajdziemy to, co jest Niewidoczne nie dlatego, że się intencjonalnie ukrywa, ale dlatego, że jest ignorowane. Nie tylko magiczne stworzenia mogą być bowiem niedostrzegane przez ludzi – także marginalizowanych członków społeczeństwa
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można przedstawić niezauważalnych, a nawet niewidzialnych dla innych. W odróżnieniu
od tych typów fabuł, które koncentrują się na Maskaradzie, ukazując coś, czego większości społeczeństwa ni e po z w a l a si ę zo b ac z yć , teksty te koncentrują się na osobach
marginalizowanych, ukazując więc to, czego większość społeczeństwa nie ch ce d ostr ze ga ć. Bohaterowie – a częstokroć protagoniści – fantastyki miejskiej mogą wywodzić
się z grup żyjących na marginesie społecznym. Nadprzyrodzone miejsca powstają wszak
ze społecznych przestrzeni, których czytelnik nie zna. Metaforyczna niewidzialność, którą obdarzeni są bezdomni żyjący w realnym świecie, a wynikająca z tego tylko, że są oni
ignorowani, w fantastyce miejskiej przekształca się w niewidzialność o wymiarze magicznym, jak na przykład w powieści Megan Lindholm Wizard of the Pigeons (1986) czy w Nigdziebądź (1996) Neila Gaimana 62. De Lint nazywa tę zmienioną wersję rzeczywistości
konsensualną rzeczywistością (consensus reality), w której reprezentowana jest odmowa
dostrzeżenia tego, co nadnaturalne i społecznie niepożądane zarazem 63. W opowiadaniach de Linta ani fantastyczna, ani społeczna marginalizacja nie należy do konsensualnej
rzeczywistości – obydwie mieszczą się raczej w świecie, którego nie można ani zobaczyć,
ani pojąć 64. Ringel opisuje, że to w szczególności bezdomni mogą być „strażnikami magii,
wybawicielami miast w których traktowani są jak wyrzutki” 65. Ludzie żyjący na ulicy czy
należący do kontrkultury często pojawiają się w fantastyce miejskiej, podobnie jak postaci mogące poruszać się między marginesem a centrum: postaci liminalne, takie jak artyści, muzycy, pisarze i, przede wszystkim, oficerowie śledczy opisywani przez Irvine’a
i Young’a.
Postać oficera śledczego w fabułach wzorowanych na kryminale czy inne elementy charakterystyczne dla tego gatunku stwarzają dogodną sposobność do ukazania Niewidocznego. Prywatni detektywi, policjanci, dziennikarze, śledczy, którzy mają do czynienia z ingerencją ze strony fantastycznego, mają równocześnie dobre powody, by poruszać się w ukrytym środowisku, rozmawiać z outsiderami i w ten sposób odkrywać istoty podszywające
się pod ludzi. Ich poszukiwania prawdy i sposobu na zneutralizowanie tego, co ingeruje
w rzeczywistość, stają się siłą napędową fabuły w podobny sposób, w jaki motyw zadania
i wyprawy napędza narrację questową (quest narrative). We współczesnym krajobrazie to
właśnie oficer śledczy staje się metaforycznym okiem, dzięki któremu czytelnik może
dostrzec Niewidoczne.
To oczywiście niejedyne motywy wykorzystywane w fantastyce miejskiej do namysłu
nad kwestią Niewidocznego, jednak w przebadanym przeze mnie korpusie tekstów to
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one właśnie wybijają się na plan pierwszy, zdecydowanie wyróżniając się w moim mozaikowym obrazie. Zebrane razem, składają się na wizję gatunku zainteresowanego przedstawianiem Niewidocznego w zupełnie inny sposób, niż czyni to fantastyka epicka (epic
fantasy) ze swoimi długimi podróżami, majestatycznymi miejscami akcji i postaciami herosów, czarodziejów i królów. Bez względu na to, który z aspektów fantastyki miejskiej
jest opisywany, Niewidoczne zawsze pozostaje w jakiś sposób obecne i przedstawialne.
Równocześnie zachowuje ono również w dużej mierze związek z porządkiem społecznym,
i mniej przyjemnymi aspektami życia w nowoczesnym mieście: przestępczością, bezdomnością, uzależnieniami, prostytucją, przemocą czy molestowaniem seksualnym. Wszystkie
te elementy pojawiają się w fantastyce miejskiej albo w centrum narracji, albo jako znaczące elementy świata, w którym osadzona jest akcja. To tutaj tkwi dusza fantastyki miejskiej, bez względu na to, czy z ingerencją elementu fantastycznego muszą mierzyć się naukowcy czy silne kobiety, czy akcja toczy się w Londynie, Nowym Jorku, Ambergris czy
Nowym Crobuzonie, czy występują tu miejskie wampiry, nowoczesne wróżki i czy wreszcie tajemnice wyłaniają się tu z otchłani przeszłości i topologii, by zakłócać funkcjonowanie prozaicznej rzeczywistości. Fantastyka miejska jest literaturą Niewidocznego i proponuje nam sposób nie tylko na odkrywanie go, ale także na rozmawianie o nim.
Przełożyła Magdalena Wąsowicz
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Wokół definicji fantastyki miejskiej
Sarai Mannolini-Winwood

Abstract
Fantasy literature in the 1980s underwent a revisionist change, which resulted in the emergence of a number of subgenres that challenged the dominant Tolkien model of fantasy writing. One such subgenre, which continues
in popularity today, is urban fantasy. Urban fantasy is distinguished by realworld urban settings unsettled by the presence of the supernatural and the
non-rational. The classification of the subgenre has predominantly been commercial or industry-based, with little critical or theoretical evaluation undertaken to define or establish its parameters. Within a limited frame of reference the article Theorizing the Emergent Subgenre of Urban Fantasy aims at
offering a classificatory framework that identifies the distinctive elements
of urban fantasy to further the generic understanding of unique fantasy subgenres.

S a r a i M a n n o l i n i - W i n w o o d — niezależna badaczka i wykładowczyni z zachodniej Australii; gorliwa czytelniczka działająca na rzecz badań nad kulturą popularną jako istotnego narzędzia do odkrywania
społeczno-kulturowych perspektyw życia współczesnego; o fantastyce miejskiej opublikowała ostatnio artykuł Fear, Anxiety and Dread: Examining the Influence of Antecedent Genres on Urban Fantasy’s Thematic Concerns na łamach „Dissection. The Journal of Contemporary Horror”; co miesiąc ukazują się też jej artykuły
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Wprowadzenie
Do debaty o fantasy jako gatunku zasiadało już wielu teoretyków – wszelako jej główne
zagadnienia pozostają wciąż w dużym zakresie bez odpowiedzi. Wciąż nie wiadomo chociażby, jak należałoby w ogóle podejść do próby określenia tak rozległego pola genologicznego czy jak uzasadnić poszczególne decyzje o włączaniu bądź wyłączaniu zeń tekstów
opatrywanych etykietą fantastyki. Gary Wolfe stwierdził, że w zasadzie „brakuje w równej mierze jakiegoś powszechnie akceptowanego kanonu dzieł fantasy, jak również powszechnie akceptowanej koncepcji tego, jak należałoby ten nurt definiować” 1. Nawet po
ponad stu latach dyskusji teoretycznych (jeśli włączyć w nie także debatę nad istotą baśniowości), wciąż można więc je jedynie inicjować – skutkiem czego i dziś obszar literatury fantasy pozostaje tyleż enigmatycznym, co obfitym polem do badań. A wciąż jeszcze
przecież nie poruszyliśmy problemu podgatunków, do których należy fantastyka miejska,
wyodrębniająca się wyraźnie na tle ogólnie pojętych narracji fantastycznych.
Angażowanie się w dyskusje genologiczne pozostaje problematycznym przedsięwzięciem co najmniej od czasu, gdy John Frow spostrzegł w ważnej książce O gatunku (Genre),
że należy „uwzględniać otwartość gatunkową i nieredukowalność tekstów do pojedynczej ramy interpretacyjnej [stress the open-endedness of genres and the irreducibility of texts to
a single interpretive framework] 2. Heather Dubrow słusznie dodaje przy tym, że „w ogóle
samo pytanie o to, czy należy rozważać klasyfikacje gatunkowe [generic classification] lub
rozstrzygać o ich prawomocności, prowadzi do roztrząsania najbardziej podstawowych
problemów teorii literatury” 3. Debata o potrzebie gatunkowości ma zresztą długą historię. Frow przykładowo jest zdania, że „w ogóle wszystkie próby systemowej analizy gatunków literackich w publikacjach naukowych charakteryzuje brak wewnętrznej spójności” 4 – co tylko oznacza, że analiza o wiele mniej złożonego pola gatunkowego literatury
fantasy musi być tym bardziej problematyczna.
Fantasy, rozumiana jako gatunek (bądź podgatunek) literacki pozostaje przedmiotem
szczególnie żarliwych dyskusji. Odnotowała to już Kathryn Hume, spostrzegłszy, że zbyt
często teoretycy literatury „zakładali, że jest ona raczej klarownym zjawiskiem, które opisać można zbiorem kilku oczywistych reguł [fantasy is a pure phenomenon, that a few clear
rules will delimit it], składających się na wzorzec gatunkowy określany mianem fantasy” 5.
Jednakowoż bez względu na te teoretycznoliterackie niepokoje, klasyfikacje oparte na
gatunkach (a w szczególności podgatunkach) wykazują najwyższą skuteczność w studiowaniu tych nurtów literackich, które dzielą szereg cech wspólnych. Pewna trudność, jak
zauważyła Dubrow, może wiązać się tu z tym, że klasyfikacje gatunkowe mają z natury
1
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charakter okrężny. Podobnie bowiem jak ma się rzecz w systematyce biologicznej, tu także
sformułowanie definicji opartej na przykładach wybranych z „całej mnogości możliwych
wariantów implikuje konieczność uprzedniego zadecydowania o charakterystycznych
cechach danego gatunku” 6. Frow ujmuje to jeszcze bardziej bezpośrednio, zauważając, że
„gatunek, jak i wiele innych rzeczy, podlega rozróżnieniom i podziałom [discrimination and
taxonomy], w tym także podporządkowaniom pod rozpoznawalne klasy zjawisk” 7. Jakkolwiek jednak trudno polemizować ze stanowiskami Dubrow i Frowa, pozostaje faktem, że
każda forma kodyfikacji zawsze pozostaje pod wpływem indywidualnych założeń jej użytkownika. Dzieje się tak, ponieważ „nawet wtedy, gdy tekst wymyka się jakimkolwiek oczekiwaniom, które można wobec niego żywić, te wciąż pozostają, wpływając zarówno na to,
jak tekst ten będziemy czytać, jak i na to, jak będziemy się zmieniać dzięki niemu” 8. Nie
bez znaczenia jest także język, który sam narzuca pewne ograniczenia, sprawiając, że każda
używana terminologia jest wyjściowo już arbitralna. Nie zmienia to jednak faktu, że klasyfikacje gatunkowe zachowują pewną wartość w tym wymiarze, że zwykle stanowią one
punkt wyjścia dla interpretacji – co skłania do poparcia tezy Frowa, zgodnie z którą gatunek
sytuuje się „w centrum ludzkiej potrzeby wytwarzania znaczeń i społecznej walki o sens
zarazem [central to human meaning-making and to the social struggle over meanings]” 9.
Jacques Derrida zdecydowanie opowiadał się po stronie gatunku rozumianego jako
transcendentalna kategoria badań literackich, zwracając równocześnie uwagę na możliwość subwersywnego potraktowania dzieła sztuki w znanym zdaniu z The Law of Genre:
„tekst nie może być bez gatunku [cannot belong to no genre], nie może być pozbawiony
gatunkowości ani też być gatunkowy w jakimś mniejszym stopniu [it cannot be without or
less a genre]. Każdy tekst uczestniczy w jednym lub wielu trybach gatunkowych, […] choć
to uczestnictwo nie ma w sobie nic z przynależności [Every text participates in one or several
genres, yet such participation never amounts to belonging]” 10. Derrida ma słuszność: nie sposób zaprzeczyć istnieniu gatunku, jednak równocześnie powinno się zaakceptować, że
„uczestniczenie” w gatunkowości nie zakłada niewolniczej imitacji lub bałwochwalczego
poddaństwa względem zestawu stałych konwencji. Nawet literatura modernistyczna nie
mogłaby się obyć bez gatunków, skoro większość eksperymentalnych dzieł tej epoki powstała przecież w r ea kc ji na jakiś ustalony wzorzec gatunkowy, wciąż zatem w nim
w pewien sposób u c zes t ni cz ąc. Jak stwierdziła Dubrow, „oddając się studiowaniu gatunków, jak zresztą i wielu innych zjawisk literackich, należy zawsze się spodziewać jakiegoś poziomu niespójności” 11. Niebezpieczeństwo genologii kryje się wyłącznie w założeniu określonego zbioru reguł ograniczających sposób kategoryzacji tekstów. Alastair
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Fowler pisał, że „gatunki mają znacznie więcej wspólnego z identyfikacją i komunikacją,
aniżeli definicją i klasyfikacją” 12 – i dlatego też wydaje się, że najlepiej byłoby wykorzystywać gatunki jako przystępną ramę poznawczą w badaniach literatury. Podobnego zdania był Tzvetan Todorov: „Nie było nigdy literatury bez gatunków; jest to ciągle zmieniający się system” 13. Gatunek może być zatem wykorzystany do przekazywania informacji
wpływających na rozumienie treści literackich. Jak pisał Frow:
[…] choć gatunki służą klasyfikacjom, nie należą do dobrze zdefiniowanych i stałych klas zarządzających
przedmiotami w zamkniętym zbiorze. Nie tworzą żadnego prawa, a teksty nie r o z p o z n a j ą [podkr. oryg.]
tych praw gatunkowych, ani ich nie egzemplifikują, ani też do nich nie przynależą – stanowią raczej odzwierciedlenie jednego lub wielu gatunków 14.

Gatunki są więc raczej chwiejne, konotacyjne i adaptacyjne. Interpretacja dzieł literackich i ich gatunkowości ma miejsce na tle migotliwego, zmiennego krajobrazu, na którym wynurzają się coraz to nowe modele teoretyczne, modyfikujące definicje, charakterystyki a niekiedy i nazwy kolejnych pojęć genologicznych. Należy w tym kontekście pamiętać, że „u ich źródeł leży społeczność literacka” 15, której głos w istotny sposób wpływa
na bieżące rozeznawanie gatunkowości.
Już Tzvetan Todorov zwracał uwagę na to, że „nowy gatunek jest […] zawsze przekształceniem jednego lub kilku gatunków dawnych: przez inwersję, przemieszczenie lub
kombinację” 16. Frow zgodził się z koncepcją Todorova, uzupełniając ją o dopowiedzenie,
że „dla każdego gatunku można wskazać przynajmniej jeden gatunek poprzedzający, który
zmienił się pod wpływem powstania nowych okoliczności literackich i rodzajów zastosowań (czy warunków kategoryzacji)” 17. Nie dziwi zatem, że nowo powstające dzieła literackie celowo zniekształcają, wywracają na nice czy podważają zastane konwencje gatunkowe, rzucając wyzwanie co bardziej tradycyjnym próbom ich charakterystyki. Ludzka
natura pcha nas ku przełamywaniu ograniczeń. Współczesna zaś aktywność artystyczna
pozostaje w ciągłym napięciu z tradycją literacką, „wnoszącą całe szeregi zaleceń i ograniczeń, niektórych skodyfikowanych w wypowiedziach teoretycznoliterackich, a innych
mniej oficjalnie, lecz niemniej stanowczo sformułowanych” 18. Todorov wnioskował stąd,
że sam akt kreacji i ustanawiania gatunków był czysto społeczny, w tym przynajmniej
sensie, że to „społeczeństwo wybiera i kodyfikuje akty najbardziej odpowiadające właśnie
jego ideologii” 19.
12

Alastair Fowler, Kinds of Literature: An Introduction to the Theory of Genres and Modes, Cambridge: Harvard University Press
1982, s. 38.
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W pracach Rosemary Jackson zetknąć się można z bardzo zbliżonym sposobem rozpatrywania literatury fantastycznej, która jej zdaniem „powstaje w określonym społecznym kontekście, przez który również zostaje uwarunkowana” 20. Pogląd ten, oczywiście,
jest raczej nienowy i zdążył już się zapisać w historii literatury fantasy. Ostatecznie proza
ta powstaje w inspiracji mitami i legendami z czasów, gdy opowieści te wykorzystywano
do ustnego przekazu historycznego oraz transmisji wartości moralnych – nie dziwota
więc, że w swej postaci gatunkowej przejawia skłonność do zmieniania się w zależności
od różnego kontekstu społeczno-kulturowego. Jackson skłania się ku hipotezie, zgodnie
z którą fantasy „zmaga się z ograniczeniami tego kontekstu, częstokroć zasadzając się na
tych zmaganiach i w efekcie nie poddając się łatwo jakimkolwiek próbom dekontekstualizacji” 21. To właśnie owo „ukontekstowienie” zyskało zainteresowanie pośród wielu teoretyków, zwłaszcza jeśli pamięta się za Todorovem, że to gatunki „jak każda […] inna instytucja, […] uwidoczniają konstytutywne rasy społeczeństwa, do którego należą” 22. Podobnie uważa Dubrow, dla której „powszechnie uznany gatunek przekazuje informacje
na temat określonych postaw kulturowych, które w równej mierze sam kształtuje, jak też
i jest przez nie kształtowany” 23. Fantasy jest zaś gatunkiem wielowymiarowym i najstarsze
z jego upostaciowań (jak choćby baśnie, podania ludowe i mity) są częstokroć przeformułowywane i reinterpretowane celem dopasowania do nowego społecznego, kulturowego
lub historycznego kontekstu. Najnowsza fantasy również ma znaczący ciężar gatunkowy,
zwłaszcza że powstaje w inspiracji twórczością mistrzów na tyle uznanych, by służyć jako
obiegowe personifikacje całego nurtu, jak John Ronald Reuel Tolkien, Clive Staples Lewis, Ursula K. Le Guin czy – ostatnio coraz częściej – także Joanne K. Rowling. Ta znacząca waga tradycji literackiej w połączeniu z gatunkowymi ograniczeniami stwarza podatny grunt dla narodzin nowych podgatunków w obrębie nadrzędnego wzorca genologicznego fantasy. Ostatecznie, jak podkreśla Dubrow, „pisarstwo gatunkowe może być postrzegane jako gest wysoce polemiczny, wykonywany bowiem w próbie rozpoczęcia nowego rozdziału w historii literatury pojedynczym aktem stworzenia nowego dzieła sztuki” 24.
Będąca przedmiotem niniejszego artykułu urban fantasy powstała, jak się wydaje, właśnie w konsekwencji takiego polemicznego gestu – konkretnie zaś w odpowiedzi na normatywność fantastyki w dobie posttolkienowskiej. Rozwój miejskiej fantastyki nie jest
przy tym oczywiście zjawiskiem odosobnionym, gdyż, jak wskazywał jeszcze Brian Attebery, „w obrębie takiego gatunku, jak fantasy, siłą rzeczy regularnie powstają, łączą się lub
zanikają kolejne podgatunki” 25. Należy również zaznaczyć, że jakkolwiek celem tego tekstu jest przedstawić teorię pozwalającą na postrzeganie urban fantasy jako podgatunku
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fantasy, to nie sposób pominąć, że sama fantastyka miejska jest subgatunkiem iście Frankensteinowskim – o bogatej więc zawartości i bliżej nieokreślonych granicach. Attebery
wskazuje, że trudność w rozpatrywaniu poszczególnych wariacji gatunkowych fantastyki wiąże się z tym, że „są, podobnie jak ich nadrzędna część, zbiorami rozmytymi [fuzzy
set], promieniującymi z nielicznych bardziej znanych i wpływowych tekstów” 26. Trudność leży więc w samej naturze tych gatunków, zwłaszcza że – jak wskazywała Dubrow
– genologiczne kody są zbliżone w swych właściwościach bardziej do tonu głosu, aniżeli
czystego sygnału, wskutek czego „pomagają w jednostkowym zrozumieniu tekstu, kierując naszą uwagę na jego szczególnie istotne fragmenty, nie dostarczając już jednakże nieomylnego klucza interpretacyjnego” 27.
Fantastyka miejska, wyodrębniwszy się jako podgatunek w późnych latach osiemdziesiątych XX wieku, nie doczekała się zbyt wielu opracowań krytycznych. Etykietką
urban fantasy opatrywano zwykle arbitralnie wszystkie te powieści, których nie można
było umieścić na jednej półce z Tolkienem czy Rowling – co oznacza, że potrzeba nazwania tego subgatunku miała do pewnego stopnia komercyjne motywacje. Zgadzał się z tym
zresztą i Frow, pisząc, że często „klasyfikacja jest metodą przemysłową” 28. Trzeba jednak
zaznaczyć, że w fantastyce miejskiej pojawia się część genologicznych właściwości, wyróżniających ją na tle głównego nurtu rozwojowego literatury fantasy – i dlatego celem
autorki tekstu jest rozwinięcie definicji do postaci, która pozwoli na dalsze badania na tym
polu. W tym kontekście napawa optymizmem książka Fantasy Literature: A Core Collection
and Reference Guide Marshalla Tymna, Kennetha Zahorskiego i Roberta Boyera, utrzymujących, że „najlepsze definicje pojawiają się post factum, a mimo to pozostają sposobem
organizacji wiedzy [lub, w tym wypadku, konkretnej gałęzi literatury — S.M.-W.], pozwalającym odbiorcom na pełniejsze jej docenienie, przeanalizowanie i wydawanie sądów
szczegółowych” 29. Angażując się zatem w dyskusję teoretyczną nad gatunkowością urban
fantasy, żywi się tu nadzieję właśnie na jej dowartościowanie, dogłębniejsze przemyślenie
i zainspirowanie dalszych rozważań.
Fantastyka miejska nie narodziła się od razu jako samodzielny gatunek. Od początku
stanowiła raczej część pewnego dwudziestowiecznego ruchu na rzecz zmian, znanego pod
nazwą rewizjonizmu fantastycznego (revisionist fantasy). Zdaniem Roz Kaveney, rozwój
podgatunków fantastycznych był „konsekwencją wpływu kontrkultury lat sześćdziesiątych” 30, wyrażającą się tu również w kontestacji Tolkienowskiego Władcy pierścieni. Tolkien niewątpliwie zmienił oblicze nowoczesnej fantasy i jego sukces obrodził w tysiące naśladowców. Choć zatem zaawansowaną światotwórczo, wysokoartystyczną fantasy (second-world or high fantasy) zaczęto traktować jako kwintesencję poetyki fantastycznej,
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ruch rewizjonistyczny „podjął się uświadomionej próby przepracowania klasycznych tropów gatunkowych na rzecz odnowienia kondycji fantastyki” 31. Fantastyka miejska była
jedną z wielu nowych form narracyjnych powstałych w sprzeciwie wobec paradygmatu
Tolkienowskiego – i być może dlatego upodobanie jej piewców do niskiego udziału fantastyki w realistycznej reprezentacji rzeczywistości wciąż nie zaniknęło. W istocie rzeczy, jak zauważyła Jessica Tiffin:
[…] urban fantasy jest ekscytującą i popularną odmianą fikcji fantastycznej, a wzrost jej obecności na rynku
księgarskim odzwierciedla urbanistyczne doświadczenia czytelników, dla których nostalgiczne krajobrazy
odpracowywane na Tolkienowską modłę, stają się coraz bardziej obce, mimo że wciąż bywają atrakcyjne 32.

Fantastyka miejska może być więc zasadnie oddzielana od Tolkienowskiej przez obecność wskazywanego przez Derridę „zauważalnego powtórzenia wspólnej cechy, dzięki której rozpoznaje się (lub powinno się rozpoznawać) współprzynależność do danej klasy” 33.
Ową wspólną cechą dla wszystkich narracji urban fantasy byłoby wykorzystywanie urbanistycznej scenografii zlokalizowanej w aktualnym, rzeczywistym świecie. Jest to jedynie
pozornie oczywiste: inaczej bowiem, niż w wypadku innych narracyjnych przejawów low
fantasy, „miejskość” fantastyki miejskiej jest decydującym i ważnym czynnikiem determinującym pozostałe swoistości genologiczne całego nurtu. Triffin utrzymuje, że „napięcia
i podziały kształtujące miasto wpasowują się idealnie w wyobraźnię fantastyczną”, a właściwa fantastyce miejskiej „tendencja do zaprowadzania wyrazistych moralnych i magicznych podziałów zachowuje moc uzewnętrzniania tych problemów w formie symbolicznej” 34. Refleksja nad miejskością powinna być więc częścią każdej definicji czy próby teoretyzacji urban fantasy, gdyż staje się ona bowiem głównym wyróżnikiem rozwijającego
się gatunku jako – powtórzmy za Derridą –„zauważalne powtórzenie wspólnej cechy” 35.
Dotychczasowe definicje fantastyki miejskiej
Trudno wskazać jakąkolwiek jednoznaczną etymologię urban fantasy. Pojęcie to, tak jak
i wiele innych „przejściowych” kategorii terminologicznych, wykształciło się z potrzeby
nazwania grupy tekstów współdzielących pewne cechy wspólne. Powstawanie i użytkowanie etykiet gatunkowych ma zresztą zazwyczaj charakter przejściowy – ostatecznie,
by powtórzyć raz jeszcze za Tymnem i resztą, „najlepsze definicje pojawiają się post factum,
a mimo to pozostają sposobem organizacji wiedzy” 36. Mówienie o fantastyce miejskiej
w odniesieniu do gatunku identyfikowanego również z low fantasy, realizmem fantastycznym, dark fantasy czy lokalną fantastyką (indigenous fantasy) ma tę przewagę, że wychodzi
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z pozycji post factum. Podgatunek opisuje bowiem na tyle już dojrzałą i ukształtowaną formę
narracyjną, by zasadne było podkreślanie właśnie jej miejskości.
Pierwsza i naczelna z definicji urban fantasy pojawiła się za sprawą Johna Clute’a w The
Encyclopedia of Fantasy, która to jednak – pomimo wskazania na kluczowe cechy tej formy
narracyjnej – nie została rozbudowana o jakiekolwiek obszerniejsze rozważania 37. Clute
rozpoczyna definicję od wskazania na miasto jako coś więcej, niż tylko sceniczną dekorację. Pisząc, że „miasto jest miejscem, urban fantasy zaś – trybem narracyjnym” 38, wskazuje, że doświadczenie miejskości tkwi w samym sercu tej odmiany fantastyki. W dalszej
części definicji wskazuje się też, że dla fantastyki miejskiej charakterystyczne jest „opowiadanie historii o mie ś cie , w którego granicach świat przyziemny i fantastyczny nieustannie krzyżują się i przeplatają” 39. Podobnie jak Attebery, także Clute uważa, że owo
przecinanie się tego, co zwyczajne, z tym, co nadzwyczajne (i fantastyczne) obniża rejestr
urban fantasy z poziomu high fantasy do low fantasy. Nie zmienia to jednak tego, że w odróżnieniu od rozmaitych wariantów low fantasy, w fantastyce miejskiej narracja osadzona
jest w przestrzeni zurbanizowanej, a obecność miasta w fabule – znacząca i uzasadniona.
Miasto musi być tu czymś więcej, niż tylko tłem zdarzeń (background setting) – czyli swego
rodzaju portalem umożliwiającym wewnętrzne wymieszanie się magii ze zwyczajnością 40.
Clute widzi w rozwoju fantastyki miejskiej jednak nie tylko logiczne przejście od fantastyki
historycznej (historical fantasy), ale również w ogólności literatury mieszczańskiej:
Im dalej w głąb wieku XX, tym częściej pisarze wykorzystywali model wypracowany przez Dickensa i Sue 41.
Historyczne fantazje częstokroć realizowane były w zurbanizowanej przestrzeni, a te współcześniejsze też
częściej spotyka się wewnątrz, niż na zewnątrz murów miejskich 42.

W tekstach tego typu krajobraz miejski wywiera żywotny wpływ na narrację. Clute wskazuje także na trzy strukturalne komponenty wspólne dla wszystkich wariantów urban fantasy z uwagi na kluczową funkcję miasta jako portalu:
[Narracje te — przyp. tłumacza] zwykły unaoczniać pokrewieństwo nie tylko krzyżujących się światów, ale
także ludzi, czasów i opowieści. Stąd też bierze się ich upodobanie dla czasów końca dwudziestego wieku
jako dogodnych do rozgrywania dramatu miejskiego (urban drama) w taki sposób, by mieszczańskie konflikty rezonowały na wszystkie światy. Jak jednak często bywa w fantastyce i tutaj nadrzędnym celem narracji jest osiągnięcie w finale stanu oczyszczenia i uzdrowienia 43.
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Trzy te istotne prawidłowości pozostają w mocy na przestrzeni fabuł większości powieści fantastycznomiejskich 44 i – począwszy od zarania gatunku pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, a skończywszy na twórczości autorów aktywnych już na początku
nowego tysiąclecia – przesądzają o unikatowości tej formy narracyjnej.
Clute stara się również wymienić szereg znaczących autorów reprezentatywnych dla
omawianego nurtu. Tak jak przeważająca większość innych teoretyków, przychyla się on
do uznania za pierwszy przykład realizacji konwencji urban fantasy powieść Emmy Bull
Wojna o dąb (War for the Oak) z 1987 roku. Utwór ten, w większym stopniu niż eksperymentalne dzieła Charlesa de Linta, Petera Beagle’a czy Terri Windling, wyznaczał jako
główne miejsce akcji właśnie przestrzeń miejską, pozbawioną jakichkolwiek światów równoległych (parallel secondary worlds) czy opisów zjawiskowych krajobrazów. Fabuła powieści Bull rozgrywa się w sfingowanym Minneapolis, w obrębie którego rozgrywa się walka
dobrych sił ze złymi o kontrolę nad całą metropolią. Nawet wtedy zatem już widać ową
charakterystyczną cechę analizowanego subgatunku, wykraczającą poza coś definiowanego
wyłącznie przez charakter wykorzystanej scenografii. Nanette Wargo Donogue proponuje z tego powodu, by w obrębie fantastyki miejskiej wyróżnić nurt tr ad yc y jn y (obejmujący wczesne utwory z końca lat osiemdziesiątych aż do roku 1999) oraz w s pół c zesn y (opisujący wszystkie teksty powstałe od początku nowego tysiąclecia), sugerując ponadto, by pierwszy z nich charakteryzować także przez „wrażenie baśniowości czy folklorowości” i „subtelność w rozróżnianiu sił dobra od sił zła” 45. Choć więc powieści obydwu nurtów łączyłoby miejsce akcji, te współcześniejsze byłyby już bardziej naturalistyczne, a ich:
Wspólną cechą byłoby eksponowanie silnych postaci kobiecych (częstokroć obdarzonych nadnaturalnymi
mocami lub nadludzką siłą), wyrazistszych podziałów między dobrem a złem, znaturalizowanych przestrzeni miejskich, narracji pierwszoosobowej, czasem również seksualnego napięcia między protagonistką
a męskim bohaterem podporządkowującym się podziałowi na dobro i zło 46.

Tu jednakże przychodzi się nie zgodzić z dwuwartościowym podziałem proponowanym przez Donohue, skłaniającym ku hipotezie, że na jego kształt wpłynęło zauroczenie
poetyckim stylem wczesnego pisarstwa fantastycznomiejskiego, który nie był ani jakoś
specjalnie charakterystyczny dla tamtego okresu, ani tym bardziej dla całego subgatunku.
Bull, de Lint i Wilding pisali w sposób niewątpliwie charakterystyczny, jednak miało to
związek raczej z ich indywidualnymi wyborami artystycznymi, na co wskazuje obecność
podobnego idiomu także i w innych nurtach pisarstwa fantastycznego i fantastycznonaukowego. To zresztą jedna z wielu trudności związanych z genologią: tak jak bowiem
i wiele innych nurtów literackich, urban fantasy nie tworzy żadnego statycznego wzorca
narracyjnego, lecz przekształca się i zmienia zarówno pod względem tematycznym, jak
44
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i stylistycznym, w zależności od specyfiki danej epoki. Niemniej jednak wypada przyznać, że Nanette Donohue udało się wyszczególnić zespół cech wyróżniających fantastykę miejską na tle innych gatunkowych realizacji w obrębie nurtu low fantasy.
Raz jeszcze trzeba podkreślić, że fantastyki miejskiej nie można rozpatrywać w izolacji
od kategorii miasta. Choć Donohue zwróciła uwagę na różnice w protagonistach, zamyśle
dydaktycznym, miejscu akcji, sposobie narracji i tematyce, wszystkie te swoistości zgrywają się z warstwą fabularną poszczególnych historii tylko i wyłącznie z uwagi na ich lokalizację w przestrzeni miejskiej. Clute nie mylił się w swym spostrzeżeniu o mieście jako
portalu, przez który mają przesączać się elementy opowieści. Fantastyka miejska nie jest
bowiem jedynie osadzoną w urbanistycznym entourage’u fabułą wzbogaconą o wątek nadnaturalny, lecz narracją umożliwiającą rozpatrywanie doświadczenia miasta z perspektywy
pozaracjonalnej. Co więcej, urban fantasy umożliwia nie tylko wierne oddanie specyfiki
miejskiego życia, lecz także reprezentację pewnych pęknięć w tkance społecznej: kobiece
protagonistki nie są tu bowiem ani gotyckimi, zwiktymizowanymi heroinami, ani też sfeminizowanymi bohaterkami (sheroes 47) – a raczej niewolnymi od wad, lecz zdeterminowanymi moralnie kobietami, którym pozwala się odgrywać jakąś pośledniejszą rolę 48. Podobnie relacje seksualne nie mają w sobie nic z fantazji o gwałcie (rape fantasies) 49, umożliwiając w zamian kobietom negocjację równouprawnienia w częstokroć także mniej tradycyjnych czy bardziej różnorodnych odmianach seksualności. Reprezentacja tej sfery
społecznej w mieście jest oczywiście celowa, ostatecznie wskazywanie na związki miasta
i nowoczesności nie jest tezą nową i fantastyka miejska także to odzwierciedla 50, umożliwiając zadawanie pytań o władzę, homoseksualność, gwałt, a także i rzadziej dyskutowane problemy w rodzaju nekrofilii czy monstrofilii, będących tu efektem ubocznym
utrzymywania stosunków seksualnych, odpowiednio, z wampirami i wilkołakami. Dychotomia dobra i zła również podlega zakwestionowaniu. W fantastyce miejskiej obrazy
przemocy są zwykle dość ekstremalne, nierzadko z uwagi na wpływy gatunkowe horroru
i narracji detektywistycznych (murder-mystery narrative), jednak zazwyczaj nie wiążą się
one z działaniami czarnych charakterów (black hat), gdyż często to właśnie „ci dobrzy”
47
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dopuszczają się okrucieństwa. Oddalone zostają tu także, co znaczące, wpływy narracji
grozy i horroru, w których to zło częstokroć ma irracjonalną proweniencję. W fantastyce
miejskiej zbrodnie popełniane przez antagonistów przypisywane będą raczej ułomności
ludzkiej, a to, co nadnaturalne, uobecniać się będzie po obydwu stronach konfliktu dramatycznego, częstokroć odwracając uwagę od właściwych motywacji zbrodni. Z uwagi na
rozległość takiej „szarej strefy”, w miejsce typowego dydaktyzmu właściwego klasycznej
fantasy, narracje te przepełnia atmosfera lęku i niepokoju, odciskająca piętno na opisie otoczenia i uzewnętrzniająca się w emocjach protagonistów. Wrażenia te nasilają się poprzez
wybór określonego miejsca akcji. Miasto, zbudowane przez naszych przodków jako pomnik dla bezpieczeństwa i solidarności wspólnoty, wypełniają w urban fantasy przeciwne
naturze monstra, niekiedy i dorastające ludziom w ich moralnym i psychologicznym zepsuciu. Skłania to ku refleksji, że jakkolwiek byśmy się nie odgradzali murami od polujących na nas potworów, te i tak okazują się czyhać w naszym najbliższym sąsiedztwie.
Oczywiście funkcjonują w obiegu teoretycznoliterackim także stanowiska niezgodne
z proponowaną tu interpretacją, uzależnione od doboru poddanego analizie kanonu lekturowego. Jak słusznie zauważył Hadas Elber-Aviram, współcześni „znawcy urban fantasy
coraz bardziej czują się zobowiązani do ciągłego redefiniowania pola badawczego gatunku” 51, co skądinąd bardzo często towarzyszy dyskusjom wokół wciąż rozwijających się
nurtów literackich. Im więcej pojawia się autorów z ich oryginalnymi punktami widzenia
na konwencję, w tym większym stopniu pojawia się potrzeba formułowania nowych kategoryzacji lub dokonywania przesunięć w obrębie tych już funkcjonujących. Studiująca
kanadyjską fantastykę miejską Allan Weiss dowodzi, że cechą charakterystyczną gatunku
jest sposób przedstawiania bohaterów. Z uwagi na współczesne miejsce akcji, w powieściach urban fantasy można napotkać znacznie częściej niż w klasycznej fantastyce rozbudowane charakterystyki postaci, od których oczekuje się „wychodzenia poza koncentrację na własnych problemach na rzecz refleksji nad znacznie ogólniejszymi zjawiskami 52.
Konstruowanie tożsamości i emocjonalnej głębi protagonistów niezmiennie pozostaje ważnym wyróżnikiem miejskiej fantastyki. W odróżnieniu od tradycyjnej fantastyki światotwórczej, bohater urban fantasy rzadko bywa inkarnacją jakiegoś archetypu (złodzieja,
wojownika, księżniczki itd.), zyskując w zamian złożoną i wielowymiarową tożsamość.
Pogłębianiu głębi emocjonalnej protagonistów i, tym samym, czytelniczej więzi z fikcyjną
postacią sprzyja także użycie narracji pierwszoosobowej w miejsce wszechwiedzącej trzecioosobowej. Nie zmienia to jednakowoż faktu, że są one mimo wszystko takie głównie
z uwagi na konieczność przystosowania do zajmowanego przez nie współczesnego miejsca
akcji. Elber-Avarim twierdzi, że w „utworze fantastycznomiejskim wszystko jest ufundowane na zainteresowaniu konkretnym, namacalnym detalem miejskim” 53 – i to właśnie
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owa nieredukowalna obecność tkanki miejskiej pozostaje tym, co wyróżnia urban fantasy
na tle siostrzanych nurtów new weird czy dark fantasy.
Zuzanna Slusna podnosi jednak argument przypominający o tym, że fantastyka miejska
wciąż pozostaje odmianą światotwórczej fantasy. Zgodziwszy się mianowicie z tym, że
„narracje te faktycznie są osadzone w znajomej lub codziennej przestrzeni miejskiej rutyny” 54, Slusna dopowiada, że scenografia ta nie odzwierciedla w zwykły sposób rzeczywistego świata, lecz tworzy jego wzbogaconą wersję. W ten sposób fantastyka miejska prowadzi do mariażu codzienności z nadprzyrodzonością, równocześnie zaś – w podobnym
zakresie, co fantastyka naukowa – polegając na czytelniczej wierze w to, co zwykłe (ordinary), i to, co niezwykłe (extraordinary) w narracji. Choć zatem wiele z tych fabuł może kreować świat podobny do aktualnego, „wnoszą one ze sobą elementy, które nasze codzienne
doświadczenie kazałoby postrzegać jako nieweryfikowalne empirycznie” 55. W stopniu łączliwości tych dwóch porządków tkwi klucz do rozróżniania high fantasy oraz low fantasy.
W fantastyce miejskiej jest ono o wiele istotniejsze, ponieważ to, co w niej nieracjonalne,
musi integrować się z tym, co miejskie i zaludniać przestrzeń wiarygodną kulturowo. Stąd
też narracje te wyobrażają sobie na nowo mitologie naszych czasów, osadzając je w scenerii,
w której czujemy się najbardziej komfortowo. Dla Lazette Gifford stało się do asumptem
do wysnucia tezy, zgodnie z którą urban fantasy nie miałaby być ani czymś nowym, ani niezmiennym, lecz raczej powrotem do czasów, w których opowiadanie historii służyło wyjaśnianiu nadprzyrodzonego w sposób akceptowalny w nowoczesnym świecie 56.
Zarys definicji fantastyki miejskiej
Z punktu widzenia genologii podjęcie przez autorów decyzji stworzenia nowego typu
fantastyki (jak było w wypadku Bull, Lackey czy de Linta) jest niezwykle istotne. Dubrow
sugeruje, że „jeśli autor decyduje się stworzyć nowy gatunek, nie czyni tego w prostej odpowiedzi na osiągnięcia czy deklaracje innych, lecz formułuje określone stanowisko na
temat własnej działalności artystycznej i sztuki w ogólności” 57. Prozaicy decydujący się
przepracowywać tropy Tolkienowskiej fantasy w nowych narracjach fantastycznomiejskich, manifestowali odrębność gatunku urban fantasy. Świat się zmienił i nostalgiczne,
wysokoartystyczne fantazje nie były już dostatecznie satysfakcjonujące dla wychowanego
na postmodernistycznej prozie czytelnika. Fantastyka miejska była tedy reakcją na (domniemaną) normatywność gatunkową i realizacją zarazem pragnienia stworzenia takiej odmiany fantastyki, która rezonowałaby z mieszczańskim doświadczeniem nowoczesnego
czytelnika. Nie dziwi to o tyle, iż, jak pisała Dubrow, „koncepcje gatunkowości niosą ze
sobą tak wiele ogólnych tez o literaturze, że zwykle odzwierciedlają one cały mikrokosmos
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poetyki pisarskiej danego okresu” 58. Tak zatem, jak i wiele innych subgatunków, urban fantasy wyewoluowała z połączenia inwersji i przemieszczenia w głównonurtowej klasyfikacji
fantasy w odpowiedzi na zmieniające się środowisko kulturowo-społeczne. Zdaniem Johna
Frowa nie jest to zjawisko odosobnione, bowiem ów:
Akcent położony na społeczną i kontekstualną podbudowę gatunkową koresponduje ściśle ze sposobem,
w jaki postrzega się [gatunkowość — S.M.-W.] w przeważającej większości prac z zakresu retoryki – czyli
jako ustrukturyzowany kompleks, mający charakter strategiczny i wchodzący w relację z zapotrzebowaniami środowiskowymi 59.

Fantastyka miejska realizuje schemat zależny od wyborów narracyjnych autora, lecz
równocześnie zachowuje szereg wspólnych cech strukturalnych: quest protagonisty, klasyczną piramidę fabularną Freytaga 60 oraz rozpoznawalne sygnały gatunkowe odsyłające
do tropów z narracji detektywistycznych oraz grozy i horroru. Tym zatem, co wyróżnia
urban fantasy na tle innych gatunków fantastycznych, jest współdzielenie przez postaci
doświadczenia par excellence mieszczańskiego oraz ogólna koncentracja na tematyce miejskiej. Jak ujmuje rzecz Dobrow, „gatunki różnią się między sobą nawzajem przede wszystkim dominującymi w nich cechami charakterystycznymi” 61 – i choć w niniejszym artykule
skupiono się przede wszystkim na tym, jak urban fantasy usamodzielniała się gatunkowo,
wykorzystanie rzeczywistego zurbanizowanego miejsca akcji (real-world urban) lub jego
(nisko)fantastycznego odpowiednika (low fantasy urban) jest tylko jedną z wielu cech charakterystycznych uprawniających do rozróżnienia gatunkowego. Warto w tym kontekście
raz jeszcze przytoczyć interesującą obserwację Dubrow na temat odautorskich decyzji pisarskich w odniesieniu do wyboru gatunku lub subgatunku:
Autor zgadza się, że będzie podążać za przynajmniej niektórymi z wzorców i konwencji kojarzonych z gatunkiem, w którym tworzy, wskutek czego czytelnik z kolei przystaje na to, że będzie z uwagą przyglądać się
niektórym z aspektów jego pracy przy równoczesnej świadomości tego, że pozostałe – z uwagi na naturę
gatunkowości – mogą być już mniej istotne 62.

Decyzja związana z utrzymaniem wzorca gatunkowego lub konwencji w oczywisty
sposób wpływa na pisanie, czytanie i interpretację danej formy narracyjnej. Fantastyka
miejska (przynajmniej w zakresie tych tekstów, które tak tu definiujemy) zapewnia pewną
liczbę tego rodzaju wzorców i konwencji, które wytyczają jej teoretycznoliteracką ramę
poznawczą. Obecność ich jest kluczowa do jednoznacznego zidentyfikowania przynależności gatunkowej danej narracji, choć równocześnie należy zaznaczyć, że niektóre spośród nich mogą być mniej istotne lub zależne od autorskiej wykładni funkcjonowania
58

Tamże, s. 45.

59

John Frow, dz. cyt., s. 14.

60

Chodzi tu o słynną pięcioaktową strukturę fabuły dramatycznej, dzielącą się na ekspozycję, rozwój akcji, kulminację, rozwiązanie akcji i katastrofę (w wariancie Tolkienowskim eukatastrofę). Po raz pierwszy opisał ją i przedstawił na charakterystycznym, trójkątnym diagramie Gustav Freytag w Die Technik des Dramas w 1863 roku (przyp. tłumacza).

61

Heather Dubrow, dz. cyt., s. 7.

62

Tamże, s. 31.

Wokół definicji fantastyki miejskiej

subgatunku. Poniższe akapity należy więc traktować jako prowizoryczny wstęp do sformułowania definicji urban fantasy 63, która ułatwi klasyfikację tekstów rozproszonych na
obszarze rozciągającym się od kwintesencji subgatunku aż po jego pogranicze, gdzie miesza się on już z gatunkami siostrzanymi.
Fantastykę miejską zdefiniować należy jako unikatowy podgatunek fantasy. Jego najistotniejszym założeniem jest odwrót od klasycznej fantasy w zakresie podejścia do miasta
i zurbanizowanego miejsca akcji jako portalu, za pośrednictwem którego to, co nadzwyczajne, magiczne czy nadnaturalne może przemieszczać się i spotykać się ze zwyczajnym,
przyziemnym, rzeczywistym światem. Miasto jest więc czymś więcej niż tylko tłem i musi
odzwierciedlać doświadczenie życia w zurbanizowanej przestrzeni. W klasyfikacji gatunkowej urban fantasy pomóc może wreszcie wyszczególnienie szeregu głównych cech charakterystycznych, niedających się zredukować jedynie do określonego miejsca akcji. Narracja fantastycznomiejska jest prowadzona z perspektywy pierwszoosobowej, ukazującej
emocjonalny, psychologiczny i metafizyczny rozwój protagonisty – częstokroć portretowanego przez kobietę w równej mierze marginalizowaną, co niezależną. Zajmuje ona zwykle pośledniejsze miejsce w społeczeństwie z uwagi na społeczno-kulturową tożsamość
płciową, sposób zatrudnienia lub dziedzictwo metafizyczne 64 – a jej emancypację umożliwiają unikatowe lub nadprzyrodzone umiejętności, własna siła i wiedza lub wola mierzenia się z antagonistami i pokonywania ich. Protagonistki emancypuje również ich rola
w przestrzeni miejskiej, w której jest rozpoznawana jako typowa mieszczanka, umiejąca
się odnaleźć w zurbanizowanym środowisku 65. Sprawia to, że do większości protagonistów narracji urban fantasy pasuje określenie „miejskiego łowcy” – który dodatkowo pełni
częstokroć rolę pomostu między różnymi grupami społecznymi (najczęściej ludzkimi i poza-ludzkimi), albo też postrzegany jest jako „swój” pośród społeczności „potworów”. Tematyka i stylistyka fantastyki miejskiej zwykle indukuje atmosferę lęku, niepokoju i grozy,
odpowiadającą poziomowi chaosu lub przemocy w mieście – które to mogą być albo wynikiem nadprzyrodzonych wpływów lub też odpowiedzią na podnoszone w toku narracji
społeczno-polityczne problemy o charakterze genderowym, seksualnym czy tożsamościowym. Niemniej jednak tego rodzaju troski społeczne zawsze są udziałem kontaktów między komentującymi je fikcyjnymi postaciami, albo też zwracają uwagę swoją obecnością
w miejskim krajobrazie.
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Drugorzędne cechy charakterystyczne różnią się między autorami i powieściami. Choć
obecne są i w innych subgatunkach, to właśnie w fantastyce miejskiej pozostają szczególnie ważne z uwagi na związek ich obecności ze zurbanizowanym miejscem akcji. Zamiast
jednak formułować przydługą listę nieistotnych detali, wskaże się tu sumarycznie na
ogólne właściwości domagające się wnikliwszych rozważań. P o pi er ws z e, w urban fantasy reprezentowane są i rozważane zmieniające się poglądy na temat seksualności. Protagoniści tych narracji często angażują się w nietradycyjne formy aktywności i interakcji
seksualnych 66, które odzwierciedlają ewolucję społecznego odbioru seksualności, a niekiedy są także odpowiedzią na mitologiczny rodowód części z obcujących ze sobą istot 67.
Uderza tu w szczególności bardzo pozytywny obraz wszelkich eksperymentów seksualnych, połączony ze stanowczym potępieniem wszelkich pojawiających się w narracji opisów praktyk graniczących z gwałtem, przemocą czy brutalnością 68, w popularnym rozumieniu zwykle kojarzonych z dominacją, sadyzmem czy sadomasochizmem. P o drug ie
– i tu głównie z powodu adaptacji tropów kojarzonych z horrorem, literaturą grozy czy
prozą detektywistyczną – fantastyka miejska nie unika bardzo dosłownych przedstawień
przemocy i śmierci zarówno w zakresie skali (masowe morderstwa), jak i poziomu okrucieństwa (np. w stosunku do dzieci). Wysoki poziom przemocy ewokuje atmosferę lęku
i zagrożenia, wspierając równocześnie rozwój akcji i rozwiązywanie poszczególnych wątków fabularnych. Tego rodzaju atmosfera pomaga również w podminowaniu wrażenia
swojskości i bezpieczeństwa w domu, w mieście, a także w samotności, w sposób do tego
żywy i niepokojący. Można byłoby oczekiwać, że przemoc ma swoje źródło wyłącznie po
„złej” stronie, reprezentowanej przez antagonistów – jednakże działania, które przedsiębiorą w odpowiedzi protagoniści, są częstokroć niemniej okrutne 69. To zatem nie okrutne
działanie, lecz stojąca za nim motywacja jest tym, co ma w ostatecznym rozrachunku znaczenie – i co zarazem składa się na dydaktyczną wymowę fabuły. Po t rz ec ie wreszcie,
proza fantastycznomiejska rezygnuje z tradycyjnego zestawu wiodących postaci na rzecz
rozsnuwania całej sieci drugoplanowych bohaterów, wspierających protagonistów w ich
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Wśród nich między innymi: bondage, dominacja, sadyzm i sadomasochizm, blood play, podduszanie, fetyszyzm, seks homoseksualny, analny i oralny, swingowanie, orgie, poliamoria, role-play, nekrofilia (seks z wampirami) oraz monstrofilia (seks z wilkołakami lub innymi zmiennokształtnymi w postaci zwierzęcej)
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Najlepszym przykładem tego może być podzielany niezmiennie pogląd, zgodnie z którym skutkiem wysysanie krwi przez
wampiry może powodować niezamierzone wywołanie reakcji seksualnej ze strony dawcy. W konsekwencji cały akt staje się
przejawem zrzekania się kontroli w relacjach seksualnych. Drugie równie powszechne przeświadczenie dotyczy relacji seksualnych ze zmiennokształtnymi, od których oczekuje się zwierzęcości, barbarzyństwa, agresji i gwałtowności, prowadzących do pragnienia uwolnienia drzemiącej wewnątrz bestii i zaangażowania w brutalny stosunek fizyczny. Niezależnie wymienić można również nowsze założenia dotyczące relacji z nieludzkimi istotami, które związane są z poglądami na temat
ich domniemanej fizjologii: oto stosunkowi seksualnemu z wampirem miałby towarzyszyć upust krwi, a ze zmiennokształtnym – drapanie i gryzienie.
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Urban fantasy, podobnie zresztą jak głównonurtowe romanse czy romanse paranormalne, ma przeważająco żeńskie grono
odbiorcze. Nawet jeśli więc protagonistki tych narracji grają rolę zdominowanych w relacjach seksualnych, zachowują one
kontrolę i odpowiedzialność w równym stopniu, co ich męscy partnerzy. Fantastycznomiejskie podejście do seksualności
jest więc do pewnego stopnia kontrkulturowe w porównaniu do gigantycznego sukcesu Zmierzchu czy 50 twarzy Greya, obydwu wprowadzających tradycjonalistyczną i negatywną percepcję tak seksu, jak i kobiecości. Fantastyka miejska tymczasem
(zwłaszcza ta kierowana do dorosłego odbiorcy) koncentruje się na seksie jako sposobie emancypacji obydwu płci kulturowych, nie ograniczając się równocześnie do jego romantycznego przedstawiania.
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Dychotomia spodziewanego zła ze strony sił nadnaturalnych i ambiwalencja działań wszystkich występujących w tekście postaci
pozostaje żywotną częścią narracji fantastycznomiejskiej. Powraca w niej pytanie o naturę monstrualności, odsyłające do klasycznego dylematu: kto jest potworem, dr Frankenstein czy też jego monstrum? Literatura urban fantasy rezolutnie odpowiada,
że prawdziwie potworna jest jedynie ludzka ułomność, którą dostrzegać możemy i w dzisiejszych naszych społeczeństwach.
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– dosłownych i przenośnych – zmaganiach, które nie dają się podsumować jednym finałowym sukcesem. Postaci wspierające często są przedstawicielami mikrospołeczności złożonej z członków rodziny i przyjaciół, które młodzi ludzie formują wokół siebie w miastach (co jest skądinąd tropem bardzo upowszechnionym w kulturze popularnej). Tworzą
je także liczni outsiderzy, zajmujący zmarginalizowane pozycje w społeczeństwie w stopniu zbliżonym do protagonistów, lecz dysponujących unikatowymi zdolnościami, dzięki
czemu w stosownej chwili mogą im pospieszyć z pomocą. W końcu wspomnieć należy, że
powieści urban fantasy angażują lub wyobrażają na nową tradycyjne i klasyczne mitologie,
przedstawiając niezwykłe lub nadnaturalne istoty czy wydarzenia, które – zanurzone już
w naszych dotychczasowych rozeznaniach kulturowych 70 – ożywia się celem zasiedlenia
nimi fantastycznomiejskiego świata. Stworzenia te częstokroć wciąż pełnią przypisywane
im w alegoriach funkcje, które zachowują moc we współczesnym życiu miejskim i dotyczą aktualnych problemów społecznych 71. W ostatecznym rozrachunku więc narracje
urban fantasy opisują przede wszystkim doświadczenie miasta. Występujące w nich nadprzyrodzone zjawiska mogą być tymczasem odczytywane jako reprezentacje miejskiego
życia i codziennych związanych z nim zagrożeń. Podgatunek ten nie stroni od zainteresowania zmieniającymi się poglądami na seksualność, płciowość czy niepokoje społeczne, które najlepiej odciskają się właśnie w anonimowej, rozciągłej tkance miejskiej.
Autorzy miejskiej fantastyki, angażując się w różnorodne dyskursy, przede wszystkim więc
opisują dramaty mieszczańskiego życia ważne z perspektywy współczesnego czytelnika.
Z uwagi na wąsko zakrojony zamysł niniejszego artykułu i przyświecającą mu potrzebę
genologicznej klarowności, niemożliwe było zaprezentowanie wyczerpującego przeglądu
wszystkich narracyjnych komponentów fantastyki miejskiej i wszystkich reprezentatywnych dla niej typów fabuł. W zamian, w ramach nieco węższej perspektywy badawczej,
przedstawiono ewolucję subgatunku urban fantasy, zachowując pełną świadomość tego, że
– jak w każdej pracy o zamyśle genologicznym – pominięto pewne wyjątki potwierdzające
regułę. Niemniej jednak artykuł ten ma służyć otwarciu dyskusji nad cechami gatunkowymi, swoistością narracyjną i stylistyczną, a także możliwymi odczytaniami fantastyki
miejskiej. Pomimo z konieczności ograniczonych tu objaśnień teoretycznoliterackich, wyodrębniono szereg czytelnych i ewidentnych cech gatunkowych analizowanej formy narracyjnej, która wytworzyła unikatowy subgatunek. Dostarcza on bowiem nie tylko cennego
społecznego komentarza na temat problemów i lęków związanych z życiem w mieście, ale
także zwraca uwagę na niepokojącą fascynację mrocznymi i przerażającymi aspektami natury ludzkiej, nie stroniąc przy tym od wskazywania na zmieniające się postrzeganie silnych
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Przez rozeznania kulturowe rozumie się tutaj całokształt popularnych wyobrażeń na temat folkloru, baśniowości i podań
ludowych. Wielu autorów przyznaje się do sięgania do ich własnych wspomnień historii lub poszukiwania inspiracji w opowieściach przekazywanych w lokalnych społecznościach lub zapośredniczonych przez literaturę dziecięcą czy teksty tłumaczone.

71

Problematyka ta różni się oczywiście w zależności od danej realizacji fabularnej, jednak jednym z przykładów może być reprezentacja społeczności fae w Wojnie o dąb. Gdyby wygrały one wojnę, mroczne seelie doprowadziłyby do awarii systemów
miejskich, depopulacji i wzrostu przestępczości, stając się tym samym alegorią tak miejskiego, jak i moralnego rozkładu. Jasne fae zaś, przeciwnie, reprezentują kreatywność, postęp i moralną odpowiedzialność związaną z rozwojem zdrowej urbanistycznej społeczności.
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postaci kobiecych i tworzenia rzeczywistej przestrzeni do obserwacji przemian w ich autopercepcji. Literatura urban fantasy zachęca wreszcie także i do odkrywania ewolucji
w postrzeganiu tradycyjnych i alternatywnych form seksualnej opresji, przy jednoczesnej
świadomości funkcjonowania i stanowczym potępieniu przejawów kultury gwałtu (rape
culture). Ostatecznie przecież gatunki pozostają społeczno-historycznymi konstruktami,
które wyrastają z kulturowo uwarunkowanych przekonań i dostarczają cennego komentarza na temat realiów powołującej je do życia epoki. W rezultacie więc studia nad fantastyką miejską prowokują do zadawania wielu intrygujących pytań o społeczeństwo, w którym ów subgatunek został wykreowany.
Przełożył Krzysztof M. Maj
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Miasta kanibalistyczne.
Poczwarne ciała miejskie we współczesnej fantasy
Elana Gomel

Abstract
The article Cannibal Cities: Monstrous Urban Bodies in Contemporary Fantasy
discusses the literalization of the metaphor of the body politic in contemporary urban fantasy. The body politic is one of the master tropes through
which urban experience has been traditionally represented in literature, political discourse, and social studies. Urban fantasy transforms this metaphor into part of the fictional world of the text, thereby laying bare its cultural connotations, which are predominantly negative and dystopian. Thus
a monstrous body is created, which is not that of an individual but rather of
the city as a whole. The paper discusses three main registers of representing
the monstrous urban body in fantasy: the dark city; the city-as-machine;
and the city-as-organism. Each register is illustrated with a range of literary
and cinematic examples.
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Zdeformowany olbrzym
Analogia między miastem a ciałem pozostaje głęboko zakorzeniona w kulturze Zachodu,
sięgając czasów starożytnych. W klasycznej już rozprawie Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu Richard Sennett opisuje, że „w trakcie rozwoju miast często używano wzorcowych obrazów »ciała«, tak czy inaczej przeobrażonych, aby określić, jak powinien wyglądać budynek albo całe miasto” 1. Metafora ciała politycznego odegrała zasadniczą rolę w kształtowaniu reprezentacji metropolii w dziewiętnastowiecznej powieści,
począwszy od zarobaczonego Londynu w Dickensowskiej Samotni (Bleak House, 1853), na
uwodzicielskim i zseksualizowanym Paryżu w Nanie (1880) Emila Zoli skończywszy. Fizjologiczność miasta stała się zatem elementem, za pomocą którego wyrażano i negocjowano relacje społeczne.
O ile wyobrażenie miasta jako ciała miało w starożytności i średniowieczu charakter
heroiczno-emblematyczny, o tyle wraz z powstaniem industrialnych metropolii stało się
ono monstrualne i zniekształcone. Thomas Hardy postrzegał Londyn jako „potwora o ciele
czterech milionów głów i ośmiu milionach oczu” 2. Niepokojący obraz krwawiącego miasta pojawił się w Londynie Willliama Blake’a (1794), w którym „kiedy żebrzący Żołnierz
wzdycha, | Krwią spływa Pałac pozłacany” 3 i który powielano później w ciągu całej epoki
wiktoriańskiej w coraz bardziej koszmarnych wizjach aglomeracyjnych chorób i rozkładu.
Roger Ackroyd w monumentalnym dziele pod tytułem Londyn: Biografia (2000; wyd. polskie 2011) przywołuje to starsze, heroiczne wyobrażenie miejskiego ciała, by zestawić je
z mroczniejszą wizją zniekształconej i chorej metropolii:
Niezależnie od tego, czy traktujemy Londyn jako młodego człowieka, który budzi się wypoczęty ze snu,
czy też ubolewamy nad stanem tego zwyrodniałego olbrzyma, musimy w nim widzieć organizm, którym
rządzą prawa życia i rozwoju 4.

W sposobie reprezentacji ciała miejskiego w literaturze pojawiają się jednak ważne różnice
ogólne. Najistotniejszą z nich pozostaje rozbieżność między symboliką a literalnością, albo
między realizmem a wyobrażeniowością.
Fantastyka miejska (urban fantasy) jest niebywale popularną konwencję, aczkolwiek
niełatwą przy tym do zdefiniowania. Przedstawiając ogólny zarys jej genezy, Sarai Mannolini-Winwood stwierdza, że „UF [urban fantasy – przyp. tłumaczki], inaczej niż typowe
narracje światotwórcze, przedstawia przyziemny świat zanurzony w nadprzyrodzonej
obecności” 5. Pisząc o „świecie przyziemnym”, badaczka ma po prostu na myśli miasto,
1

Richard Sennet, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, przekł. Magdalena Konikowska, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2015, s. 24.

2

Raymond Williams, The Country and the City, New York: Oxford University Press 1973, s. 216.

3

Cytat w języku polskim pochodzi z przekładu Stanisława Barańczaka z antologii Od Chaucera do Larkina. 400 nieśmiertelnych
wierszy, 125 poetów anglojęzycznych z 8 stuleci. Antologia, Kraków: Znak 1993 (przyp. tłumaczki).

4

Peter Ackroyd, Londyn. Biografia, przekł. Tomasz Bieroń, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo 2011 (Edycja Kindle), loc. 86.

5

Sarai Mannolini-Winwood, The Origins of Urban Fantasy, online: Academia.edu, https://www.academia.edu/19022033/The_Origins_of_Urban_Fantasy [dostęp: 30.08.2018].
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a konkretniej mniej lub bardziej współczesną metropolię przeciwstawną pseudo-średniowiecznym miastom ukazywanym w fantasy magii i miecza. Urban fantasy odkrywa „praktyki przestrzenne” współczesnej kultury globalnej – by użyć terminu Henriego Lefebvre’a,
opisującego społeczną manipulację przestrzenią fizyczną 6 – lecz czyni to w sposób bardziej zradykalizowany niż fikcje realistyczne czy quasi-realistyczne.
W powieści realistycznej miasto-ciało z konieczności pozostaje metaforą, ukonstytuowaną przez to, co narratolodzy określają mianem ekstradiegetycznego poziomu tekstu
– czyli takiego, w którym to, „jak” coś jest znarratywizowane jest ważniejsze od „co” znajduje się w warstwie fabularnej 7.
I tak w obrębie fikcyjnego świata, dajmy na to, Dickensowskiej Samotni, Londyn pozostaje tym, czym w rzeczywistości jest, a więc zlepkiem bezwładnych obiektów, z jego
kamienno-drewnianymi mieszkaniami i ulicami, będącymi nieledwie znacznikami topograficznymi. Jedynie więc w oglądzie narratora miasto przeobraża się w ciało i krew, gdy
nędzne slumsy Tom-All-Alone's zostają metaforycznie przyrównane do pochłanianego
przez robactwo trupa:
Obecnie […] całe hordy nędzy roją się nocą w plugawych ruderach. Jak na ostatecznie upadłym człowieku
w ruinie pojawia się pasożytujące robactwo, tak wśród tych zrujnowanych budynków zagnieździły się nędzne
stwory ludzkie, które wpełzają i wypełzają przez szpary w ścianach i podłogach, pod zaciekającymi dachami
zwijają się do snu, przychodzą i odchodzą niosąc ze sobą choroby zakaźne 8.

Wszelako w fantastyce miasto mo że b yć żywą istotą ujawniającą się w fikcyjnym
świecie tekstu. Potworne miasto w powieści fantasy to więcej niźli metafora, to potencjalny
bohater lub aktor. Spośród wszystkich literackich konwencji właśnie fantasy odznacza się
niepowtarzalną zdolnością transponowania metafor w komponenty światotwórcze, czyniąc to w procesie literalizacji. Scharakteryzowaną przez Tzvetana Todorova w książce
The Fantastic literalizację 9 zdefiniować można jako projekcję tropów retorycznych od poziomu ekstradiegetycznego do diegetycznego tekstu. Upraszczając, fantastyka „pojawia się
często, gdy sens symboliczny pojmujemy dosłownie” 10. Zatem to, co jest u Dickensa czy
Hardy’ego metaforyczne, w urban fantasy staje się diegetyczną cechą przestrzeni.
Literalizacja motywu miasta-ciała w fantastyce umożliwia autorowi eksplorowanie
zbiorowego miejskiego doświadczenia w sposób w realizmie niemożliwy do dokonania.
Fikcja realistyczna skupia się bowiem z konieczności na podmiocie, nawet wówczas, gdy
taka optyka stoi w sprzeczności z implikacjami tematycznymi. Samotnia jest wszak raczej
6

Henri Lefebvre, The Production of Space, Cambridge: Blackwell 1998.

7

Zob. więcej na temat różnicy między diegetycznym (fabularnym) a ekstradiegetycznym (narracyjnym) poziomem tekstu w:
Gerard Genette, Narrative Discourse. An Essay in Method, przekł. Jane E. Lewin, Ithaca: Cornell University Press.

8

Charles Dickens, Samotnia, przekł. Tadeusz Jan Dehnel, Warszawa: Czytelnik 1975, s. 273.

9

Literalizacja, czyli „udosłownienie” jest rzadko używanym, lecz notowanym w korpusie pojęciem literaturoznawczym stosowanym na oznaczenie dosłownej parafrazy. Bardziej interesujące w obecnym tu kontekście jest jednak zastosowanie filozoficzne pojęcia w znaczeniu „zminimalizowania współczynnika hermeneutycznego na rzecz bardziej intersubiektywnych
sposobów filozoficznej komunikacji”, w tym chociażby szukaniem konkretnego zastosowania jakiejś abstrakcyjnie sformułowanej reguły. Zob. Jan Woleński, Dlaczego filozofia jest jaka jest?, „Toruński Przegląd Filozoficzny” 1999, nr 2, s. 24.

10

Tzvetan Todorov, The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre, Ithaca: Cornell University Press 1987, s. 77.
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powieścią o układach społecznych niewolących jednostkę. Pomimo złożonej struktury
narracji i mnogości występujących w niej postaci, Dickens musiał jednak z konieczności
– z uwagi na estetyczny wymóg realizmu – skupić się na wyborach i działaniach indywidualnych 11.
Wszelako w fantastyce metaforyczne ciało polityczne może stać się rzeczywistym, fizycznym ciałem, inkorporującym ciała swoich mieszkańców. W zależności od tego, w jaki sposób dokonuje się owo przyłączenie, fantastyka może odkrywać wielkie tropy, budujące naszą miejską kulturę i zagłębiać się w to, co Sennett nazywa „znaczącą różnicą w wyobrażeniu ciała politycznego” zachodzącą pomiędzy tymi, którzy wyobrażają sobie „miasto jako przestrzeń, która po r ząd ku je ciała [podkr. — E.G.] żyjące razem” a tymi, dla
których miasto to „[…] przestrzeń łącząca [podkr. — E.G.] żyjące ze sobą ciała” 12. Innymi
słowy, miasto może być miejscem społecznej solidarności lub społecznych podziałów,
wspólnotą lub tyranią, utopią bądź dystopią. Relacja pomiędzy ciałem zbiorowym a indywidualnym rezonuje w fantastyce jako odzwierciedlenie tych sprzecznych dyskursów.
W artykule tym traktuje się dosłownie obraz ciała politycznego w fantastyce miejskiej
jako przykład tego, co Victor Burgin nazywa „reprezentacjami przestrzeni”, czyli topologiami pojęciowymi 13.W niniejszych rozważaniach interesująca jest zatem konkretna reprezentacja przestrzeni, jaką stanowi miasto spotworniałe. Omówione tu zostaną trzy typy
miast-monstrów we współczesnej urban fantasy: mroczne metropolie, miasta-maszyny oraz
miasto jako byty biologiczne. Przedstawiona zostanie również teza, zgodnie z którą reprezentują one progresywne etapy rozwoju jednego zasadniczego nurtu, a więc pogrążenia jednostki w coraz bardziej złożonej i nieposkramialnej cielesnej zbiorowości, gdzie miasto
staje się ostatecznie ludożerczym potworem, pożerającym swoich mieszkańców.
Wydaje się to wskazywać na niezmiennie dystopijny charakter fantastycznego miasta,
aczkolwiek w rzeczywistości nie jest tak w żadnej mierze, a bardziej wnikliwa analiza ujawnia głębszą ambiwalencję związaną z cielesną zbiorowością metropolii. Wszak już sama
ta idea potworności implikuje pewien rodzaj transcendencji, owo harmonijne połączenie
groteski i wzniosłości. Potworne miasto jest niebezpieczne, przytłaczające i wzgardliwe
wobec jednostki, choć jednocześnie odznacza się także majestatycznością.
Ciemność widoma
Niełatwo jest obecnie pamiętać, że przez większość historii ludzkości miasta były w istocie ciemnymi miejscami. Starożytne i średniowieczne metropolie pozostawały tak samo na
łasce i niełasce zmroku, jak współczesne pustkowia antarktyczne. W najlepszym wypadku
niektórych właścicieli domostw obligowano niekiedy do umieszczania świec w oknach na
czas nocy, istniała też instytucja noszących pochodnie, czyli zajmujących się tym zawodowo

11

Zob. Elana Gomel, „Part of the Dreadful Thing”: The Urban Chronotope of Bleak House, „Partial Answers” 2011, nr 9, ss. 297-311
oraz tejże: Narrative Space and Time: Representing Impossible Topologies in Literature, New York: Routledge 2014

12

Richard Sennett, dz. cyt., s. 166-169.

13

Victor Burgin, In/different Spaces: Place and Memory in Visual Culture, Berkeley: University of California Press 1996.
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„pochodniarzy” 14 do wynajęcia. Jednak aż do siedemnastego stulecia europejskie miasta
stawały się w po zmierzchu mrocznymi labiryntami, po których poruszano się na własne
ryzyko. Wolfgang Schivelbusch w książce Disenchanted Night przypomina, że „każdego wieczora średniowieczne społeczności szykowały się na nadchodzącą ciemność niczym załoga
statku przygotowująca się do stawienia czoła zbierającej się burzy” 15. Żadną tedy niespodzianką nie będzie fakt, że piekło częstokroć wyobrażano jako zatopione w mroku miasto. Jak rzekłby Percy Bysshe Shelley: „Piekło musi przypominać Londyn, | przeludnione,
zadymione miasto” 16. Rewolucja, która przyniosła światło do miasta, miała kilka etapów
oraz dwa główne źródła. Etapy te wiązały się z kolejnymi innowacjami technologicznymi:
latarnią reflektorową, gazem, elektrycznością, neonem, a ich źródłem była, po pierwsze,
koncentracja władzy w rękach absolutystycznego państwa, po drugie natomiast – rozwój
handlu. Efektem tego pierwszego była produkcja standardowych latarni ulicznych, które
wprowadzono po raz pierwszy w Paryżu pod koniec XVII wieku, ten drugi przyniósł zaś
jasno oświetlone witryny sklepowe, które pojawiły się mniej więcej w tym samym czasie,
ostatecznie przekształcając się w olśniewające pasaże i domy handlowe z końca XIX wieku,
tworzące – wedle słów ówczesnego obserwatora – „labirynt przejść opalizujących niczym
tęczowe mosty w oceanie nocy” 17, labirynt światła w miejsce labiryntu ciemności. Zwycięstwo nad nocą wywołało – jak to bywa w wypadku technologicznych rewolucji – sprzeczne
reakcje. Z jednej strony bowiem pobudziło ono utopistów do wymyślania coraz bardziej
radykalnych schematów całkowitej iluminacji. Oto w 1885 roku francuscy inżynierowie
Amédée Sebillot i Jules Bourdais przedłożyli komitetowi przygotowującemu Wystawę
Światową w Paryżu (mającą odbyć się w 1889 roku) projekt wysokiej na trzysta sześćdziesiąt metrów Wieży Słonecznej, która miała iluminować całe miasto i wypędzić ciemności
na zawsze. Projekt zakładał wyzyskanie wynalezionego niedawno łuku elektrycznego, którego spektrum bliskie jest temu właściwemu dla światła słonecznego. Plan ten przegrał
jednak – dosłownie o włos – z pomnikiem siły technologii, czyli wieżą Eiffla. W Ameryce
miejskie latarnie faktycznie zbudowano, a wiele miast, w tym Detroit i San Jose w Kalifornii, było oświetlanych przez lampy łukowe umieszczone na wieżach o wysokości od pięćdziesięciu do stu pięćdziesięciu, rzucając jednolite światło na cały obszar miejski.
Z drugiej jednakowoż strony surowość ustawicznego światła dziennego wywołała nostalgię za nocą, manifestująca się w epoce późno wiktoriańskiej obsesją na punkcie ciężkich zasłon i nieprzepuszczających jasności abażurów. W eseju Roberta Louisa Stevensona,
zatytułowanym A Plea for Gas Lamps (1903) 18, pojawia się wyobrażenie miasta pełnego
świateł jako koszmaru:

14

Takim pojęciem posługuje się Ackroyd w książce Londyn. Biografia, dz. cyt., loc. 6894 (przyp. tłumaczki).

15

Wolfgang Schivelbusch, Disenchanted Night: The Industrialization of Light in the Nineteenth Century. Berkeley: University of
California Press 1988, s. 81.

16

Autorka artykułu odsyła tu do oryginalnego brzmienia cytatu: „Hell is a city much like London — | A populous and smoky city”.
Percy Bysshe Shelley, The Works of Percy Bysshe Shelley, red. Mary Wollstonecraft Shelley, London: E. Moxon 1874, s. 240.

17

Wypowiedź przywołana za: Wolfgang Schivelbusch, Disenchanted Night…, dz. cyt., s.152.

18

W języku polskim tytuł ten brzmiałby równie znamiennie, co oryginał: Prośba o lampy gazowe (przyp. tłumaczki).
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[…] jakież to widowisko, gdy pewnej czystej, ciemnej nocy od krawędzi Hampstead Hill, na chwilę, na mgnienie
oka, przez konstrukt spotworniałego miasta przebłyskuje wizja – lśniący hieroglif rozciągający się na wiele
mil kwadratowych, a wówczas, dla ujęcia i zdeprecjonowania tej wizji, wszystkie wieczorne latarnie wybuchły wspólną pieśnią! […] Nowy rodzaj gwiazdy miejskiej świeci teraz tym swoim nocnym, okropnym,
nieziemskim, niemiłym ludzkiemu oku blaskiem. Lampa-koszmar! Takie światło powinno rozpalać się wyłącznie dla mordów i zbrodni publicznych lub na korytarzach szpitali dla obłąkanych, potworność wzniecająca horror 19.

Stevensonowskie „spotworniałe miasto” uosabia sposób, w jaki sztuczne światło inkorporowane jest w metaforę mrocznej metropolii. Zamiast bowiem wypędzać ciemność,
czyni ją ono jeszcze bardziej widoczną. Popularna konwencja powieści i filmu noir pokazuje współczesne aglomeracje jako mroczne miasta, w których przykra iluminacja ulicznych lamp i neonowych szyldów podkreśla tylko wszechobecność przemocy, przestępczości i tajemnicy. Opisując wyzyskanie motywu ciemności w powieści gotyckiej, Dani
Cavallaro wskazuje na długą literacką tradycję „mrocznych miejsc, związanych z zamkniętymi pokojami, które kryją w sobie nie tylko przedmioty tabu, ale także niewypowiedziane
tajemnice i zbrodnie” 20. Badaczka argumentuje, że pogrążone w ciemności pomieszczenia,
znane z tradycji gotyckiej, w fantasy przeistoczyły się w mroczne miasta: „Miasta, zarówno
starożytne, jak i współczesne, częstokroć wyróżniają się jako jedne z najbardziej intrygujących mrocznych miejsc” 21.
Podobne mroczne miasta najlepiej pokazują filmy – w konwencji noir skontrastowanie światła i ciemności kreuje bowiem zniewalające efekty wizualne. Kilka kinematograficznych klasyków fantasy i science fiction czyni zresztą zatopione w mroku miasta motywem naczelnym, by wymienić tu choćby takie tytuły, jak Blade Runner (1982), Trzynaste piętro (The Thirteenth Floor, 1999) oraz najważniejsze, emblematyczne Mroczne miasto (The
Dark City, 1998). W nadchodzącej części artykułu omówi się przywołane trzy produkcje,
koncentrując się na stopniowej literalizacji tropu mrocznego miasta.
W Blade Runnerze Los Angeles nie jest dosłownie pogrążone w wiecznej nocy, ale ikoniczne ujęcia miasta odmalowują wszystkie te ponure wieżowce znajdujące się pod bezgwiezdnym niebem, rozświetlane jedynie przez gigantycznych rozmiarów reklamy i szyldy. Kin-yuen Wong wiąże specyfikę estetyki wizualnej filmu ze swym rodzinnym Hongkongiem, wyjaśniając, że „najpopularniejszym modelem dla artystów oraz filmowców
[tworzących – przyp. tłumaczki] ciemne i rozległe miasta przyszłości jest, tak jak w Blade
Runnerze, metropolia azjatycka” 22. Ciemne miasto reprezentuje zbiór geopolitycznych lęków związanych z wyrośnięciem Chin i Japonii na gospodarczych rywali Zachodu, a także obaw przed zdradliwym rasizmem i zanieczyszczeniem miejskich organizmów.

19

Robert Louis Stevenson, A Plea for Gas Lamps, w: tegoż, Virginibus Puerisque, online: https://ebooks.adelaide.edu.au/s/stevenson/robert_louis/s848vi/chapter12.html [dostęp: 30.08.2018].

20

Dani Cavallaro, The Gothic Vision: Three Centuries of Horror, Terror and Fear, London: Continuum 2002, s. 27.

21

Tamże, s. 32.

22

Kim-yuen Wong, On the Edge of Space: Hong Kong Cityscape, Blade Runner, The Ghost in the Shell, „Science Fiction Studies”
2000, nr 27, s. 2.
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W Trzynastym piętrze mroczne miasto jest komputerową symulacją opartą na ikonicznej imaginacji wywodzącej się z klasycznego filmu noir. Mimo swojej wirtualności, metropolia przesiąknięta jest przemocą fizyczną. W taki oto sposób ciemne miasto staje się
strefą paradoksu, poddanego analizie przez wspomnianego już Sennetta, a polegającego
mianowicie na tym, że urbanizowane otoczenie podważa tradycyjne rozróżnienie między naturą a sztucznością, ciałem a mechanizmem. Choć więc miasto jest środowiskiem
sztucznym, pozostaje równocześnie tym, w którym naturalna ludzka cielesność staje się
oczywista i nieunikniona; skoro bowiem ludzie zmuszeni są żyć blisko siebie, nieustannie
narażeni są na kontakt z obcymi ciałami. W Blade Runnerze to właśnie replikanci symbolizują ten paradoks – są androidami, raczej stworzonymi niż wydanymi na świat drogą
naturalną, a jednak odczuwającymi ból i strach oraz doświadczającymi śmiertelności. Celem filmu jest więc w istocie wskazanie, że nie ma różnicy między „prawdziwymi” ludźmi
a ich sztucznymi symulakrami. Podobne przekonanie wyrażone zostaje jeszcze dosłowniej
w Mrocznym mieście, stylowej produkcji Alexa Proyasa z 1998 roku. Obraz ten jest pastiszem
kilku kinowych gatunków, przede wszystkim noir i niemieckiego ekspresjonistycznego
kina grozy. Ustawicznie mroczny pejzaż fikcyjnego Los Angeles z lat czterdziestych jest
w tym obrazie wypełniony złowrogimi, przypominających Nosferatu obcych, odzianymi
– niczym Sam Spade – w prochowce i zawadiackie kapelusze. Podobnie jak metropolia
w Trzynastym piętrze, Mroczne Miasto jest symulacją i, identycznie jak replikanci w Blade
Runnerze –taką, która kwestionuje samą naturę rzeczywistości.
Miasto w wizji Proyasa zaciera różnicę między organicznością a mechanicznością, naturalnością i sztucznością, stanowiąc laboratorium, gdzie obcy realizują swój plan pochwycenia ludzkiej „duszy”, mieszając i falsyfikując wspomnienia. Wszelako jego mieszkańcy nie dysponują stabilnymi tożsamościami, które można by uratować z chemicznego koktajlu mieszanych wspomnień, które im się wstrzykuje każdej doby o północy, a ich zafałszowywane życiorysy są równie płynne, jak topografia samego miasta, którego domy rozciągają się i kurczą, chodniki i klatki schodowe wyrastają z pustki, zaś drzwi i okna migrują zgodnie z wytyczonymi przez kosmitów trasami. Lecz o ile psychika jest plastyczna,
o tyle ciało pozostaje jedyną niekwestionowaną rzeczywistością. Film kładzie nacisk na
materialność pamięci, ukazując ją nie jako proces poznawczy, lecz doświadczenie cielesne.
Przeszłość przeobraża się za pomocą cielesnych inskrypcji, zaś prawda o pamięci wywodzi się nie z jej korelacji z rzeczywistymi wydarzeniami z przeszłości, a z bezpośrednich
doświadczeń przyjemności i bólu. Te materialne konsekwencje pamięci zaakcentowane
zostają poprzez obrzydliwą fizyczność iniekcji konstytuujących nowe tożsamości, poprzez
obrazowe okaleczenia ciał kobiet zabitych przez stworzonego przez kosmitów seryjnego
mordercę i poprzez tęsknotę obcych za ludzkimi doznaniami. Samo miasto, z jego fluktuującymi chodnikami, pulsującymi pokojami i obrzmiałymi wieżowcami, staje się cielesną obecnością. A kiedy pod koniec filmu w granice Mrocznego Miasta wpada wreszcie
światło, eksponuje ono jedynie więcej ciemności, ponieważ okazuje się, że metropolia jest
unoszącą się w przestrzeni kosmicznej stacją.
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Literalizacja metafory mrocznego miasta w filmach fantastycznych odkrywa zatem ambiwalencję miejskiego ciała. Z jednej strony jest ono postrzegane jako wrażliwe, poddane
eksploatacji, schorzałe i zanieczyszczone. Z drugiej jednak strony, jak wskazuje Sennett
uwspólniona zostaje tu cielesność mieszkańców miast uważających się za część tego samego tworu, budująca więzy solidarności, empatii i ostatecznie stymulująca działania kolektywne. Mroczne miasto jest zatem i grobowcem, i macicą – kolebką nowego życia.
Ambiwalencja taka zyskuje najpełniejszy wyraz w topice podziemi, będących najstarszą
i najnowocześniejszą jednocześnie reprezentacją przestrzeni. Wynika to stąd, że tak jak
tradycyjna ikonografia lokalizowała piekło głęboko w trzewiach Ziemi, tak i współczesnej
uprzemysłowionej metropolii z konieczności towarzyszy własne „ mia st o p od s p odem ”, składające się z kanałów, sieci wodnej, gazowej i elektrycznej, tuneli serwisowych
i tak dalej. Ponadto wiele aglomeracji, choćby Londyn, Nowy Jork, Moskwa, Hongkong,
Paryż i inne, dysponuje sieciami transportu podziemnego, nie tylko niezbędnymi z ekonomicznych względów, lecz i nacechowanymi symbolicznie.
Owo podmiasto (undercity) generuje lęki i obawy, które znajdują wyraz w filmowym
bestiariuszu miejskich monstrów, podziemnych robotów i stworzeń tających się w otchłani. Trwogi te zogniskowane są wokół ciemności, niewidoczności, nieznanego. Podobny
strach dotyczy też wnętrz naszych ciał – i owszem, analogia między wnętrznościami miasta a wnętrznościami człowieka jest niemal nie do wyparcia. Pod-miasto jest miejscem kumulacji energii, a także przetwarzania i eliminowania odpadów. Peter Stallybrass i Allon
White zwracają ostatecznie uwagę, że podziemie często symbolicznie łączy się z tymi „niższymi” aspektami ludzkiej cielesności 23.
Richard Trench i Ellis Hillman z kolei otwierają eksplorację podziemnego Londynu
inwokacją ku organicznej ciemności pod stopami, stapiającą w sobie obrazy wnętrza ciała
z aluzjami do przeszłego zamieszkiwania jaskiń:
Wygrzewając się w elektrycznym słońcu naszego miejskiego wierzchu, nie mamy świadomości istnienia
podziemnego labiryntu, który pokrywa ziemię pod naszymi stopami. Bardzo rzadko – w czasie wojny, strajku
lub ostrzeżenia o powodzi – zdajemy sobie sprawę z tego troglodyckiego miasta, Londynu pod Londynem… Mimo naszej niewiedzy, Londyn pod Londynem tam jest, namacalny, choć ukryty; na powierzchni
życie bez niego stałoby się niewygodne, niezdrowe, a nawet śmiertelne. Podobnie jak ludzkie ciało, Londyn
ukrywa wewnątrz własne ustroje. Są tam arterie, przenoszące płyny ciała, płuca umożliwiające oddychanie,
kości, które dają oparcie, mięśnie obdarzone mocą, nerwy niosące sygnały i jelita wyrzucające odpady 24.

W obszernej serii powieści fantasy YA, zatytułowanej Tunele, Roderick Gordon i Brian
Williams odkrywają „miasto troglodytów". Wnikając coraz głębiej w ogromne, rzekomo
istniejące pod Londynem podziemie, jej bohaterowie odnajdują w ciemnościach świat quasi-średniowiecznych osiedli, olbrzymich owadów i śmiertelnych chorób. Organiczna jakość podziemi, będąca metaforą w faktograficznej geografii „Londynu pod Londynem”
Trencha i Hillmana, zostaje zawłaszczona przez fantastyczny świat „Tuneli”. Identycznie
23

Peter Stallybrass, Allon White, The Politics and Poetics of Transgression, Ithaca: Cornell University Press 1986.

24

Richard Trench, Ellis Hillman, London Under London, London: John Murray 1984, s. 7.
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przedstawia się ten aspekt w powieści Nigdziebądź Neila Gaimana, w której „Londyn Pod”
ukazano jako brudny, niebezpieczny, a mimo to – w opozycji do sterylnego „Londynu
Nad” 25 klas wyższych – tętniącego życiem.
Konflikt pomiędzy ciałem indywidualnym a zbiorowym pojawia się w charakterze motywu dominującego w fantazmatach mrocznego miasta niezależnie od tego, czy jest ono
zlokalizowane pod, czy też na powierzchni. W The Rat and The Serpent Stephena Palmera,
wiecznie pogrążona w mroku metropolia, fantastyczny odpowiednik Konstantynopola,
otoczona jest przez ogromnego smoka, ziejącego sadzą, przez którą spowija je ciągła noc.
Zabicie go umożliwia wpuszczenie światła, jednakowoż, podobnie jak w Mrocznym mieście,
zakończenie powieści pozostaje raczej niejednoznaczne. Zatopiona w ciemności aglomeracja może być monstrualna, groźna i żarłoczna, choć z drugiej strony bycie częścią miejskiej zbiorowości oznaczać może połączenie z innymi ciałami w procesie współistnienia.
Lecz jeśli organiczne współżycie stanowi jeden z aspektów współczesnego doświadczenia miejskiego, to innym tego przejawem jest poczucie mechanicznego odłączenia, wrażenie, że ludzie są niczym więcej, jak tylko wymienialnymi trybikami, tkwiącymi w zdepersonalizowanym mechanizmie. Z pozoru więc opozycyjna wobec motywu mrocznego
miasta wydaje się topika urbanistycznej machiny, zalanej niebywale jasnym światłem, pozbawionej – przed wszechwidzącym okiem nadzoru – ochrony, jaką daje ciemność. Wszelako nawet miasto-maszyna może ożyć.
Żywe maszyny 26
W uderzająco kontrastowym do przedstawienia podziemnego miasta jako wnętrzności
ciała Notes on the Underground, Rosalind Williams opisuje świat pod spodem jako sterylną,
zimną, mechaniczną przestrzeń: „Charakterystyczną cechą środowiska podziemnego jest
wykluczenie przyrody… Podziemne laboratorium popada w skrajność w ekologicznym
upraszczaniu nowoczesnych miast…” 27.
Badaczka wyzyskuje alternatywną podbudowę topiki reprezentacji metropolii, a więc
koncepcję miasta jako maszyny. W taki sposób jest ono wyobrażone w klasycznym filmie
Metropolis Fritza Langa z 1927 roku, w którego scenariuszu czytamy o: „Gigantycznych,
ostrokątnych tłokach poruszających się ospale w górę i w dół. Obracających się kołach.
Elektronicznych izolatorach. Prętach i lśniących szybach. Wałkach rozrządu i wyciągarkach. Powolnych przekładniach wspaniałej maszyny” 28.
Podobnie jak aglomeracja zatopiona w mroku, także miasto-maszyna stanowi dwoistą metaforę. Po pierwsze, wyraża obawę przed alienacją i dehumanizacją. Po drugie, ruch
modernistyczny w architekturze i projektach wielkomiejskich sprawił, że maszyna stała
25

Polskie wersje podane są za wydaniem: Neil Gaiman, Nigdziebądź, przekł. Paulina Braiter, Warszawa: Wydawnictwo MAG
2016 (przyp. tłumaczki).
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Jest to nawiązanie do tytułu powieści Philipa Reeve’a (przyp. tłumaczki).
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Rosalind Williams, Notes on the Underground: An Essay on Technology, Society, and the Imagination, Cambridge: MIT Press 1990,
s. 20.
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Fritz Lang, Thea von Harbou, Metropolis (Classical Film Scripts), Toronto: Lorrimer Publishing, s. 19.
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się symbolem utopijnej urbanistyki. Znany architekt i urbanista Le Corbusier definiował
budynek (a co za tym idzie, także i miasto) jako „maszynę do mieszkania” 29. W zapisach
koncepcji Le Corbusiera niebezpieczeństwa miejskości ujęte zostały w „metafory i obrazy
miasta jako ciała schorzałego”, natomiast „recepty układane były pod kątem kategoryzowania miasta jako maszyny” 30. Dwudziestowieczny ruch modernistyczny pogardzał wiktoriańską „z wie rz ę co śc ią [podkr. oryg.] wielkiego miasta”, imaginując mechaniczne
miasto jako utopijną dlań przeciwwagę: „wszystkie utopie, które powstały na początku XX
wieku, pożegnały stare [wyobrażenie — przyp. tłumaczki] miasta” 31.
Wraz z rozwojem postmodernizmu w architekturze w latach siedemdziesiątych losy
się jednak odwróciły. W manifeście Uczyć się od Las Vegas (1972, wyd. polskie 2013), Robert Venturi podkreślał zgodność między ciałami indywidualnymi a środowiskiem architektonicznym 32. Z kolei pod wpływem fenomenologii architektura zaczęła eksperymentować z projektami, w których „podkreślenie doświadczenia cielesnego… obnażyło granice zasad funkcjonalności” 33.
Paradoksalnie jednak fantastyka miejska odpowiada na tę architektoniczną opozycję
ciała i maszyny poprzez ich zjednoczenie. Mówiąc inaczej, to, co wydaje się być martwym
mechanicznym artefaktem, okazuje się organicznym lub quasi-organicznym bytem. Najlepszą tego egzemplifikacją jest znakomita seria powieści autorstwa Philipa Reeve’a, składająca się z tomu Żywe maszyny oraz trzech kolejnych 34. Założenie światotwórcze oparte
zostało o koncepcję, zgodnie z którą miasta, w tym i Londyn, stały się mechanicznymi potworami, wędrującymi po świecie i pochłaniającymi się nawzajem. Na samym początku
pierwszej powieści, młodociany bohater, Tom, widząc, że niewielkie miasto zostanie niebawem pożarte przez Londyn, duma:
Górnicze miasteczko było już tak blisko, że widział podobne do mrówek ludzkie postaci, biegające po górnych pokładach. Jak bardzo musieli być przerażeni, widząc górujący nad nimi Londyn, przed którym nie
było ucieczki! Jednak nie ma im czego współczuć: to naturalne, że miasta pożerały miasteczka, a miasteczka
żywiły się pożałowania godnymi nieruchomymi osadami. Tak głosiła doktryna miejskiego darwinizmu,
takimi prawami rządził się świat od tysiąca lat 35.

„Miejski darwinizm” stanowi tu niezbyt subtelną aluzję do darwinizmu społecznego
jako naczelnej idei neoliberalnej gospodarki rynkowej. Obecna w powieści estetyka steampunkowa odsyła z kolei do miasta epoki wiktoriańskiej jako archetypicznego wyobrażenia
industrialnej metropolii. Tym, co jednak najbardziej interesujące w powieściach Reeve’a,
pozostaje fakt, że zwizualizowane przezeń obwoźne skupiska miast są jednocześnie martwe
29

Le Corbusier, The Modulor: A Harmonious Measure to the Human Scale Universally Applicable to Architecture and Mechanics,
przekł. Peter de Francis, Anne Bostock, London: Faber and Faber 1961, s. 28.

30

James Donald, Imagining the Modern City, Minneapolis: Univeristy of Minnesota Press 1999, s. 57.

31

Jurgen Tietz, The Story of Architecture of the 20th Century, Koln: Konemann 1989, s. 41.
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Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, Learning from Las Vegas, Cambridge, Mass: MIT Press 1977.

33

Jonathan A. Hale, Building Ideas: An Introduction to Architectural Theory, Chichester: Wiley and Sons 2000, s. 124.
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Chodzi o tetralogię The Hungry City Chronicles (przyp. tłumaczki).
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Philip Reeve, Zabójcze maszyny, przekł. Jan Hensel, Warszawa: Wydawnictwo Amber 2018, s. 18.
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i żywe, mechaniczne i organiczne – to więc w równej mierze ciała, co maszyny. Ewokują
one Le Corbusierowskie wyobrażenie „wielkiej bestii” miejskiej, lecz bardziej jako mechaniczne symulakrum, niźli autentyczny żywy ustrój. To miasta cyborgiczne. Sam zresztą
tytuł, Żywe maszyny, zawiera w sobie połączenie właśnie maszyny i ciała, które złączone zostają – ponad podziałem między architektonicznym modernizmem a postmodernizmem –
w złożony obraz aglomeracyjnego monstrum:
Był większy, niż go pamiętał, i o wiele brzydszy. To dziwne, że kiedy tam mieszkał, wierzył we wszystko,
co wyświetlano na ekranach – frazesy o eleganckiej sylwetce miasta i jego nieskazitelnym pięknie. Teraz
widział jego brzydotę. Londyn wcale nie był lepszy od innych miast, tylko większy; burzowy front dymu
wypluwanego z kominów, fala ciemności, która toczyła się ku górom 36.

Zarówno miasto-maszyna, jak i miasto-ciało mogą stanowić nośnik krytyki społecznej, acz na różniące się nieco sposoby. Ten pierwszy zakłada dehumanizację robotników,
funkcjonujących jako trybiki w bezdusznym automatonie kapitalistycznej produkcji: znaczenie wyrażone eksplicytnie w Metropolis. Z kolei drugie wyobrażenie prefiguruje identyczną dehumanizację oraz wyzysk biedniejszych, jednak czyni to za pomocą metaforyki
drapieżności i pochłaniania. Koncept miasta-maszyny nawiązuje zatem do kapitalizmu jako
produkcji, zaś miasta-ciała – do kapitalizmu jako konsumpcjonizmu. Reeve’owskie „diabelskie maszyny” (Infernal Devices, tytuł trzeciego tomu tetralogii) łączą w jedno oba te pomysły. Spotworniałe miasto staje się organiczno-mechanicznym drapieżcą, pożerającym
ludzkie istnienia, aby podtrzymać własne.
Seria Reeve’a kończy się pokonaniem cyborgicznych metropolii, a w finale powieści
The Darkling Plain (co jest kolejnym nawiązaniem do epoki wiktoriańskiej, tym razem do
wiersza Matthew Arnolda), ruchome miasta zostają zapomniane w sielskim świecie, którego mieszkańcy wybuchają śmiechem na myśl o podobnym dziwie: „miasta poruszają się
jedynie w baśniach. Kto chciałby żyć w poruszającym się mieście? Co za szalony pomysł!” 37.
Kroczące olbrzymy
Zarówno mroczne, jak i mechaniczne miasto literalizują pewne aspekty metaforyki ciała
politycznego – mroczne miasto poprzez tworzenie organicznych przestrzeni wypełnionych ukrytym, niebezpiecznym i nęcącym życiem, a miasto-maszyna poprzez przypisywane mu cechy, a więc mobilność i drapieżność. Niektóre teksty fantastyczne wiodą proces literalizacji do logicznej skrajności, w której miasto jes t ciałem.
Owo przejście od przenośni do dosłowności odbywa się stopniowo. W niektórych tekstach urban fantasy, faktycznie istniejące miasto, jak choćby Nowy Jork czy Londyn, zostaje opanowane przez stworzenia o magicznej proweniencji – wróżki, potwory czy wampiry. Jest to prawdopodobnie najczęstszy sposób przeistoczenia scenerii miejskiej w świat
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Tamże, s. 320-321.
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Philip Reeve, A Darkling Plain, London: HarperCollins 2006, s. 558.
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fantastyczny. Topografia rzeczywistego miasta zostaje w dużej mierze zachowana, ale zawiera w sobie tajemny świat, pełen magii i niebezpieczeństw. Tak dzieje się między innymi w serii o Harrym Potterze, aczkolwiek w kontekście niniejszych rozważań bardziej
interesujące okazują się te narracje, w których „nawiedzone magią” miasto przedstawione
jest jako żywy organizm. Na przykład w powieści Holly Black, Danina. Nowoczesna baśń,
wróżki zasiedlają nieużywane tunele nowojorskiego metra, które ożywa pod wpływem ich
obecności: „Słabe światełko zabarwiało czarne ściany tunelu na pomarańczowo, wydobywając z mroku sadzę i kilometry ciągnących się przewodów elektrycznych. To było jak
wędrówka przez żyły miasta” 38.
Warto zwrócić uwagę, że jeszcze śmielszy ruch ku literalizacji toposu miasta-ciała
wykonał Tim Lebbon w trylogii Toxic City (London’s Eye, Reaper’s Legacy, Contagious). Już
sam tytuł odsyła do obrazu miasta jako zakażonego, zatrutego i cierpiącego ciała. Koncept
światotwórczy oparty tu został na pomyśle, że po wybuchu apokaliptycznych rozmiarów
wirusowej epidemii w Londynie, mieszkańcy, którzy ją przetrwali, przeobrazili się w mutantów obdarzonych rozmaitymi mocami. Nacisk, jaki położono w trylogii na kwestię
cielesnego przekształcenia, przesącza się (niczym krew) od reprezentacji postaci do reprezentacji samego miasta, które staje się organicznym piekłem, zapełnionym dziwnymi
i morderczymi stworzeniami, coraz mniej przypominającymi ludzkość, jaką znamy.
W innej powieści fantastycznomiejskiej autorstwa Lebbona, Echo City (2010), mroczne podziemia wydają na świat ogromne monstrum nazwane Vexem, które niszczy miasto.
Imię to [oznaczające w języku angielskim między innymi ‘rozdrażnienie’ czy ‘zdenerwowanie’ — przyp. tłumaczki] literalizuje metaforę „pogrzebanej przeszłości”, zajmującej relewantne miejsce zarówno w fikcyjnych, jak i pozafikcyjnych przedstawieniach przestrzeni
miejskich. Odwołując się do słynnego Freudowskiego opisu Rzymu jako tworu złożonego
z warstw historii, zawartego w Kulturze jako źródle cierpień 39, Lebbon konstruuje miasto
tłumiące swoje zbiorowe traumy w podziemiach i budujące świetlaną rzekomo przyszłość
na samym szczycie rozrastającej się w nieskończoność pryzmie nieprzepracowanej pamięci. Jak wyjaśnia jedna z postaci:
[…] przeszłość jest miejscem żywym. Im głębiej schodzisz, tym głębiej zanurzasz się w historię. Miasto nie
przejmuje się historią. Buduje na przeszłości, zamyka ją, wycisza, i chociaż można podtrzymywać tradycję,
to prawdziwe historie szybko zostają zapomniane. Tym, co ważne dla Echo City, jest teraźniejszość 40.

Jest to oczywiście przeciwskuteczne, bowiem, podobnie jak wspomnienia z Mrocznego miasta, przeszłość, bez względu na to, jak bardzo jest wypierana, pozostaje tym, co ożywia miasto. Vex, gigantyczna, budząca trwogę obecność, powstaje z Echo City, stając się
widomą inkarnacją niemożliwej do unicestwienia potęgi historii: „To historia eksploduje.
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Holly Black, Waleczna. Wielkomiejska baśń, przekł. Iwona Michałowska-Gabrych, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie
2007, s. 42.
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Pozostawała w wyparciu tak długo, że teraz w całości powraca… Powraca, by nas nawiedzać” 41.
W opowiadaniu Grega Beara, Blood Music (1984; poszerzone do powieści w 1990 roku),
miasto przeistacza się w koszmarnego sprawcę przemocy seksualnej: „Śniło mi się, że Nowy
Jork gwałci kobietę. Pod koniec tego snu, ta zgwałcona rodziła embriony miast, z których
każde owinięte było w półprzezroczyste worki, nasączone krwią z trudnego porodu” 42.
Najbardziej wszelako radykalną koncepcję literalizacji zbiorowego ciała prezentuje jednak Clive Barker w utworze In the Hills, the Cities (1984). W narracji tej pojawiają się dwa
walczące miasta ulokowane na wzgórzach w byłej Jugosławii, których mieszkańcy jednoczą
się na chwałę wspólnoty w dwa pancerne olbrzymy. Każde z miast jest „bezpłciowym olbrzymem, stworzonym z mężczyzn, kobiet i dzieci”, „ciemnością w kształcie człowieka,
ogromną, szeroką ludzką sylwetką, kolosem, który wzniósł się ku niebu”, którego powierzchnia, złożona z setek ciał „kipiała i roiła się” 43:
Popolac było miastem i olbrzymem i poszło w stronę wzgórz. Teraz, gdy oczy ich przywykły do ciemności,
mogli dostrzec więcej potwornych szczegółów konstrukcji tego monstrum. Był to cud ludzkiej inżynierii,
mężczyzna całkowicie złożonym z ludzi. Czy raczej pozbawionym płci olbrzymem, stworzonym z mężczyzn, kobiet i dzieci. Wszyscy mieszkańcy Popolca wiją się i naprężają w ciele tego mięciutkiego olbrzyma,
ich mięśnie są napięte niemal do granic pęknięcia, a kości bliskie złamania […]. Składające się nań ciała były
nagie, jeśli pominąć uprzęże, tak że cała jego powierzchnia lśniła w świetle gwiazd, niczym jeden ogromny
ludzki tors […]. Mogli dostrzec, jak splątane ciała pchają się i ciągną siebie nawzajem w solidnych sznurach
z mięsa i kości 44.

Gdy zszokowany tym widokiem Anglik dopytuje jednego z tubylców, z jakiego powodu
mieszkańcy z własnej woli zdecydowali się na tak niewyobrażalną torturę, ten odpowiada:
„to ciało-państwo […], kształt naszych istnień” 45. Biorąc pod uwagę, w jakim czasie powstał
ten utwór, trudno nie dostrzec w nim aluzji o charakterze politycznym: oto państwo totalitarne wyobrażone zostało dosłownie jako ciało polityczne, Lewiatan pożerający pojedyncze
ciała obywateli. Tym jednak, co budzi największe przerażenie, jest obraz masakrowanego
ciała i przelewanej krwi miasta, co nie stanowi już wyłącznie trafnej metafory, skoro stało
się prawdą historyczną.
Mimo to warto zauważyć, że przecież gigantyczna zbiorowość cielesna jest nie tylko
destrukcyjna, ale także i majestatyczna, co sprawia, że obaj Anglicy ulegają jej nieodpartej
sile, dobrowolnie zanurzając swoją indywidualność w zbiorowej tożsamości kroczącego
miasta. Podobna mieszanina grozy i wzniosłości przenika finał powieści Imajica Barkera,
w której podróżni, dotarłszy do Miasta Boga, zdają sobie sprawę, że to o n o sa mo jes t
Bogiem:
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[…] zaczynał rozumieć, że jego Ojciec – choć z pozoru nieobecny – jest przy nim: z lewej i z prawej, u dołu,
pod stopami, i u góry, nad głowa. Połyskujące fałdy nad oknami to jego skóra, kształtne łuki były jego kośćmi, szkarłatny, prześwietlony blaskiem chodnik – jego ciałem. Gentle widział rdzeń kręgowy i szpik kostny,
zęby, rzęsy i paznokcie. Kiedy nullianac mówił o wszechobecności Hapexamendiosa, nie miał na myśli jego
ducha. W Mieście Boga Bóg był całym miastem… 46.

Miasta widzialne
W Niewidzialnych miastach, istnym kompendium miejskich metafor, Italo Calvino pisze,
że „Miasta, jak sny, stworzone są z pożądań i obaw” 47. Monstrualne ciało miejskie eksplikuje kolektywne pragnienia i lęki, kształtowane w industrialnych metropoliach przez
ostatnie sto pięćdziesiąt lat – pragnienie wzajemnych powiązań ilęk przed utratą kontroli,
tęsknotę za wspólnotą i strach przed tłumem, poczucie empatii i nieufność względem obcych. Przez literalizację fantastyka odsłania praktyki przestrzenne, które ukształtowały
znajomy nam świat – rzeczywistość ogromnych, rozrastających się, żywych miast, w których światło łączy się z ciemnością kreując wrażenie miejskiej wzniosłości.
Przełożyła Ksenia Olkusz
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Abstract
Non-existent before the late 1980s, in recent years urban fantasy / paranormal romance has become the prevailing form of the monstrous Gothic in
popular culture. In little more than two decades, urban fantasy has evolved
from striking new genre innovations, coming to constitute a set of nowfamiliar genre conventions. Yet while urban fantasy has risen meteorically
in popularity, especially in the last decade, it remains surprisingly understudied as a coherent genre. McLennon in the article Defining Urban Fantasy
and Paranormal Romance: Crossing Boundaries of Genre, Media, Self and Other
in New Supernatural Worlds provides a clear definition and history of urban
fantasy / paranormal romance as a genre. She argues that this genre is both
formally and thematically concerned with destabilising new Gothic boundaries—boundaries of genre, of media, of self and Other. Finally, McLennon
suggests that these formal and thematic challenges to boundaries offer one
explanation for this genre’s broad popularity. The article thus seeks to provide a platform from which we can better analyse and understand both this
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Definiując urban fantasy i romans paranormalny

U źródeł romansu paranormalnego i fantastyki miejskiej (urban fantasy)
Fantastyka miejska i romans paranormalny, mimo że pojawiły się dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, wywierają obecnie ogromny wpływ na funkcjonujące w kulturze popularnej wyobrażenia monstrów i istot o nadprzyrodzonej proweniencji. W ciągu
ostatnich dwudziestu pięciu lat urban fantasy i romans metafizyczny 1 wypracowały nową,
łatwo rozpoznawalną formułę, w której empatyczne wampiry (i/lub inne potwory) przyłączają się do utkanych z magii (a często odzianych w skóry) heroin, by rozwikływać tajemnice i/lub konsumować transgresywne związki. Gatunki te dominują obecnie nie tylko
w literaturze, ale i w po prostu szeroko pojętej kulturze popularnej, jak choćby w telewizji
(serialach), filmach, komiksach, grach RPG oraz konwentach o tematyce popkulturowej
i fantastycznej.
Akademicy, pracownicy branży wydawniczej, a także czytelnicy bez wątpienia dostrzegli tę znamienną komercyjną przewagę i ogromny sukces nurtu. Przykładowo Angela Ndalianis w pracy The Horror Sensorium: Media and the Senses podkreślała, że „romans paranormalny odniósł gigantyczny sukces w latach dziewięćdziesiątych” 2, podobnie jak urban
fantasy ciesząc się odtąd niesłabnącym powodzeniem. W 2010 roku Lucinda Dyer w artykule P is for Paranormal – Still 3 z „Publisher’s Weekly” zapowiedziała, że:
Paranormalny to le dernier cri 4 w kategorii romansu – jego utrzymanie się [na rynku — przyp. tłumaczki]
i to zarówno w odniesieniu do czytelników, jak i wydawców jest sprzeczne z jakąkolwiek logiką lub wykładnią. W pierwszym roku [funkcjonowania w obiegu — przyp. tłumaczki] była to jedynie faza, która
z czasem stała się wyraźnym trendem. Teraz zaś wiąże się z permanentną zmianą i brak dowodów, że to
zainteresowanie kiedykolwiek osłabnie 5.

Z kolei recenzent i krytyk literacki Paul Goat Allen stwierdzał, że „ostatnie dziesięciolecie wpłynęło na błyskawiczną zmianę fantastycznego krajobrazu”, sugerując, że od początku millenium aż po czasy obecne formował się „Złoty Wiek fantastyki paranormalnej” 6.
Jeszcze inne dane pochodzące z branży wydawniczej oraz internetowych recenzentów
i fanów jednoznacznie wskazują na ogromny wpływ, jaki na producentach i konsumentach fantastyki wywarł romans paranormalny 7.
1

W nomenklaturze polskiej pojęcia „romans paranormalny” i „romans metafizyczny” stosuje się wymiennie (przyp. tłumaczki).

2

Angela Ndalianis, The Horror Sensorium: Media and the Senses, Jefferson, NC: McFarland and Company, Inc, 2012, s. 76. Ndalianis przywołuje w szczególności dokonania takich autorów, jak Rebecca Paisley, Nora Roberts, Laurell K. Hamilton, Susan
Sizemore, Christine Feehan and Maggie Shayne jako dowody na istnienie nowego wariantu romansowego. Na temat wczesnego
romansu paranormalnego przeczytać można więcej w tekście Jane Little, The Pioneers of Paranormal Romance, online: Dear
Author, http://dearauthor.com/features/letters-of-opinion/the-pioneers-of-paranormal-romance/ [dostęp: 30.08.2018]. W języku polskim zob. przede wszystkim: Ksenia Olkusz, Romans paranormalny — (Materiały do „Słownika Rodzajów Literackich”),
„Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2016, t. LIX, z. 1, s. 104-110.

3

Co przełożyć można jako „Wciąż P, jak paranormalny” (przyp. tłumaczki).

4

Z francuskiego ‘najnowszy, ostatni krzyk mody’ (przyp. tłumaczki).

5

Lucinda Dyer, P is for Paranormal – Still, online: Publishers Weekly, http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/new-titles/adult-announcements/article/43272-p-is-for-paranormal-still.html [dostęp: 30.08.2018].

6

Paul Goat Allen, The 20 Best Paranormal Fantasy Novels of the Last Decade, online: Barnes and Noble, http://bookclubs.barnesandnoble.com/t5/Explorations-The-BN-SciFi-and/In-LKH-s-21st-Anita-Blake-Novel-Her-Iconic-Heroine-and-HerSaga/ba-p/1347550 [dostęp: 30.08.2018].

7

Podczas gdy romans paranormalny zrodził w latach dziewięćdziesiątych XX wieku bardzo wiele tytułów, dorabiając się nawet
własnej marki wydawniczej – imprintu – (jak choćby seria Silhouette Shadows z wydawnictwa Silhouette), w swojej obecnej
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Mimo tych bezsprzecznych dowodów, zarówno fantastyka miejska, jak i metafizyczna
są zdumiewająco wprost niedocenianie jako spójny korpus tekstów gatunkowych. Podstawową trudnością w opracowaniu fantastyki miejskiej i paranormalnej jest fakt, że choć
rozwinęły one własny zestaw łatwo rozpoznawalnych modeli charakterystycznych dla danej konwencji (w tym typów postaci, motywy literackie i konkretne tematy), nie zostały one
stosownie omówione i przedstawione krytycznie. Branże popkulturowe rozpowszechniły, a nawet sparodiowały 8 tę udaną formułę gatunkową, wszelako wśród fanów i badaczy panuje dość duży chaos poznawczy w wyróżnianiu cech dystynktywnych gatunków,
odróżnianiu gatunków od subgatunków, a w konsekwencji także w jednoznacznym włączaniu lub wyłączaniu konkretnych tekstów z korpusu urban fantasy, romansu paranormalnego czy jeszcze innych wariantów realizacyjnych.
Biorąc pod uwagę nieobszerność tradycji fantastyki miejskiej i paranormalnej, a także
brak pewności, co istotnie je obie konstytuuje (lub też co one ustanawiają), nie dziwi fakt,
że do tej pory niewielu teoretyków miało okazję przedłożyć wyczerpującą i klarowną historię rozwoju gatunku. Jak zostanie wskazane w toku wywodu, gdy podejmują się już próby
analizy tekstów przynależących do urban fantasy i romansu metafizycznego, to o ile nie
są ujmowane one z perspektywy historii kształtowania gatunku, zdarza się często, że rozpatruje się je z wyłączeniem perspektywy intertekstualnej czy popkulturowej. Warto zauważyć, że owe intertekstualne wpływy obejmują rozmaite formy w różnych mediach (na
przykład relacje od powieści do filmu lub od powieści do serialu czy telewizji). Wszelako
badania prowadzone w obrębie jednego medium nieczęsto zostają rozbudowane do rozważań o transmedialnych adaptacjach czy remediacjach. W rezultacie nie prowadzi to do
rozpoznania, które z tych konwencji są transmedialne, a także w jaki sposób różne media
mogą wpływać na cechy i treści niesione przez urban fantasy i romans paranormalny. Skutkiem tego jest brak spójnego, ogólnego krytycznego opracowania oraz analizy znaczących
wpływów, które artefakty transmedialne i hybrydyczne wywierają na miejską fantastykę
oraz romans metafizyczny. Teoretycy nie odnoszą się ponadto do tego, w jaki sposób
postaci gatunek skrystalizował się dopiero po latach dwutysięcznych. Paule Goat Allen zauważa w tekście In LKH’s 21st Anita
Blake Novel, Her Iconic Heroine – and Her Saga – Continue to Evolve, że „popyt na fantastykę paranormalną” rozpoczął się
w 2001 po sukcesie cyklu Laurell K. Hamilton, Anita Blake, zabójca wampirów. W 2006 roku Belinda Luscombe napisała na
łamach „Time”, że „na półki księgarskie trafiło w 2004 ponad sto siedemdziesiąt paranormalnych tytułów, dwa razy więcej
niż dwa lata wcześniej”, odnotowując, że popularna w tym czasie autorka, Christine Feehan, sprzedała około 500 000 kopii
każdego z nowowydanych romansów metafizycznych. W tym samym roku Carol Memmot z “USA Today” zwróciła uwagę
na nieustający boom na romanse paranormalne, wskazując, że „prawie 20% wszystkich romansów sprzedanych w 2005 roku
miało paranormalne fabuły, by porównać to z 14% z 2004, zgodnie z danymi zgromadzonymi przez stowarzyszenie Romance
Writers of America”. Z kolei Tim Holman, wydawca z Orbit Books, odnotował, że w 2008 roku fantastyka miejska stanowiła
45% najlepiej sprzedającej się science fiction i fantasy, wyjaśniając, iż „rozwój miejskiej fantazji był bez wątpienia największą
kategoryzacyjną zmianą w ciągu ostatnich 10 lat w USA na rynku SFF [science fiction i fantasy – przyp. tłumaczki]” (Roy Hogan Urban Fantasy: Science Fiction’s Future? online: Media Bistro, http://www.mediabistro.com/galleycat/urban-fantasyscience-fictions-future_b9904 [dostęp: 30.08.2018]). W 2009 roku Tor Publishers oficjalnie uznało „urban fantasy” za imprint, sugerując, że pomimo długiej tradycji publikowania popularnych tytułów z zakresu fantasy i horroru, dopiero teraz
fantastyka miejska zyskała rozpoznawalność jako marka wydawnicza (Tor Books Now Offering Urban Fantasy Novels, But They
Always Have, Too!, online: PRWeb, http://www.prweb.com/releases/2009/07/prweb2639804.htm [dostęp: 30.08.2018]. Natomiast w 2012 roku blogerzy z allthingsuf.com wskazali, że liczba wydanych w ciągu roku utworów paranormalnych wzrosła do ponad siedmiuset, co stanowiło znaczący skok z około stu siedemdziesięciu cytowanych przez Luscombe w 2004 roku
(zaznaczyć przy tym trzeba, że nie podano źródła tych statystyk). Powyższy wybór danych pochodzących z branży wydawniczej, internetowych recenzentów oraz fanów wyraźnie i jednoznacznie wskazuje, jak potężny był wpływ nowego gatunku
na producentów i konsumentów beletrystyki.
8

Jako przykłady parodii urban fantasy i romansu paranormalnego wskazać serię mockumentalną Death Valley (stworzoną przez
Spider One i innych), powieść Team Human Sarah Rees Brennan i Justine Larbalestier (New York: HarperTeen 2012) czy
serię Ghost Ghirls (wykreowaną przez między innymi Marię Blasucci).

Definiując urban fantasy i romans paranormalny

konkretne utwory z zakresu urban fantasy i romansu metafizycznego funkcjonują jako wersje podtrzymujące lub podważające podstawy konstrukcyjne gatunku. Niełatwo jest tedy
w szerszym ujęciu analizować, w jaki sposób gatunek jest modulowany i wyzyskiwany do
diagnozowania zjawisk współczesnej kultury. Należy zatem przedstawić poszerzoną historię fantastyki miejskiej i paranormalnej, co też stanowi gcel niniejszego artykułu.
Aby to uczynić, należy zapewnić podstawę, dzięki której łatwiejsze stanie się zanalizowanie, a przez to także eksplikacja sposobów, w jakie poszczególne teksty przynależące
do gatunku mogą tworzyć lub przekraczać granice formalne oraz tematyczne w obrębie
konwencji. Mając powyższe na uwadze, zaproponuje się tutaj skonkretyzowaną i integralną
definicję urban fantasy oraz romansu paranormalnego, uwzględniającą pewne kluczowe
dla nich parametry i konwencje, jednak otwartą przy tym na alternatywne podejścia, ujęcia historyczne czy lektury. Przede wszystkim ustanowi się tu ramy metodologiczne, a następnie dokona krytycznej analizy kilku różnych sposobów naukowego oglądu gatunku, by
ostatecznie przedłożyć oryginalną, dopełniającą historię kształtowania się jego formy i wykładni. Warto podkreślić, że celem artykułu jest dowiedzenie, iż urban fantasy i romans metafizyczny zostały po części uformowane przez ogólnie rozumianą hybrydyczność. Pojawi
się też założenie, że oba są formalnie i tematycznie związane są z zatraceniem płynności
granic – gatunku, mediów i monstrualnego Innego. Tezy te podsumowane zostaną stwierdzeniem, że rozpoznanie, w jaki sposób fantastyka miejska i romans metafizyczny przekraczają bariery gatunkowe i medialne, staje się kluczowe dla wyjaśnienia ich obecnej popularności czy sukcesu komercyjnego.
Teoria gatunku. Ramy metodologiczne definiowania gatunku
Zanim przedłożona zostanie historia krystalizowania się definicji urban fantasy i romansu
paranormalnego, warto dokonać krytycznego podsumowania definicji wytworzonych na
potrzeby akademickie, branży wydawniczej oraz fanów. Ocena konkurencyjnych wykładni
teoretycznych umożliwi stworzenie najbardziej wyczerpującej, wieloaspektowej definicji. Zgodnie bowiem z sugestią Ricka Altmana, zadaniem teoretyka jest „rozstrzygnięcie,
nie tyle polegające na odrzucaniu niesatysfakcjonujących stanowisk spośród polemicznych
ujęć, ile na konstruowaniu modelu, który odsłoni związek między nimi w szerszym kontekście kulturowym” 9. Podejście krytyczne sprzyja zatem dokonaniu oceny istniejących już
definicji romansu paranormalnego i fantastyki miejskiej, dostarczając dowodów kontestujących ich zasadność lub potwierdzających ich słuszność.
Jeśli wziąć pod uwagę powstałe wcześniej definicje gatunków i rozważania o wykształcaniu się fantastyki miejskiej oraz romansu paranormalnego, pojawiają się dwa kluczowe
problemy, wykazujące dużą frekwencję w rozważaniach nad gatunkami (a których w tym
artykule chciałoby się uniknąć). Chodzi tu przede wszystkim o dość niepokojącą tendencję wśród badaczy do postrzegania gatunku w danym momencie jako formy całkowicie wymodelowanej i dopełnionej. Altman zauważa, że może mieć ona źródło w tradycyjnym,
9

Rick Altman, A Semantic/Syntactic Approach to Film Genre, „Cinema Journal” 1984, nr 3, s. 6.
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synchronicznym podejściu do teorii gatunku: „Gatunki były zawsze – i wciąż tak jest –
postrzegane, jakby w pełni już uformowane wyskoczyły z głowy Zeusa”, co sprawia, pisze
dalej Altman, że podlegają one analizie na tej same zasadzie, a więc tak, jakby „miały fundamentalnie ahistoryczną naturę”, istniejąc w abstrakcyjnej, idealnej formie, którą porównuje on do „kategorii platońskich” 10. Bez właściwego zarysu gatunkowego trudno jest określić, czy poszczególne teksty podtrzymują, czy też podważają konwencje gatunkowe. Pomimo to podobne modele wprowadzają jednak w błąd, sugerując, że struktury dowolnego gatunku są „ahistoryczne” i statyczne.
Kolejną przeszkodę stanowi predylekcja do przedstawiania procesu kształtowania się
gatunku jako nieuniknionego i liniowego rozwoju tego, co stanie się z czasem kanonicznym korpusem tekstów w obrębie danego nurtu. Altman sugeruje tymczasem, że diachroniczne podejście w genologii powinno raczej koncentrować się na „odnotowywaniu etapów rozwoju, wdrażania i zanikania w obszarze tego samego konstruktu” gatunkowego 11.
Innymi słowy, historia krystalizowania się gatunku powinna sugerować, że to, co w określonym momencie wydaje się ustrukturyzowanym wzorcem gatunkowym, w rzeczywistości podlega zawsze dynamicznej fluktuacji. W książce Film/Genre Altman stwierdza, że
gatunek nie pozostaje w stanie permanentnie statycznym, lecz podlega „procesowi wytwarzania się”, „ugatunkowywania [genrification]”, które badacz opisuje jako „ciągłe” i „ustawicznie trwające” 12. Z tego względu podejście diachroniczne wymaga, aby krytycy rozumieli gatunek jako rozwijający się zespół struktur, które ewoluują, uspójniają się i rozpraszają na przestrzeni czasu. Oznacza to, że historia gatunku nie powinna być po prostu
omówieniem etapów jego rozwoju oraz wywiedzionych zeń wykładni kilku form subgatunkowych, a w zamian raczej dopuszczać możliwość pojawienia się rozwiązań alternatywnych i analogicznych zmian w obrębie gatunku.
Oprócz tendencji do lekceważenia tego, w jaki sposób gatunki nieustannie podlegają
procesowi formułowania się i/lub rozpadu, we wcześniejszych krytycznych próbach zdefiniowania fantastyki miejskiej i romansu paranormalnego pomijano fakt, że proces ten
polega, jak pisze Altman, „na transakcyjności, w obrębie której zachodzą pomiędzy użytkownikami terminu konflikty i negocjacje, wpływające na ustawiczne przepostaciowywania ogólnych desygnacji” 13. Badacz podkreśla również, że krystalizowanie się gatunku
podlega metamorfozie angażującej wspomnianych użytkowników terminu, przynależących zarówno do grup „produkujących” teksty, jak tych, którzy są ich „odbiorcami” – innymi słowy więc tych, których członkami są pracownicy branżowi, akademiccy i pozaakademiccy krytycy, a także szeroko pojęta publiczność czytelnicza 14.

10

Tamże, s. 8.

11

Tamże.

12

Rick Altman, Film/Genre, London: BFI Publishing 1999, s. 70.

13

Tamże.

14

Tamże, s. 166.
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O ile ogląd Altmana zogniskowany jest na filmie i telewizji, o tyle Ken Gelder w książce
Popular Fiction podkreśla relewantność ujmowania w analizie literatury popularnej tak
aspektów związanych z produkcją, jak i recepcją. Konstatuje on, że powstawanie tzw. prozy
gatunkowej jest „nie tylko kwestią tekstualności, lecz całościowo potraktowanego mechanizmu produkcji, dystrybucji… i konsumpcji” 15, sugerując tym samym bardziej wieloaspektowe podejście do kwestii rozwoju gatunków. Zważywszy zatem na „transakcyjną” naturę procesu wyłaniania się gatunku poprzez „aparat produkcji”, przyjęta w tym artykule
definicja różnić się będzie znacznie od wcześniejszych krytycznych prób dookreślenia
urban fantasy i romansu paranormalnego, jako że wzięte zostaną także pod uwagę obserwacje i analizy różnych znaczących „grup użytkowników" – a zatem wspomnianych już
osób ze środowiska akademickiego, autorów, gałęzi wydawniczej, a także czytelników.
Problemy definicyjne.
Różnice w historii i definicji fantastyki miejskiej i romansu paranormalnego
Warto zwrócić uwagę na kilka zasadniczych problemów, w jakie uwikłane są definicje i teoria formowania się urban fantasy i romansu paranormalnego. Przede wszystkim teoretycy
przejawiają skłonność do ujmowania obydwu jako subgatunku zainspirowanego jednym
gatunkiem rodzicielskim. Wychodząc z takiego stanowiska, i krytyka, i publiczność czytelnicza czynią założenie, przez pryzmat którego postrzegają historię i definicję gatunku
jako jednorodną, gdyż wywiedzioną wyłącznie z jednego źródła. Podejmując próbę zdefiniowania fantastyki miejskiej i romansu paranormalnego w ten właśnie sposób, badacze
często błędnie sugerują, że na powstanie obu konwencji wpływ wywarł tylko jeden gatunek, a mianowicie albo fantasy, albo romans, albo horror (w tym i gotycyzm). Przykładowo
wspomniana już Ndalianis zaprezentowała znakomitą analizę tego, „co dzieje się, kiedy
romans spotyka się z horrorem” w romansie paranormalnym jako gatunku 16. Niemniej jednak potraktowała ona romans metafizyczny jako „subkategorię” funkcjonującą w planie
ogólniej pojmowanej fikcji romansowej 17, pomijając tym samym znaczący wpływ innych
gatunków na jego rozwój, jak choćby fantasy czy kryminału. W krytycznej dyskusji fanowskiej przedłożonej w Beyond Heaving Bosoms Sarah Wendell i Candy Tan również utrzymują, że urban fantasy jest „subgatunkiem” romansu paranormalnego 18. Inaczej ma się rzecz
w The Cambridge Companion to Fantasy Literature, zawierającym hasła Urban fantasy i Romans paranormalny ujęte już jako kategorie gatunkowe w studiach nad fantasy, co wskazuje, że można je rozważać w kontekście przynależności przede wszystkim do korpusu
tego właśnie nurtu literatury.

15

Ken Gelder, Popular Fiction: the Logics and Practices of a Literary Field, New York: Routledge 2004, s. 2.

16

Angela Ndalianis, The Horror Sensorium: Media and the Senses, Jefferson, NC: McFarland and Company, 2012, s. 80. Książkę tę
przeczytać warto w szczególności z uwagi na przydatną i szczegółowo podaną historię kształtowania się romansu paranormalnego, opracowaną w perspektywie zarówno historii gatunkowej romansu, jak i gotycyzmu literackiego.

17

Tamże, s. 78.

18

Sarah Wendell, Candy Tan, Beyond Heaving Bosoms: The Smart Bitches’ Guide to Romance Novels, New York: Touchstone, 2009,
s. 280.

70

71

Leigh M. McLennon

Jako jeden z przykładów tego, w jaki sposób preferencje gatunkowe mogą wpływać
na definicje fantastyki miejskiej i romansu metafizycznego, niech posłuży tekst Dark Fantasy and Paranormal Romance Roz Kaveney, w którym podaje ona definicję gatunku skategoryzowanego jako dark fantasy, w obrębie którego osadzona miałaby być subkategoria
romansu paranormalnego 19. Jakkolwiek bardzo szeroka, przytoczona charakterystyka dark
fantasy nie zawiera w sobie żadnego pogłębionego rozróżnienia pomiędzy tą konwencją
a fikcją gotycką czy horrorem i grozą 20 – a jej uszczegółowiona definicja opiera się na odwołaniach do zgoła odmiennych gatunków, jak choćby kryminał 21. Kaveney utrzymuje ponadto, że romans paranormalny stanowi podkategorię dark fantasy definiowaną „zakresem,
w jakim fabułę determinuje jej wymiar erotyczny” 22, łącząc tym samym literaturę „erotyczną” z romansową, a rozróżnienie to jest bardzo znamienne 23. Mimo to jednak idiosynkrazje Kaveney względem fantasy ograniczają jej analizę – zamieszczoną w końcu w antologii tekstów teoretycznych poświęconych temu gatunkowi – istotnych mimo wszystko
wpływów gotycyzmu, horroru, romansu i kryminału na urban fantasy i romans paranormalny 24. Dokonane przez nią podziały na dark fantasy oraz template dark fantasy 25 (włączonej w obręb urban fantasy) oraz romans paranormalny nie wydają się przeto przekonujące.
The Cambridge Companion to Fantasy Literature jest również doskonałym przejawem
drugiej ze wskazanych uprzednio bolączek dotykających akademickich obrachunków
z fantastyką miejską i romansem metafizycznym, a więc całkowitego abstrahowania od
kontekstów wydawniczych i percepcji czytelniczej. Wyraźnie widać zlekceważenie, a tym
samym pominięcie przez autorów encyklopedii okoliczności, w których terminów tych
używają producenci i konsumenci takich utworów 26. Przykładowo użycie przez Kaveney

19

Roz Kaveney, Dark Fantasy and Paranormal Romance, w: tamże, s. 220.

20

Tamże, s. 215.

21

Tamże, s. 219. W rzeczywistości wpływ prozy detektywistycznej i kryminalnej jest dość mocno niedoceniany nawet w tych
opracowaniach, w których wspomina się o pokrewieństwie z tymi gatunkami. Na przykład pisarka Charlaine Harris uznaje
cykl Southern Vampire Mysteries (2001-2013) za powieści detektywistyczne. W wywiadzie dla SFsite.com przyznała ona, że:
„Wszystkie książki z Sookie zawierają też [kryminalne – przyp. tłumaczki] zagadki. Nigdy nie myślę o nich jako horrorach
i zawsze jestem zdumiona, widząc te książki uszeregowane na półkach z horrorami” (Alisa McCune, A Conversation with
Charlaine Harris, online: SFSite.com, http://www.sfsite.com/05a/ch175.htm [dostęp: 30.08.2018]). Więcej na temat urban fantasy i romansu paranormalnego jako prozie detektywistyczno-kryminalnej przeczytać można w analizie serii Anita Blake,
zabójca wampirów, napisanej przez Lindę Holland-Toll’s: Harder than Nails, Harder than Spade: Anita Blake as ‘The Tough Guy’
Detective, „Journal of American Culture” 2004, t. 27, nr. 2, ss. 175-189. Warto przeczytać także pracę magisterską Caroline
Stikkelbroeck, Monstrum: The Vampire in the Detective Study.

22

Roz Kaveney, dz. cyt., s. 220.

23

Pisząc głównie z perspektywy fanowskiej, Wendell i Tan podkreślali, że czytelnicy mogą dostrzegać wyraźną różnicę między
romansami a literaturą o charakterze erotycznym. Por. Sarah Wendell, Candy Tan, dz. cyt., s. 112-114.

24

Roz Kaveney, dz. cyt., s. 215.

25

Trudno w języku polskim oddać ten termin inaczej niż „szablonową”, „wzorcową” lub „prototypową dark fantasy”, jednak
ekwiwalenty te nie wydają się dostatecznie wpisywać w specyfikę polskiego idiomu genologicznego. Polskiej genologii literatury fantastycznej mogłyby akurat bardzo zaszkodzić podobne wartościujące epitety, wskazujące na szablonowość opisywanej jej kategoriami literatury – czyli podnoszące ściśle ten zarzut, z którym polska teoria fantastyki musi się zwykle borykać (przyp. tłumaczki).

26

Przykładów autorskich definicji gatunku szukać można miedzy innymi w: Kerri Arthur, Paranormal Romance & Urban Fantasy: Defining Two Popular Subgenres, Carrie Vaughn, The Long and Diverse History of Urban Fantasy oraz tejże, Carrie’s Analysis
of Urban Fantasy Part I, jak również Laurell K Hamilton, Vampires and Paranormal Thrillers. Egzemplifikacje fanowskich definicji znaleźć można między innymi na blogach Larissy Benoliel (Defining Urban Fantasy and Paranormal Romance: What’s the
Difference?), Marshy A. Moore (Urban Fantasy vs Paranormal Romance) czy Sue Grimshaw (Paranormal vs Urban Fantasy, What
is the Difference?).
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określenia dark fantasy na nazwę gatunku jest wysoce problematyczne, bowiem nie jest to
termin używany czy rozpoznawany przez wielbicieli literatury spod znaku fantastyki miejskiej czy romansu metafizycznego 27. W rozdziale zatytułowanym Urban Fantasy Alexander C. Irvine w podobny sposób pomija popularny uzus tego pojęcia, przedkładając niezwykle precyzyjną charakterystykę owej fantastyki miejskiej jako „zbioru tekstów […],
w których motywy idyllicznej lub heroicznej fantasy [tropes of pastoral or heroic fantasy] przeniesione zostały w przestrzeń zurbanizowaną”, dodając przy tym, że gatunek „szybko się
rozwinął i objął również powieści historyczne, pokrywając się z […] nową falą realizmu
magicznego bądź New Weird” 28. Badacz podkreśla mocno rolę miasta w urban fantasy jako
przestrzeni akcji i jako bohatera narracji, ubolewając wszelako, że „autorzy »romansów paranormalnych« zaanektowali termin »urban fantasy«”, stosując go w odniesieniu do zupełnie innych utworów. Pod tym względem zorientowanie Irvine’a na realizm magiczny
i miejskie weird fiction stoi w jaskrawej sprzeczności z popularnym, wypracowanym przez
odbiorców tekstów ujęciem fantastyki miejskiej 29. Bardziej już stosowny wydaje się termin proponowany przez Kaveney, a więc template dark fantasy, który w większym stopniu koresponduje z koncepcją urban fantasy jako kategorii gatunkowej.
Trzecią istotną trudnością, która ujawnia się teoretycznoliterackich definicjach fantastyki miejskiej i romansu paranormalnego, jest sposób, w jaki konsekwentnie są one od
siebie separowane. Redaktorzy wspomnianego The Cambridge Companion to Fantasy Literature, proponując podział na fantastykę miejską i romans paranormalny, zdecydowanie
wskazują, że są to dwa różne tryby narracyjne. Wskazują na to także oburzone reakcje fanów tego nurtu literatury na przypadki niewłaściwego używania tych pojęć. Dobrym przykładem niech będą kontrowersje, które wzbudziło wśród czytelników przeklasyfikowanie
dziesiątej części popularnej serii Laurell K. Hamilton, Anita Blake, zabójca wampirów (Narcyz spętany), z urban fantasy na erotykę paranormalną. Autorka cyklu przez ponad dekadę
spotykała się z poważną krytyką ze strony rozczarowanych tą zmianą fanów i anty-fanów 30.
Jedyną powszechnie uznawaną różnicą między fantastyką miejską a romansem paranormalnym jest dominanta kompozycyjna w postaci zagadki al b o romansu. Ilustrując
tę prawidłowość, można przywołać spostrzeżenie Gwendy Bond, że branża wydawnicza
zwykle używa tych terminów zamiennie, lecz o ile jest to powszechna praktyka, o tyle
27

Przykładowo w 2013 roku organizatorzy DragonConu, największego w Stanach Zjednoczonych konwentu science fiction i fantasy, rozdzielili blok programowy „dark fantasy” na dwa osobne, „horror” i „urban fantasy” z uwagi na lepszą rozpoznawalność tych terminów przez fanów. Jeden z organizatorów wyjaśniał: „Zwyczajnie rzecz ujmując, zmęczyło mnie wyjaśnianie,
co oznacza dark fantasy. Istnieje kilka różnych subgatunków określanych jako dark fantasy i konieczne stało się wybranie
jednego” (FAQ: Dark Fantasy Fan Track, online: Dark Fantasy Fan Track, http://darkfantasy.dragoncon.org/dark-fantasy-faq/
[dostęp: 30.08.2018]). Stwierdzenie to sugeruje, że fani fantastyki miejskiej i horroru nie korzystają w dużym zakresie z terminu dark fantasy, co z kolei oznacza, że wyzyskanie go przez Kaveney wydaje się zatem nieodpowiednie.

28

Alexander C. Irvine, Urban Fantasy, w: The Cambridge Companion to Fantasy Literature, red. Edward James, Sarah Mendlesohn,
Cambridge: Cambridge University Press, 2012, s. 200.

29

Tamże.

30

Zwięzłe streszczenie znaleźć można na blogu Paula Goata Allena w poście The Controversial Saga That’s Good for Genre Fiction—
and Society (online: Barnes and Noble, http://www.barnesandnoble.com/blog/the-controversial-saga-thats-good-for-genrefiction-and-society/ [dostęp: 30.08.2018]. Warto też przeczytać odpowiedź na krytyczne uwagi fanów na blogu Laurell K.
Hamilton (Dear Negative Reader, online: Official Site of New York Times Bestselling Author Laurell K Hamilton, http://www.laurellkhamilton.org/2006/12/dear-negative-reader/ [dostęp: 30.08.2018]).
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jednak wśród odbiorców funkcjonuje świadomość istotnej różnicy. Badaczka wspiera tę
argumentację, cytując wypowiedź zastępcy dyrektora Avon Publications, Erikę Tsang,
zgodnie z którą „Głównym motywem fabularnym jest w romansie paranormalnym związek [między dwójką bohaterów — przyp. tłumaczki]”, podczas gdy „Urban fantasy koncentruje się wokół świata, w którym ta para istnieje” 31. Ujmując rzecz inaczej: to, w jakim
stopniu romans determinuje narrację, decyduje o klasyfikacji tekstu jako romansu metafizycznego, natomiast utwory, których dominantą fabularną jest zagadka bądź elementy
horroru, grawitują już w stronę fantastyki miejskiej. Podejmując w tym samym artykule
kolejną próbę rozróżnienia pomiędzy urban fantasy a romansem paranormalnym, Bond
cytuje również Heather Osborn, redaktorkę specjalizującą się w romansach, pracującą dla
Tor Books, która ustala rozgraniczenie między nimi na podstawie tego, co wielbiciele romansu – jak choćby przywoływane już Wendell i Tan – określają mianem konwencji
„i żyli długo i szczęśliwie” 32. Jak utrzymuje Osborn, jej „pierwszą zasadą jest określenie,
czy w finale książki mamy zawiązany romans. Jeżeli nie, a utwór przypisany jest do tego
gatunku, czytelnicy będą wściekli” 33. Bond sugeruje tedy, że w optyce odbiorców o rozgraniczeniu decyduje przede wszystkim zakres reprezentacji komponentu romansowego
– co wskazuje na to, że definicje gatunkowe muszą uwzględniać zarówno preferencje
konsumenckie, jak i niuanse branży wydawniczej 34.
Przytoczone tutaj przykłady dowodzą, że krytycy, autorzy oraz fani mogą mieć wkład
w wykuwanie wykładni i śledzenie historii kształtowania się fantastyki miejskiej i romansu paranormalnego – i choć wiele z tych koncepcji zostało w niniejszym artykule potraktowanych polemicznie, nie wolno przy tym zapominać, że nie muszą one wcale być
nie sł us z ne; są one po prostu nie dość wyczerpujące.
Kształtowanie się fantastyki miejskiej i romansu paranormalnego
Zamiast zatem próbować dokonywać rozróżnienia na dwie osobne kategorie lub wyprowadzać podkategorie urban fantasy i romans paranormalny z jednego tylko gatunku, przedstawi się tu historię ich krystalizowania się jako hy b ryd ga t unk o w yc h 35. W ten sposób zapewniony zostanie całościowy i uzupełniający się ogląd definicji obydwu form narracyjnych. Termin urban fantasy pojawił się po raz pierwszy we wczesnych latach osiemdziesiątych, opisując nową formę popularyzującej się fantastyki, w której pierwiastek nadprzyrodzony miał przenikać przez mury miast istniejących w fikcyjnej wersji współczesności. W rzeczonej odmianie fantastyki ludzki protagonista konfrontował się z wróżkami

31

Gwenda Bond, When Love Is Strange: Romance Continues Its Affair with the Supernatural, online: Publisher’s Weekly,
http://www.publishersweekly.com/pw/print/20090525/12458-when-love-is-strange-romance-continues-its-affair-withthe-supernatural.html [dostęp: 30.08.2018].
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Tan Wendell, dz. cyt., s. 142-143.

33

Tamże.

34

Gwenda Bond, msc. cyt.

35

W polskiej terminologii używa się częściej pojęcia „gatunków zmąconych”, bliskich skądinąd rozumieniu fuzzy set u Atteberyego. Por. Anna Łebkowska, Między teoriami a fikcją literacką, Kraków: Universitas, s. 19 oraz Piotr Stasiewicz, Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2017, s. 296.
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czy elfami pochodzącymi z alternatywnego, magicznego świata. Pierwsze tego typu utwory
wyszły w latach osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych spod piór północnoamerykańskich pisarzy, takich jak choćby Charles de Lint, Terri Windling, Emma Bull
czy Mercedes Lackey. Obok współdzielenia fabularnego konceptu, wczesne teksty fantastycznomiejskie łączyła także tematyka, skupiona przede wszystkim wokół motywu destabilizacji granic pomiędzy tym, co realne, a tym, co fantastyczne, a także między swojskim
i Obcym. W relacji do tego protagonista zmuszony był kwestionować własną tożsamość
oraz rolę społeczną, ostatecznie dokonując wyboru między odrzuceniem inności i utrzymaniem statu quo w postaci wspomnianej diastazy realnego i fantastycznego, a skorzystaniem z szans, jakie oferuje ten drugi, nieograniczony polaryzacjami świat, w którym przyjąć
można rozmaite kwantyfikatory 36.
Z czasem jednak pojęcie urban fantasy zaczęto stosować w szerszym, rozumieniu (niekiedy retroaktywnie) na opisanie innych fikcji spekulatywnych 37. Obecnie wyzyskuje się
go również do systematyzacji utworów niełatwych do gatunkowego skatalogowania, jak
choćby prozy Neila Gaimana czy steampunkowych narracji Tima Powersa, Scotta Westerfielda czy Gail Carriger. Powszechne jest nadto wyzyskiwanie tego terminu do charakteryzowania wielu popularnych narracji obudowanych wokół obrazów istot nadnaturalnych
– wilkołaków, czarownic, aniołów i ewidentnie nadreprezentowanych wampirów.
Wskazać można także konkretne przykłady fikcji wampirycznych, które już pod koniec lat osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych włączyć można by w obręb fantastyki miejskiej (nadając im to miano post factum) z uwagi na połączenie w nich elementów
znamiennych dla fantasy, horroru, literatury tajemnic czy przygodowej. Będą to na przykład powieści Lee Killough Blood Hunt oraz Bloodlinks, cykl Vampire Files autorstwa P.N.
Elrod, serial Forever Knight, cykl Tanyi Huff Blood, a także pierwsze powieści Laurell K.
Hamilton z cyklu Anita Blake, zabójca wampirów 38. Protagonistą tych wczesnych wersji
wampirocentrycznej urban fantasy (włączając w to powieści Killough i Elrod oraz serial Forever Knight) jest zazwyczaj przemieniony w wampira mężczyzna, podejmujący wysiłek
rozwiązania serii zagadek.
Warto zaznaczyć, że niewielu badaczy zdołało jak dotąd uwzględnić korelację baśniowej konstytucji wczesnej fantastyki miejskiej a kryminałem wampirycznym u takich autorów jak de Lint, Bull, Windling czy Lackey. Zamiast tego skłaniano się ku podziałowi na
„tradycyjną” i „współczesną” urban fantasy 39 bądź też sugerowano, że owe terminologiczne

36

Inne powtarzające się motywy obejmują zburzenie różnicy między sielskością a miejskością, powodowanej przenikaniem
tradycyjnych idyllicznych elementów narracji fantasy do współczesnych miast. Niektóre utwory przyjmują wobec podobnego rozłamu dyskurs ekokrytyczny, jak na przykład cykl Knight of Ghost and Shadows Mercedes Lackey, który stawia działającego
na terenie współczesnego Los Angeles niecnego dewelopera przeciwstawia elfom, zamieszkującym ostatnie tereny leśne.

37

Warto tutaj odwołać się do cytowanego już tekstu Irvine’a, w którym dokonany został podział i analiza podobnych formuł
urban fantasy.

38

Lee Killough, Blood Hunt, New York: Tor, 1987; tegoż Blood Links, New York: Tor, 1988, jak również Forever Knight (Barney
Cohen i James D. Parriott, 1992-1996), P.N. Elrod, The Vampire Files (13 powieści wydanych w latach 1990-2009), Tanya
Huff, cykl Blood (6 powieści z lat 1991-2008; w Polsce cykl ten znany jest jako seria Victoria Nelson) oraz Laurell K. Hamilton
cykl Anita Blake, zabójca wampirów (25 powieści od 1993 roku, cykl niezakończony).

39

Donohue, Nanette Wargo, “Urban Fantasy”: The City Fantastic. Collection Development, online: Library Journal, https://reviews.libraryjournal.com/2008/06/collection-development/urban-fantasy-the-city-fantastic/ [dostęp: 30.08.2018].
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etykiety dorobiono na siłę i zastosowano niewłaściwie 40. Jeżeli jednak wziąć pod uwagę
hybrydyczność tematyczną i transgresywność granic [światów — przyp. tłumaczki] jako
dystynktywne cechy tekstów spod znaku fantastyki miejskiej i romansu paranormalnego,
jasne stanie się, w jaki sposób dwa wyraźnie odrębne trendy (elfi i wampiryczny) połączyły
się ze sobą w szerszej kategorii urban fantasy po roku 2000 41. Przykładowo we wczesnej
fantastyce miejskiej ludzki protagonista pochodzący ze współczesnej rzeczywistości konfrontowany był z nadnaturalną wiedzą podważającą jego lub jej rozumienie świata czy
postrzeganie własnej tożsamości. Podobnie rzecz się miała w literaturze wampirycznej,
gdzie wywodzący się człowieczego środowiska bohater, dowiedziawszy się o istnieniu
krwiopijców, musiał stawić czoła własnym dotychczasowym światopoglądom. Obecność
określonych postaci nadprzyrodzonych (jak elfów czy wampirów) jest jednak mniej znamienna, aniżeli połączenie z ogólniej pojmowaną strukturą hybrydyczną, modulującą zarówno formę (transgresyjne konwencje gatunkowe), jak i treść (kwestionowanie struktur
władzy jaźni/ Innego) 42.
Literatura wampiryczna lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dokonuje przede
wszystkim introspekcji naruszenia granic między fantastyką a realnością czy swojskością
a obcością za pomocą motywu „uczłowieczonego” czy „dobrego” wampira. Figura zbonizowanego, świadomego wartości etycznych i duchowych krwiopijcy pojawiła się po raz
pierwszy na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w prozie Freda Saberhagena, Anne Rice, Chelsea Quinn Yarbro, Suzy McKee Charnas i George’a R. R. Martina.
Jak trafnie podsumowują David Punter i Glennis Byron, rola tej postaci jako nośnika Obcości uległa w ciągu ostatniego stulecia znaczącej zmianie poprzez „współczesną humanizację wampira” 43. Badacze wskazują, że „w dziewiętnastym wieku reprezentacje wampira jako istoty potwornej, złej i obcej służyły jako gwarant istnienia dobra, podpory […]
ceremonialnie dualistycznych struktur wiary […] wciąż stanowiących dominujący światopogląd” 44. Jednak w narracjach wampirycznych późnego XX wieku bohater taki staje
się już „bardziej współczujący, bliższy człowiekowi i zdecydowanie mniej radykalnie
»obcy«” 45, gdy „opozycje między dobrem a złem były coraz silniej problematyzowane” 46.
40

Alexander C. Irvine, dz. cyt., s. 200.

41

Wczesne utwory urban fantasy uznać należy za hybrydyczne, ponieważ stanowiły one połączenie tradycyjnego high fantasy
z elementami horroru, wliczając tu nie tylko byty nadnaturalne, jak wiedźmy, lecz i charakterystyczny dla horroru sposób
deskrypcji przemocy o magicznej proweniencji. Wiązały one również tradycję questu z narracją, w której śledczy rozwikłać
musi jakąś tajemnicę, zwykle o charakterze kryminalnym. Współczesne kryminały wampiryczne również są gatunkiem hybrydycznym, spajają bowiem skonkretyzowane motywy zaczerpnięte z literatury wampirycznej z elementami powieści detektywistycznych i kryminalnych, jak choćby szczególny typ protagonisty – postać twardziela czy femme fatale – oraz wątki
związane z rozwikływaniem zagadek.
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W tym znaczeniu „hybrydyczność” stanowi przedmiot krytyki postkolonialnej. Kluczową dla użycia tego terminu jest według
autorki artykułu praca The Dialogic Imagination Michaiła Bahtina (przekł. Caryl Emerson, Michael Holquist, Austin: University of Texas Press 1981) oraz a także artykuł Homi Bhabhy Signs Taken for Wonders: Questions of Ambivalence and Authority
under a Tree Outside Delhi („Critical Inquiry” 1985, nr 1, ss. 144-165).
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David Punter, Byron Glennis, The Gothic, Malden: Blackwell 2004, s. 272.
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Tamże, s. 270.
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Tamże, s. 271.
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Tamże, s. 270. Więcej na temat humanizacji figury wampira w latach siedemdziesiątych: Joan Gordon, Veronica Hollinger,
Introduction: The Shape of Vampires, w: Blood Read: The Vampire as Metaphor in Contemporary Culture, red. Joan Gordon, Veronica Hollinger, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1997, ss. 1-7 oraz w tym samym tomie: Jules Zanger, Metaphor
into Metonymy: The Vampire Next Door, w: tamże, ss. 17-26. Warto ponadto zapoznać się z nowatorskim opracowaniem dzie-
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Wampiry wraz z innymi „zbonizowanymi” monstrami pojawiły się więc w urban fantasy
i romansie paranormalnym dzięki temu właśnie trendowi z końca lat siedemdziesiątych.
W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w podobny sposób destabilizują korelację między potwornością, złem i Innością. Za egzemplifikację takiej tezy posłużyć mogą
wampiryczni bohaterowie książek Killough (Garreth Mikaelian), Huff (Henry Fitzroy) czy
Nicholas Knight z serialu Forever Knight, którzy zmagają się z własną monstrualnością, by
zasłużyć na miano „dobrych ludzi”. Wielu protagonistów literatury tamtego okresu musiało
w okrutny sposób borykać się ze swą naturą, by wspomnieć choćby doskonale znanych
wampirzych estetów z Wywiadu z wampirem Anne Rice 47. Wszelako wampiry w urban fantasy z lat dziewięćdziesiątych różnią się od od Lestata i Louisa, którzy mus zą pi ć ludzką
krew, jednym znaczącym szczegółem – otóż aby pozostać po stronie dobra, mus zą odma wi a ć jej przyjmowania. Dzięki swej wstrzemięźliwości protagoniści wczesnej fantastyki miejskiej zapisali się w historii literatury, telewizji i filmu jako pierwsze prawdziwie
„dobre” wampiry, pragnące takimi na stałe pozostać i zachowującymi się tak ludzko, jak to
tylko możliwie. Przez całą dekadę panowała więc moda na wampirycznych abstynentów.
Również w latach dziewięćdziesiątych cykl Laurell K. Hamilton’s Anita Blake … oraz
serial Jossa Whedona Buffy, postrach wampirów podążały wyznaczonym tropem, zakładającym, że bycie dobrym wampirem jest jednoznaczne z wyrzeknięciem się wampirzych
nawyków i jak największym stopniem uczłowieczenia. Bohaterka powieści Hamilton, rozwiązująca kryminalne zagadki zabójczyni wampirów, odczuwała we wczesnych latach
dziewięćdziesiątych wewnętrzny konflikt wynikający z jej jednoczesnej słabości względem
swych celów i przekonania, że muszą być one złe, skoro same chcą na nią polować i się
na niej pożywiać 48. Podobne wrażenie miała tytułowa bohaterka serialu Whedona, wikłająca się w romantyczne relacje wyłącznie z „dobrymi” potworami odmawiającymi żerowania na ludziach (na przykład z wampirem Angelem, którego dusza została przeklęta,
oraz Spikiem, którego okoliczności zmusiły do rezygnacji z ludzkiego pokarmu).
Anita Blake i Buffy stanowią również najbardziej modelowe przykłady tekstów z lat
dziewięćdziesiątych, wprowadzających jedną z lepiej rozpoznawalnych konwencji tego
gatunku tamtego okresu, a mianowicie silną postać kobiecą w roli prowadzącej śledztwo
lub walkę. Bohaterki – takie jak Vicki Nelson u Huff, Anita Blake u Hamilton czy Whedonowska Buffy Summers – demonstrowały współczesne znaczenie girl-power oraz postfeminizmu i feminizmu trzeciej fali, które uobecniły się w tej dekadzie 49. Postaci te ne-

jów literatury wampirycznej autorstwa Niny Auerbach, zatytułowanym Our Vampires, Ourselves (London: University of Chicago Press 1995). Wśród bardziej aktualnych analiz przemian w obrębie konwencji dwudziesto- i dwudziestopierwszowiecznych tekstów o wampirach wskazać trzeba następujące prace: William Patrick Day, Vampire Legends in Contemporary America:
What Becomes a Legend Most, Lexington: The University Press of Kentucky 2002, Milly Williamson, The Lure of the Vampire:
Gender, Fiction and Fandom from Bram Stoker to Buffy the Vampire Slayer, London: Wallflower 2005, jak również Kena Geldera New Vampire Cinema, London: BFI, 2012.
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Anne Rice, Interview with the Vampire, New York: Alfred A Knopf 1976 oraz The Vampire Chronicles i New Tales of the Vampires
(1976-2003).
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W szczególności powieści Hamilton z cyklu Anita Blake, zabójca wampirów powstałe w latach 1993-1997.
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Użyteczne w dyskusji nad posfeminizmem i trzecią falą feminizmu będą następujące prace: Sarah Gamble, Postfeminism, w:
The Routledge Companion to Feminism and Post-Feminism, red. Sarah Gamble, New York: Routledge 2001, ss. 36-45; Yvonne
Tasker, Dianne Negra, Interrogating Postfeminism: Gender and the Politics of Popular Culture, Durham: Duke University Press
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gowały i odrzucały tradycyjną pozycję ofiary wyznaczoną im przez horror, a w urban fantasy i romansie paranormalnym przedzierzgnęły się ochoczo w agresywne, samowystarczalne heroiny 50.
Jednak w tych nowych realiach, kwestionujących granice między fantastyką a rzeczywistością, bohaterki te zmuszone były także stawiać czoła wyzwaniu naruszenia barier
pomiędzy swojskością a obcością. Jak konstatuje Elaine Graham w Representations of the
Post/Human:
[…] to, co odmienne, uległo patologizacji jako „potworne”, a zatem i nieludzkie, możliwe do odrzucenia, niebezpieczne […], w tym ujęciu więc także kobiety […] są nieludzkie z powodu nietożsamości z białym, rozumnym i krzepkim męskim podmiotem 51.

Badaczka wyjaśnia ponadto, w jaki sposób w patriarchalnym społeczeństwie kobieta ukonstytuowana została jako Obcy i jak Obcość ta przeistoczona została w monstrualność. Pisząc o roli protagonistki w horrorze, Linda Williams konstatuje, że doświadcza ona „lęku
przed dziwacznością potwora, lecz jednocześnie orientuje się, na ile owa dziwaczność podobna jest do jej własnej odmienności” 52 – odmienności kobiecej w kulturze patriarchatu.
Bohaterki urban fantasy i romansu paranormalnego lat dziewięćdziesiątych zmagają się
tedy z napięciem wynikającym z uwikłania w funkcję heroiny, zmuszonej do pokonywania spotworniałych Innych, romantycznym upodobaniem do owych Innych a odkrywaniem własnej Inności w związku ze swą feministyczną czy postfeministyczną interpretacją tożsamości w obrębie patriarchalnego społeczeństwa.
Od wczesnych lat dwutysięcznych w fantastyce miejskiej i romansie paranormalnym
dominowały żeńskie bohaterki, pełniące dodatkowo rolę pierwszoosobowego narratora.
To w tamtym czasie granice między swojskością a obcością, człowiekiem a monstrum,
dobrem a złem uległy dalszemu rozmyciu. Protagonistki nie tylko zwalczały potwory, ale
i same w pewnym stopniu się monstrualizowały. Na przykład po roku 2000 Anita Blake
z cyklu Hamilton przeistacza się z ludzkiego nekromanty w pół-bestię, nosicielkę likantropicznego wirusa i jednocześnie sukkuba, żerującego na aktywności seksualnej. Z kolei
heroinę cyklu Charlaine Harris, Sookie Stackhouse, poznajemy jako telepatkę (będącą
wszelako człowiekiem), która dopiero później dowiaduje się, że wywodzi się z całkowicie

2007; Stephanie Genz, Postfeminities in Popular Culture, New York: Palgrave Macmillan 2009; Benjamin A. Brabon, Stephenie
Genz, Postfeminism: Cultural Texts and Theories, Edinburgh: Edinburgh University Press 2000.
50

W szczególności Buffy analizowana była jako prefiguracja postfeminizmu i trzeciej fali feminizmu. Warto tu wymieniać następujące prace: Irene Karras, The Third Wave’s Final Girl: Buffy the Vampire Slayer, „Thirdspace: A Journal of Feminist Theory
& Culture” 2002, nr 2, online: http://www.thirdspace.ca/journal/article/viewArticle/karras/50 [dostęp: 30.08.2018]; Patricia
Pender, Kicking Ass is Comfort Food: Buffy as Third Wave Feminist Icon, w: Third Wave Feminism: A Critical Exploration, red. Stacy
Gillis, Gillian Howie, New York: Palgrave-Macmillan 2004; Elana Levine, Buffy and the ‘New Girl Order’: Defining Feminism
and Femininity, w: Undead TV: Essays on Buffy the Vampire Slayer, red. Elana Levine, Lisa Ann Parks, Durham: Duke University
Press 2007. Na temat postfeminizmu we współczesnej grozie zob. także: Postfeminist Gothic: Critical Interventions in Contemporary Culture, red. Benjamin A. Brabon, Stephanie Genz, New York: Palgrave Macmillan 2007.
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Elaine Graham, Representations of the Post/Human: Monsters, Aliens and Others in Popular Culture, Manchester: Manchester
University Press 2002, s. 53.
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Williams, Linda, When the Woman Looks, w: Re-Visions: Essays in Feminist Film Criticism, red. Linda Williams, Mary Ann Doane,
Patricia Mellencamp, Frederick: The University Publications of America and the American Film Institute 1986, ss. 87-88.
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nieczłowieczej rasy wróżek 53. Warto też dodać, że wiele innych dwudziestopierwszowiecznych protagonistek rozpoczynało swą karierę jako istoty nadnaturalnej proweniencji. Tak
jest chociażby w wypadku wilkołaczej bohaterki, Eleny Michaels u Kelley Armstrong 54
czy Mercy Thompson z cyklu Patricii Briggs – zmiennokształtnej, rdzennie amerykańskiej skinwalkerki 55.
Wraz z następującym po 2000 roku rozwojem urban fantasy i romansu metafizycznego,
nadnaturalne bohaterki zazwyczaj zamieszkiwały zupełnie nowy świat, w którym nadprzyrodzoność otwarcie już stała się integralną częścią codzienności i gdzie wampiry oraz wilkołaki wraz z innymi niezwykłymi istotami, koegzystując ze społecznością ludzką, stanowiły jednocześnie mniejszości socjokulturowe. Prekursorski koncept podobnej rzeczywistości jako miejsca akcji przedstawiła Laurell K. Hamilton w serii o Anicie Blake jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. W okresie późniejszym ten światotwórczy zamysł jedynie zyskiwał na popularności, co dokumentowała literacka aktywność między innymi
Jima Butchera, Charlaine Harris, Kim Harrison, Carrie Vaughn, Patricii Briggs, Ilony Andrews, Chloe Neill, Kelly Gay oraz Faith Hunter.
Warto zwrócić ponadto uwagę na fakt, że w rzeczywistości reprezentowanej przez
nadprzyrodzoną „zwyczajność” u łowców i zabójców potworów następuje znaczące osłabienie kręgosłupa moralnego, przyczyniające się do dalszego załamywania się binarnych
opozycji realności i fantastyczności, ludzkiego i nieludzkiego, a wreszcie dobra i zła. Jak pisze Graham: „[…] dyskurs „monstrualności” stanowi jeden ze szczególnych sposobów zatwierdzenia granic między ludźmi a prawie-ludźmi. Potwory zarówno konotują tutaj defektywność, jak i odwrotnie, sygnalizują kruchość takich podziałów” 56.
W światach tego rodzaju ludzie i monstra muszą zresztą te podziały ustawicznie renegocjować, balansując pomiędzy swojskością a obcością w celu pomyślnego współtrwania. Podobne założenie światotwórcze powoduje, że bohaterki nie mogą już kierować się
prawami ustanowionymi przez człowieka, bowiem reguły te są niekompatybilne z kulturowymi i etycznymi różnicami, jakie zachodzą pomiędzy istotami potwornej proweniencji a żyjącymi z nimi w kohabitacji ludźmi.
Jednocześnie w fantastyce miejskiej i romansie paranormalnym powstałym po roku
2000 wampiry i inne istoty monstrualne nie muszą już wstrzymywać swych drapieżnych
predylekcji (zarówno w znaczeniu dosłownym, jak i w rejestrze erotycznym), aby można
je było postrzegać jako „prawe”, poszukując w zamian spełnienia w postludzkich relacjach
z innymi. Romanse metafizyczne kwestionują tedy istnienie granic pomiędzy swojskością
a spotworniałym Innym, gdy wzajemne zauroczenie sprawia, że dwoje potencjalnych kochanków dokonuje ewaluacji swoich dotychczasowych tożsamości czy życiowych filozofii.
53

Charlaine Harris, cykl The Southern Vampire Mysteries (14 powieści, 2001-2013), znany w Polsce raczej jako cykl o Sookie
Stackhouse.
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Kelley Armstrong, cykl Women of the Otherworld (6 powieści, 2001-2006).
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Patricia Briggs, seria Mercy Thompson (10 powieści, 2006-obecnie). W języku polskim brakuje odpowiednika określenia skinwalker, w związku z czym – nie chcąc wykluczać tej konkretnej, a ważnej, zdolności bohaterki – pozostano przy zapisie oryginalnym (przyp. tłumaczki).
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Helen Bailie w Blood Ties: The Vampire Lover in the Popular Romance, zauważa, że: „zabieranie krwi […] staje się nieodzownym elementem relacji seksualnej”, zaś „wampirze ukąszenie stanowi potwierdzenie […] akceptacji wampirycznego kochanka i jego środowiska” 57 – co oznacza, że tego rodzaju pożywianie się nie jest już więcej waloryzowane jako
inherentnie złe. Zamiast tego wymiana krwi zostaje pozytywnie zweryfikowana jako akt
wzajemnego połączenia, świadczącego o akceptacji Inności kochanka.
Popularność tych nowych konwencji w obrębie gatunku od 2000 roku wskazuje na znaczące przeobrażenie w granicach postczłowieczeństwa. David Held sugeruje, że „procesy
myślowe prowadzone z punktu widzenia innego” są istotną koniecznością w „nakładającej
się na siebie wspólnocie losów” stworzonej przez współczesną globalizację 58. Owe nakładające się na siebie geograficznie i społecznie zbiorowości dzielą również kulturę, technologię i środowisko, istniejąc w światach postludzkich, które wymagają, wedle Neila Badmingtona:
[…] ciągłego, ostrożnego […] ponownego przemyślenia ludzkiej dominacji (czy antropocentryzmu) w opisie tego, kim jesteśmy jako ludzie. W świetle posthumanistycznej teorii kultury „my” nie jesteśmy tacy, za
jakich się „uważaliśmy”. To samo tyczy się „naszych” innych 59.

W świetle powyższego różnice pomiędzy białym, patriarchalnym, dominującym sobą
a rasowym płciowym, queerowym, zwierzęcym, spotworniałym technologicznie Innym zostają podważone we współczesnej rzeczywistości. Od 2000 roku urban fantasy i romans
paranormalny rozpoznają możliwości oraz problemy rozwijające się i ujawniające w różnych nowoczesnych wariantach – zglobalizowanych, spotworniałych, postludzkich światach. W XXI wieku fantastyka miejska i paranormalna wyzyskuje społeczności monstrów
do wskazywania, że choć powszechnie wy mag a się od na s og l ąd an ia r ze c zy wist oś ci o cz a mi In neg o , to mimo wszystko nie jesteśmy zdolni do utrzymania skonkretyzowanych granic pomiędzy tym, co jest swojskie a tym, co Obce, kogo uwzględnić,
a kogo wykluczyć, co jest właściwe, a co nie.
Definicja fantastyki miejskiej i romansu paranormalnego
Jak wskazano w historii krystalizowania się fantastyki miejskiej i romansu paranormalnego, podstawowe elementy tego gatunku można wyłożyć na wiele różnych sposobów.
W celu bardziej funkcjonalnego i skonkretyzowanego podejścia warto połączyć chronologię krystalizowania się gatunku z Altmanowskim ustrukturyzowaniem składniowym
i znaczeniowym. Badacz sugeruje bowiem, że w celu przedstawienia bardziej złożonego
obrazu rozwoju i działania, gatunek można zdefiniować zarówno syntaktycznie, jak i semantycznie. Uważa tym samym, że:
57

Helen T. Bailie, Blood Ties: The Vampire Lover in the Popular Romance, „Journal of American Culture” 2011, t. 34, nr 2, s. 145.
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David Held, Regulating Globalization?, w: The Global Transformations Reader: An Introduction to the Globalization Debate, red.
David Held, Anthony McGrew, Malden: Polity Press 2000, ss. 425-426.
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Neil Badmington, Posthumanism, w: The Routledge Companion to Literature and Science, red. Bruce Clarke, Manuela Rossini,
New York: Routledge 2011, s. 374.
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[…] możliwe jest sformułowanie całościowego rozróżnienia pomiędzy definicjami ogólnymi, zależącymi
od szeregu wspólnych cech, postaw, postaci, ujęć, lokalizacji, zbiorów i tym podobnych (podkreślając w ten
sposób elementy semantyczne, które składają się na gatunek) a definicjami, które rozgrywają w zamian pewnymi konstytutywnymi relacjami między nieoznaczonymi i zmiennymi zastępczymi (czyli relacjami, które
można nazwać fundamentalną składową gatunku). Podejście semantyczne akcentuje tedy elementy konstrukcyjne gatunku, podczas gdy ogląd syntaktyczny uprzywilejowuje struktury, w które je wkomponowano 60.

Inaczej mówiąc, syntaktyczna definicja gatunku zarysowuje strukturę narracyjną, która
powtarza się w jego obrębie, a definicja znaczeniowa odnosi się do rozpoznawalnych konwencji, tropów i motywów.
Ujęcie to umożliwia zatem zdefiniowanie urban fantasy oraz romansu paranormalnego
pod kątem podstawowego paradygmatu narracyjnego w następujący sposób: fa n tasty ka mi ej sk a i ro ma ns p a ra no rm al ny ł ą cz ą w s o bi e el e me n ty r om an su,
ho rr or u, po w ieś ci ta je mn ic i (l u b) l u b th ril l er ó w , ab y o p o wied z ie ć h isto ri ę k on fl i kt u i (l ub ) pr zy mi er za mię dz y j ed no st ką (l ub fr ak c ją ) a po tw or em o n ad na tur al ne j p ro w en ie nc ji (l u b t ak ąż i c h z bi or o w oś cią ). N arra cj a p od o bn a ro zg ry w a się w ś wi ec ie , w kt ór y m gra ni ce m ięd z y r eal no ś cią a n ad pr z yr od z on o ści ą zo st ał y na rus z o ne b ądź c ał k o wi ci e p r zeor ie nt o wa ne . W ra z z po s tę pe m f a bul a r ny m k o nfl i kt i/ l u b al ia ns o bydwu odł am ó w na rus z a uk o ns ty tu o wa ne w t ym ś w ie cie gr an ic e po mi ęd zy
sw o js ki m a O b cy m , p ra w ym a zł ym .
Definicja ta z konieczności musi być szeroka, ponieważ teksty przynależące do urban
fantasy i romansu metafizycznego są niezwykle pojemne i artykułować mogą struktury
znaczeniowe na wiele różnych sposobów, wchodząc w hybrydyczne relacje z całą gamą
konwencji wywiedzionych z innych gatunków.
Konkretniejszy paradygmat fantastyki miejskiej i romansu paranormalnego ustalić
można wskazując jego najbardziej znamienne elementy semantyczne:
1.

2.

3.

60

jest to fikcja paranormalna. Narracje te zawierają elementy nadprzyrodzone, fantastyczne i potworne, zwykle występujące w dużym nagromadzeniu, bowiem utwory tego typu zwykle nie prezentują jednego rodzaju istot lub odmian magii,
a wiele różnych;
koncepcja światotwórcza, w której następuje zetknięcie się znanej nam współczesnej rzeczywistości z treściami o charakterze nadnaturalnym. Występuje ona
w dwóch wariantach – w pierwszym to, co nadnaturalne jest ukryte przed zbiorowością ludzką, liminalne. W drugim zaś nadnaturalność jest akceptowalną częścią codzienności, funkcjonującą jawnie w ramach współczesnego społeczeństwa;
protagonistą jest zazwyczaj zabójca lub łowca potworów, śledczy bądź detektyw,
co sprzyja prezentacji i wyzyskaniu wątków kryminalnych lub thrillerowych,
a bohater musi rozwikłać konflikt, wykryć sprawcę zbrodni albo innego okrytego tajemnicą zdarzenia;

Rick Altman, A Semantic/Syntactic Approach…, dz. cyt., s. 10.
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z reguły protagonista obdarzony jest jakimiś nadnaturalnymi mocami czy potworną naturą, ewentualnie z czasem zyskuje moce lub nabywa cech monstrualnych;
w rolach głównych bohaterów umieszcza się najczęściej kobiety;
w przeważającej części utworów narracja prowadzona jest z perspektywy pierwszoosobowej;
są to narracje hybrydowe i transmedialne, wyzyskujące elementy zaczerpnięte
z wielu innych gatunków czy odmian. Z tego względu forma pełni rolę dopełniającą treści, tematycznie oscylujące pomiędzy realnością a fantastyką, swojskością
a Innością.

Wraz z upływem czasu składniki, które fantastyka miejska i romans paranormalny zaadaptowały z innych gatunków, złożyły się na ich formułę, choć oczywiście nie we wszystkich realizacjach pojawia się ten sam stały zestaw elementów. Także nie każdy z cykli łączy te konwencje w identycznych proporcjach, co najczęściej staje się przyczyną niemożności rozróżnienia pomiędzy obydwiema omawianymi konwencjami. Przytoczona na
potrzeby tego artykułu szeroko zakrojona definicja wskazuje wszelako, że być może nadmiernie akcentuje się odmienności, jakie między nimi zachodzą.
Przykładowo nawet w tak ewidentnie wpisujących się w konwencje urban fantasy utworach, jak Akta Dresdena Jima Butchera 61, pojawiają się watki romansowe. Z kolei teksty
uznawane za realizację gatunkową romansu paranormalnego mogą wykorzystywać elementy typowe dla fantastyki miejskiej, tak jak ma to miejsce choćby w sadze Zmierzch Stephenie Meyer, gdzie główna narracja opierająca się na miłosnym trójkącie między człowiekiem, Bellą Swan, wampirem Edwardem Cullenem i wikołakiem Jacobem Blackiem dopełniona zostaje rozmaitymi elementami formalnymi i znaczeniowymi, charakterystycznymi dla fantastyki miejskiej. Podobnie jak większość protagonistek w fantastyce miejskiej
i romansie paranormalnym, Bella nabywa nadprzyrodzonych mocy, stając się ostatecznie
potężnym wampirem. Sama zaś saga opiera się na niezwykle rozbudowanym założeniu
światotwórczym, w którym między innymi uwzględniono konflikty w społecznościach istot nadnaturalnych, z jakimi zmaga się główna bohaterka, zmuszona do mediowania w sporze między wampirami a wilkołakami, pośredniczenia w kontaktach między wampiryczną rodziną a niebezpiecznymi, wysoko postawionymi w politycznej hierarchii Volturi 62.
Z tych właśnie powodów wskazuje się więc w niniejszym artykule na zbędność rozróżnienia między dwoma gatunkami czy subgatunkami, proponując w zamian uwspólnione
ich definiowanie jako urban fantasy i romansu paranormalnego zarazem, co wydaje się bardziej pomocne w rozpatrywaniu obu kategorii w ramach obszerniejszego continuum gatunkowego. Ujęcie ich w jednym spektrum umożliwia analizowanie bardzo wielu utworów
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Jim Butcher, Akta Drezdena (14 powieści, 2000-obecnie).
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Stephenie Meyer, Saga Zmierzch (4 powieści, 2005-2008).
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fantastycznomiejskich i romansów metafizycznych w perspektywie tych samych znaczeniowych i syntaktycznych odniesień gatunkowych. Usytuowanie jednak historycznej fikcji paranormalnej 63 czy retellingów baśni 64 również w takim kontekście jest już kwestią,
która podlegać powinna dalszym analizom, bowiem nie sposób uwzględnić w jednym modelu genologicznym wszystkich możliwych kombinacji, przetworzeń czy iteracji. Wszelako
skonceptualizowanie urban fatasy i romansu paranormalnego jako jednolitego continuum
gatunkowego umożliwia pełniejszą wykładnię ich wzajemnej relacji.
Przekraczanie granic. Transgresja tematyczna, hybrydyczność i transmedialność
Dostrzegając wpływ, jaki na fantastykę miejską i romans paranormalny wywarły inne gatunki, krytycy, autorzy oraz fani nie biorą jednak pod uwagę, w jak dużym stopniu można
je rozpatrywać w kontekście hybrydyczności, jako twory więc równocześnie zacierające
granice gatunkowe i wchłaniające czy parodiujące inne konwencje 65. W podobnym kontekście warto zwrócić uwagę na fakt, że, przykładowo, fantastyka miejska i romans paranormalny zapożyczyły z fantasy predylekcje światotwórcze, narracje opartą na questach czy
formowanie grupy głównych bohaterów z mało do siebie pasujących indywiduów. Z kolei wrażliwe, podatne na emocje heroiny mają swój rodowód w fantastyce grozy, a z estetyki
tzw. amerykańskiego gotyku (American Gothic) zaczerpnięte zostały fikcjonalne lokalizacje, konfrontowanie purytańskich wartości z dewiacjami erotycznymi czy dylematy tyczące
władzy społecznej. W inspiracji horrorową potwornością (monstrous horror) pojawiają się
motywy tabu i abiektu, rozprzestrzeniającej się plagi czy utraty samokontroli. Obecność
wampirów sugeruje natomiast powiązanie z literaturą wampiryczną – na przykład tą

63

Jak na przykład Abraham Lincoln: Vampire Hunter Setha Grahama-Smitha (New York: Grand Central Publishing 2010).
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Przykładem mógłby być popularny serial telewizyjny Once Upon a Time, stworzony przez Edwarda Kitsisa i Adama Horowitza (2011-2018), nadto baśniowe retellingi Angeli Carter w powieści The Bloody Chamber (London: Gollancz 1979) oraz
cyborgizacja Kopciuszka w Cinder Marissy Meyer (New York: Feiwel and Friends 2012).
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Teoretycy, na czele z Jacquesem Derridą, Tzvetanem Todorovem czy Janet Staiger, kwestionowali użycie terminu „hybrydyczność” w genologii. W artykule Hybrid or Inbred ta ostatnia w ogóle odrzuciła tę kategorię, argumentując, że „skoro już
poststrukturaliści postulowali przełamywanie granic gatunkowy i mącenie czystości tekstu, to każda narracja instancjonowana w przestworze gatunkowym będzie ipso facto poza przestwór ten wykraczała” (Janet Staiger, Hybrid or Inbred: the Purity
Hypothesis and Hollywood Genre History „Film Criticism” 1997, t. 22, nr 1, ss. 9, 15-16). Staiger wskazuje tym samym na to, że
każdy tekst może być odczytywany jako hybrydyczny gatunkowo. Analiza teoretyczki jest echem krytycyzmu gatunkowego
Tzvetana Todorova, który również sugerował, że wszystkie gatunki z natury dążą do przekraczania oddzielających je granic,
„po pierwsze dlatego, że złamanie reguły zakłada jej istnienie, czy nawet więcej: norma staje się widoczna – żyje tylko dzięki
wykroczeniom” (Tzvetan Todorov, O pochodzeniu gatunków, „Pamiętnik Literacki” 1979, t. 70, nr 3, s. 308). Todorov sugeruje
tym samym, że wyróżnienie ogólnych prawidłowości genologicznych możliwe jest jedynie na drodze zestawienia ze sobą
różnych sposobów przełamywania ich przez kolejne powstające warianty gatunkowe. Pobrzmiewa tu także teza Derridy,
utrzymującego, że: „[…] każdy tekst uczestniczy w jednym lub wielu trybach gatunkowych. Nie ma tekstu osieroconego gatunkowo (there is no genreless text): zawsze będzie jakiś gatunek i zawsze będą różne gatunki – jednak uczestnictwo w gatunku
nie ma w sobie nic z przynależności (yet such participation never amounts to belonging). Dzieje się tak jednak nie tyle z uwagi na
wybujały rozkwit wolnej, anarchistycznej i nieklasyfikowalnej produkcji gatunkowej, ile z racji rdzennej cechy samego
uczestnictwa, wpływu kodu językowego oraz genologicznego oznakowania” (Jacques Derrida, The Law of Genre, „Critical
Inquiry” 1980, t. 7, nr 1, s. 65). Derrida sugeruje tu ponownie, że gatunek jest procesem, w którym uczestniczą teksty, odznaczające się, co więcej, tym, że przynależą do wielu gatunków. Oznacza to, że dla pojedynczego tekstu oczywiste jest przekraczanie ograniczających go obwarowań gatunkowych lub też mieszanie ze sobą na nowe sposoby elementów różnorodnych
konwencji. Niemniej jednak, można w równym stopniu uznać hybrydyczność za immanentną cechę fantastyki miejskiej czy
romansu paranormalnego, wyróżniających się nie tym, że poszczególne ich realizacje mają charakter hybrydyczny, lecz tym,
że hybrydyczność jest cechą ich całościowej struktury gatunkowej. Można byłoby nawet rzec, że narracje paranormalne,
które nie hybrydyzują struktur innych popularnych gatunków, nie kwalifikują się do skategoryzowania ich fantastycznomiejskie czy romantyczno-paranormalne. W toku rewolucji tych ostatnich hybrydyczność stała się już wręcz bowiem oczywista, szczególnie gdy mowa o łączeniu ze sobą elementów romansu i konwencji literatury wampirycznej – i nikt nie wydaje
się tego kwestionować. Na hybrydyczność wskazuje już zresztą praktyka nadawania tym narracjom złożonych nazw gatunkowych, jak właśnie fantastyka miejska (urban fantasy), romans popularny (popular romance), procedural paranormalny (paranormal procedural) – sugestywnie i zarazem jednoznacznie wskazujących, że ich immanentną cechą jest łączenie ze sobą
różnych popularnych struktur gatunkowych.
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przynoszącą pod koniec XX wieku koncepcję krwiopijcy jako bohatera o wysokiej moralności lub idealnego kochanka – zaś pochodną fabuł romansowych jest motyw zakazanego uczucia (międzyrasowego, międzygatunkowego, międzyklasowego) i/lub miłosnego
trójkąta. Dzięki konwencji chick lit protagonistki zyskały możliwość odczuwania społecznie
warunkowanego nacisku na wybór między karierą zawodową a związkiem erotycznym,
w związku z czym pojawiły się też afektywne tropy wielkomiejskiej rodziny. Z modeli
obecnych w prozie detektywistycznej i kryminalnej skopiowana została ogólna formuła
zagadki, a także wymóg realizmu w prowadzonym dochodzeniu i procedurach kryminalistycznych, opisach broni (palnej i innej) oraz prezentacji scen walk. Podobnie jak w konwencji noir, bohaterowie często są wyrzutkami społecznymi lub samotnikami, podkreślającymi potrzebę nieuginania się pod presją i kierującymi się własnym kodeksem moralnym,
niekoniecznie pokrywającym się z tym pojętym konwencjonalnie. Fantastyka miejska
i romans metafizyczny w perspektywie spekulatywnej czerpią też z narracji science fiction,
pokazując zaawansowane technologie czy nowe procedury medyczne, a nawet budowanie
futurystycznych, postkatastroficznych bądź postapokaliptycznych społeczeństw.
Szczególny przykład stapiania się różnych konwencji stanowi cykl Kim Harrison Zapadlisko 66, którego protagonistka, Rachel Morgan, łączy cechy postaci typowych dla horroru i fikcji kryminalnej, będąc wiedźmą i demonem korzystającym w pracy detektywistycznej ze zdolności nadprzyrodzonych. Założenie światotwórcze oparte zostało tutaj
na tropie postkatastrofy. Rachel mieszka bowiem w Cincinnati po historycznym zdarzeniu zwanym „Zmianą”, kiedy partia genetycznie zmodyfikowanych pomidorów wytworzyła wirusa powodującego wymarcie jeden czwartej populacji ludzkości 67. Ujawnił on
też przy okazji istnienie nadnaturalnych ras odpornych na działanie plagi, takich jak wiedźmy, wilkołaki, wampiry, elfy czy chochliki (pixies). Wyraźnie zatem widać, że koncepcja
światotwórcza powieści Harrison nawiązuje do science fiction, fantasy czy horroru, tworząc
spekulatywną wizję alternatywnej rzeczywistości, w której istoty rodem z fantastycznych
fabuł dysponują zaawansowaną wiedzą z zakresu medycyny czy nauk ścisłych. Główna bohaterka prowadzi agencję detektywistyczną do spółki z Ivy, wampirzycą o homoerotycznych skłonnościach, oraz chochlikiem imieniem Jenks. W cyklu, poza problemami kryminalnymi, pojawia się również – znany z konwencji fantasy – narracyjny model questu,
w ramach którego niezbyt fortunnie dobrana grupa bohaterów współpracuje już to przy
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Kim Harrison. Hollows (12 powieści, 2004-obecnie).
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W powieści czytamy: „Przed niemal czterdziestu laty jedna czwarta ludzkości umarła, zarażona zmutowanym wirusem zwanym Aniołem T4. […] W latach pięćdziesiątych Watson, Crick i Franklin w ciągu pół roku rozwiązali wspólnie zagadkę DNA.
[…]. Na początku lat sześćdziesiątych mieliśmy insulinę produkowaną przez bakterie. Potem nastąpił zalew leków wytwarzanych dzięki bioinżynierii. […] A potem, pod koniec dekady, ktoś popełnił błąd. […] Gdzieś w zimnych laboratoriach Arktyki wymknął się spod kontroli zabójczy łańcuch DNA. Zostawił za sobą wąski ślad śmierci aż do Rio. Sprawę zatuszowano
i większość opinii publicznej o niczym nie miała pojęcia. Lecz kiedy naukowcy pisali końcowe wnioski w swoich rejestrach
badań i odstawiali je na półkę, wirus mutował. […] Włączył się do wyhodowanego dzięki bioinżynierii pomidora poprzez
słaby punkt w jego zmodyfikowanym DNA, który badacze uznali za zbyt drobny, żeby się nim przejmować. Pomidor był
oficjalnie znany jako pomidor Anioł T4 – taki miał identyfikator laboratoryjny – i stąd się wzięła nazwa wirusa, Anioł. Nikt
nie wiedział, że wirus używa pomidora jako bezpośredniego nosiciela i rozprzestrzenił się dzięki transportowi lotniczemu.
Po szesnastu godzinach było już za późno. Ludność krajów trzeciego świata została zdziesiątkowana w ciągu przerażających
trzech tygodni, a Stany Zjednoczone odizolowały się od świata w ciągu czterech. […] Lecz najważniejszym powodem, z jakiego cywilizacja pozostała nienaruszona, było to, że większość niderlandzkich gatunków była odporna na wirusa Anioła”.
Kim Harrison, Przynieście mi głowę wiedźmy, przekł. Agnieszka Sylwanowicz, Warszawa: Wydawnictwo MAG, 2009, s. 61-63
(fragment ten pozwoliła sobie przytoczyć ze względów poznawczych tłumaczka).
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rozwikływaniu tajemniczych zbrodni, już ratując miasto i/lub świat przed magicznymi zagrożeniami. Zespół skupiony wokół Rachel tworzy także modelowy wzorzec darzącej się
afektem, zróżnicowanej charakterologicznie wielkomiejskiej rodziny, w której grono
przyjmowani są kolejni przyjaciele żyjących wspólnie Rachel, Ivy i Jenks. W cyklu Harrison pojawia się także wiele wątków romansowych, bowiem Rachel bez ustanku obdarza
uczuciami niewłaściwych mężczyzn – czy, ujmując rzecz językiem romansu, an homme fatal. Protagonistka wikła się także w homoseksualną relację z Ivy, przesuwając tym wyraźnie granice heteroseksualne ustalone w obrębie fikcji romansowej. Warto dodać, że tytuły
kolejnych tomów – Dobry, zły i nieumarły (The Good, the Bad and the Undead) czy For a Few
Demons More 68 – są czytelną parodią stylu nazewniczego wypracowanego w obrębie westernu, który autorka wyzyskuje intertekstualnie po to, by pokazać swoją heroinę właśnie
jako odpowiedniczkę wyjętego spod prawa bohatera. Omawiany cykl jest więc wieloaspektową mieszanką konwencji horroru, fantasy, literatury wampirycznej, science fiction,
prozy kryminalnej, romansowej, chick lit, a nawet westernu 69.
Zaznaczyć trzeba, że przykłady te nie stanowią tu kompleksowego katalogu różnych
konwencji wykorzystywanych w fantastyce miejskiej i romansie paranormalnym; przedłożono je po to tylko, by pokazać, że urban fantasy wraz z romansem metafizycznym nie
są jedynie subgatunkiem fantasy, horroru i/lub romansu, lecz po prostu hybrydą gatunkową. Czerpie ona więc obficie ze wzorców strukturalnych całej mnogości gatunków, jednak jedynie po to, by dokonywać już to wzmocnienia, już to subwersji pokładanych w nie
oczekiwań odbiorczych. W utworach czy ich cyklach nie wszystkie te konwencje muszą
zostać wyzyskane, lecz warto je mimo wszystko analizować zarówno w tym kontekście,
jak i w innych. Hybrydyczność gatunkowa jest jednak na tyle wyraźna w urban fantasy
i romansie paranormalnym, że trzeba uznać ją za jeden z istotniejszych wyróżników, podobnie jak zresztą przekraczanie barier międzymedialnych. Warto zwrócić szczególna
uwagę na ten ostatni aspekt, ponieważ nie doczekał się on wartościowych analiz badawczych. Fantastyka miejska i paranormalna upowszechnia się przede wszystkim w ramach
cykli literackich, warto wszelako przy tym pamiętać, że pojawia się także w antologiach
opowiadań, przewodnikach po światach lub zawierających nowe wybrane materiały uzupełniające specjalnych e-bookowych edycjach opowiadań oraz rozmaitego rodzaju krótkich form narracyjnych (w tym także innych materiałów dostępnych na stronach autorskich), telewizji, filmie, grach RPG, powieściach graficznych, seriach internetowych,
wreszcie przenikając nawet do marketingu wirusowego (viral marketing) czy rozmaitych
form transmedialnego budowania świadomości marki. Lecz mimo to teoretycy rzadko
zastanawiają się, w jaki sposób transmedialne adaptacje i remediacje czy transmedialne
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Kim Harrison, The Good, The Bad and the Undead, New York: HarperTorch 2005 (wydanie polskie: Dobry, zły i nieumarły, przekł.
Agnieszka Sylwanowicz, Warszawa: Wydawnictwo MAG 2010) oraz For a Few Demons More, New York: Harper Voyager 2007.
Ten ostatni, niewydany w Polsce, przełożyć można jako Za kilka demonów więcej i jest aluzją do tytułu westernu Za kilka dolarów
więcej z 1965 roku (przyp. tłumaczki).
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W rozumieniu, jakie przyjmuje Leszek Pułka w haśle w Słowniku literatury popularnej, red. Tadeusz Żabski, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2006, ss. 639-643 (przyp. tłumaczki).
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praktyki narracyjne (transmedia storytelling) 70 mogą wpłynąć na konstrukcję treści i ich
recepcję.
Henry Jenkins, opisujący te zjawiska obszernie w Kulturze konwergencji 71 oraz w kronikującym jego badania blogu Wyznania Aka-fana (Confessions of an Aca-fan) 72, definiuje
narrację transmedialną jako „proces, w którym integralne elementy fikcji narracyjnej rozpraszają się systematycznie na przestrzeni różnorodnych kanałów komunikacyjnych w celu
tworzenia zunifikowanego i skoordynowanego doświadczenia rozrywkowego” 73. Proces
ten, jak sugeruje dalej Jenkins, miałby inspirować „powstawanie takich obiegów wiedzy
w społeczeństwie sieci [networked society]” 74, w obrębie których możliwe było „folgowanie
encyklopedycznym ambicjom tekstów transmedialnych w takim ich rozwoju, którego wynikiem mogą być luki lub naddatki fabularne, zachęcające odbiorców do uzupełniania lub
kontynuowania angażujących ich historii” 75. W tym sensie teksty transmedialne są w równej mierze produktem kultury uczestnictwa (participatory), co performatywem – sprzyjając spekulacjom i dyskusjom, a także takim praktykom zaangażowania, jak chociażby te
realizujące się w fikcjach fanowskich (fan fiction) oraz mediach społecznościowych.
Jenkins odróżnia ponadto teksty o charakterze transmedialnym od tych, które podlegają prostej remediacji, twierdząc, że „istnieje pilna potrzeba oddzielenia adaptacji, reprodukującej oryginalną narrację przy maksymalnej minimalizacji różnic fabularnych (i tym
samym drugorzędnej wobec oryginału) od fabularnej ekstensji [extension], poszerzającej rozumienie oryginału przez inkorporację nowych składników fikcji” 76. Równocześnie wskazuje on także na „możliwość wystąpienia alternatywnych wersji fikcyjnych postaci bądź
równoległych światów narracji”, które mogą pojawić się w miarę międzymedialnej migracji fabuły – a które przy tym „pozwalają fanom czerpać przyjemność z takich alternatywnych odczytań, umożliwiających ogląd znanych już dobrze postaci z zupełnie innej
perspektywy” 77. Przyjemność ta oczywiście może towarzyszyć też odbiorowi bardziej
bezpośrednich remediacji. Jeśli bowiem spojrzeć na fantastykę miejską i romans paranormalny jako gatunek pełen tego rodzaju różnorodności, łatwo dostrzeże się jego potencjał
tyleż transmedialny, ileż adaptacyjny.
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że urban fantasy i romans paranormalny to
zasadniczo proste adaptacje, gdzie teksty bezpośrednio przechodzą z jednego medium do
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71

Henry Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przekł. Małgorzata Bernatowicz i Mirosław Filiciak,
Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007.
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drugiego. Rzecz jednak w tym, że w rzeczywistości zatarte zostają granice między adaptacją a narracją transmedialną, odkrywając w tych wieloparametrowość możliwości prezentacji postaci i światów. Przykładowo trylogia Lisy Jane Smith Pamiętniki wampirów została zaadaptowana na serial o tym samym tytule 78, różniący się fabularnie od powieściowego pierwowzoru. Daleka od prostej adaptacji telewizyjnej produkcja zyskała ogromną
popularność, co z kolei zaowocowało publikacją całego szeregu nowych powieści z cyklu.
Co więcej, sukces serialu poskutkował też opublikowaniem na oficjalnej stronie autorki
krótkich form prozatorskich, dostępnych wyłącznie online 79. Jeszcze bardziej zaskakujący jest fakt, że Smith, która zaniechała kontynuowania oryginalnego cyklu, zaczęła publikować własną fan fiction na Kindle Worlds – platformie wydawniczej fikcji fanowskich
serwisu Amazon – oferując dzięki temu swym czytelnikom rozszerzenie narracyjne oryginalnych Pamiętników 80. Podobnie uczyniło wielu innych twórców fantastyki miejskiej
i romansu paranormalnego, przygotowując powieści, antologie krótkich form prozatorskich, przewodniki po światach, e-powieści i pomniejsze utwory dostępne online, a także
powieści graficzne (wymienić tu można takich pisarzy, jak Laurell K. Hamilton, Kim Harrison, Marjorie Liu, Patricia Briggs czy Kelley Armstrong).
Warto przy tym wskazać, że cykl Charlaine Harris o Sookie Stackhouse stanowi jeszcze bardziej zadziwiający przykład tego, jak fantastyka miejska i romansowa może funkcjonować jako tekst transmedialny. Nie tylko bowiem znalazł on najróżniejsze literackie
modele realizacyjne – od powieści, poprzez opowiadania, nowele czy projekt Sookie Stackhouse Companion, zawierający nowe „fakty” tyczące się świata zaprojektowanego przez
autorkę (a nawet przepisy kulinarne wspomniane w jej prozie), a także serię encyklopedii 81 – lecz zaczął funkcjonować także w innych mediach. Najbardziej znaną z nich jest
serial True Blood, którego twórcy nie tylko bazowali na materiale fabularnym stworzonym
przez Harris, lecz rozwinęli zamysł światotwórczy, wprowadzając nowe postaci czy wątki.
True Blood zyskała też wersje e-bookowe i komiksowe. W 2008 roku ukazał się dostępny
wyłącznie online prequel powieści graficznej 82, wydano też wiele innych tego typu utworów, których akcja rozgrywała się w świecie znanym z serialu, jako spin-offy, a wizerunki
występujących w nich bohaterów korespondowały z wyglądem aktorów grających te postaci w serialu 83. Produkcja telewizyjna miała zresztą niebywale szeroko zakrojoną transmedialną kampanię reklamową, wybiegającą daleko poza granice tradycyjnych mediów
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narracyjnych. Ta wirusowa promocja obejmowała wykreowanie specjalnych plakatów,
na jej potrzeby stworzono strony internetowe promujące fikcyjne lokacje i organizacje
znane z produkcji, w jej ramach również reklamowano produkty faktycznie istniejących
firm w powiązaniu ze światem serialu, prowadzono też kampanię w mediach społecznościowych, konkursy publiczności, dostarczano materiał z planu zdjęciowego, także w postaci dodatkowych scen dostępnych online (i na DVD), i sfingowano nawet blog, rzekomo
prowadzony przez jedną z postaci, nastoletnią wampirzycę Jessikę Hamby 84. Angela Ndalianis w przywoływanej już monografii The Horror Sensorium przedstawiła cenną analizę
tych działań marketingowych, pisząc, że jako tekst transmedialny, True Blood:
[…] bierze udział w przedstawieniu, w którym chodzi o meta-horror – czerpiemy w nim bowiem przyjemność z fikcji unaoczniającej, podobnie jak i sam serial, że wampiry są częścią naszej społeczności […].
Transmedialne fikcje zachęcają zatem odbiorców do responsywnej reakcji i poznawczej zabawy 85.

Ndalianis sugeruje tym samym, że także i metatekstualność – poprzez rozmywanie granic
dzielących świat rzeczywisty i fantastyczny – umożliwia odbiorcom odnalezienie przyjemności. Teza ta współgra ze sposobem, w jaki fantastyka miejska i romans paranormalny funkcjonują jako gatunki hybrydyczne, również zacierające podobne bariery. Zestawiają
one wszak konwencje znane horroru z naturalizmem i realizmem kryminałów czy prozy
detektywistycznej bądź też prezentują to, co nadprzyrodzone lub fantastyczne, jako to, co
przyziemne – i czasami piętrzące absurdalne przeszkody w budowaniu romantycznych
relacji. Ta ogólna hybrydyczność również więc zachęca do „poznawczej zabawy”.
Postrzeganie urban fantasy i romansu paranormalnego jako przekraczających granice
gatunkowe i medialne umożliwia zyskanie kluczowej wiedzy o podejmowanej w tych narracjach problematyce. Charakterystyczne dla obydwu jej upostaciowań wykraczanie poza
ustalone ramami konwencji bariery powielone zostaje w postaci podejmowanej w nich
tematyki transgresji czy zanegowania binarnych opozycji w świecie. Z uwagi na fakt zacierania linii demarkacyjnych między horrorem, fantasy czy romansem, a także rozmaitymi mediami, powiedzieć można, że teksty te w ogóle przekraczają granice wytyczone
przez szeroko pojęte kategorie realności i fantastyczności. Aby badać nienormatywne nadprzyrodzone światy w niepokojąco normatywnej rzeczywistości, zakłócić wszak trzeba ustalone kategorie społeczne, takie jak – przede wszystkim – swojskość czy inność.
Podsumowanie
W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat fantastyka miejska rozwinęła się w spójny i rozpoznawalny gatunek. Bardzo prawdopodobne, że u źródeł jego popularności leży dyspozycja do rejestrowania i odzwierciedlania współczesnych lęków socjokulturowych, takich jak
chociażby zmiany dokonujące się w związku z postfeminizmem i trzecią falą feminizmu,
84
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globalizacją i postludzkimi przeobrażeniami w zakresie technologii, środowiska czy aparatu społecznego – jedynie zarysowanymi w niniejszym artykule. Jednak kompleksowa
analiza fantastyki miejskiej i romansu paranormalnego musi również obejmować wyjaśnienie jej popularności komercyjnej i branżowej.
Cykliczność, hybrydyczność gatunku, zdolność do adaptowania w obrębie rozmaitych
formatów medialnych są aspektami kluczowymi dla wyjaśnienia fenomenu sukcesu takich
utworów. Przede wszystkim – jako gatunkowa hybryda – fantastyka miejska i romans
metafizyczny stają dostępne dla większego grona odbiorców czytających fantasy, romanse
czy kryminały, którzy w związku z tym mogą przejawiać zainteresowanie tekstami łączącymi te konwencje. Po wtóre, narracje cykliczne i seryjne wywołują potrzebę stałego z nimi
kontaktu, trwającego niekiedy wiele lat, a czasem i dekad. Jak pisze Jenkins, otwarte zakończenie zserializowanego tekstu wywołuje poczucie obcowania ze „znaczącą zagadką,
która inspiruje czytelnika do absorbowania historii nawet wówczas, gdy jest to równoznaczne z odroczeniem jego poczucia spełnienia” 86. Po trzecie, serializacja i transmedialność skłaniają odbiorców do zaangażowania i uczestniczenia w otwartych narracjach. Po
czwarte, jako gatunek wysoce adaptowalny i transmedialny, fantastyka miejska i romans
paranormalny są również powszechnie dostępne. Jenkins sugeruje, że opowieść transmedialna „odzwierciedla ekonomię konsolidacji mediów” i jako taka „może rozszerzyć potencjalny rynek własności poprzez tworzenie różnych punktów dostępu dla różnych typów odbiorców” 87. Oprócz silnego impulsu światotwórczego, otwarte narracje sprzyjają
więc także poszukiwaniu przez odbiorców nowych punktów dostępowych do znanego
już im świata. Najprościej mówiąc, serializacja, hybrydyzacja, adaptowalność oraz format
transmedialny w znacznej mierze przyczyniają się do komercyjnego sukcesu gatunku,
sprzyjając potencjalnemu zainteresowaniu nim miłośników innych konwencji oraz mediów i stanowiąc zaproszenie do długotrwałej partycypacji.
Od lat osiemdziesiątych urban fantasy i romans paranormalny przerodziły się w spójny
i niebywale popularny nowy gatunek. Wskazując na przekraczanie granic jako powtarzający się motyw element tematyczny, rozważać można, w jaki sposób utwory tego typu
rejestrują aktualne i autentyczne lęki społeczne dotyczące rozmywania się barier. Rozpoznanie fantastyki miejskiej i romansu metafizycznego w perspektywie hybrydyczności, serializacji, adaptowalności i transmedialności sprzyja lepszemu zrozumieniu, jakimi metodami przyswoić możne współczesna kultura tak obszerne i wysoce skomplikowane konstrukty gatunkowe, które kształtują powszechne wyobrażenia o monstrach i nadnaturalności. Dopiero jednak wraz z upływem czasu będzie można określić, jak długo fantastyka
miejska i romans paranormalny cieszyć się będą popularnością w swej obecnej formie – zanim przekształcą się lub zanikną całkowicie.
Przełożyła Ksenia Olkusz
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Meloniki i rewolwery albo utopiec na bicyklu.
O (retro)industrialnej adaptacji konwencji urban fantasy
Konrad Zielonka

Abstract
It is not a coincidence that urban fantasy is being identified with modern,
futuristic metropolises. On its streets, two worlds are juxtaposed: the real
and the magical. Unlike the first one, the latter is concealed in shadows, hiding elves, vampires, and other magical creatures from the watchful eyes of
ordinary citizens. Only a handful of informed humans have the right to
step into this world, which is presented only to the select few. The author
of the article Guns and Hats, or a Drowner on a Bicycle: On the (Retro)Industrial
Adaptation of Urban Fantasy Subgenre distinguishes between three main tropes of the eponymous convention: a presence of the city, a coexistence of
magical and empirical world, and an influence of organisations guarding
the secret of the otherworld. All three mentioned tropes are exemplified in
two contemporary fantasy novels—Adam Przechrzta’s Adept (The Adept)
and Charlie Fletcher’s The Oversight, both set in the nineteenth-century fictionalised reality, which bears resemblance to urban fantasy subgenre. In
the end, nineteenth-century city turns out to be the best locale to set a fantasy story that addresses the primary sense of urbanization.

K o n r a d Z i e l o n k a — absolwent filologii polskiej w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; jego zainteresowania naukowe obejmują steampunk w
literaturze polskiej oraz retro-wizje wieku XIX we współczesnej literaturze fantastycznej. Kontakt: konrad.zielonka93@gmail.com
Creatio Fantastica nr 1 (58) 2018, ss. 97-108, DOI: 10.5281/zenodo.1419544
Artykuł dostępny na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe (CC BY 4.0).
Pewne prawa zastrzeżone przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta w Krakowie. Wersja elektroniczna artykułu jest referencyjna.

Meloniki i rewolwery, albo utopiec na bicyklu
Urban fantasies are normally texts where fantasy and the mundane
world intersect and interweave throughout a tale which is significantly about a real city
John Clute, Urban Fantasy 1

Rozpoznania teoretyczne
Fantastyka miejska (urban fantasy) odsyła do obrazu wielkich aglomeracji miejskich, w których szare, betonowe blokowiska wciśnięte zostały pomiędzy wieżowce ze stali i szkła.
Urbanistyczna codzienność, skąpana w mdłych, neonowych światłach, nieudolnie zakryta maskami billboardów i odpadających plakatów, zdaje się przytłaczać. Wielomilionowe
miasta, miasta-wyspy, miasta wymarzone przez futurystów, okazują się całym światem.
Poza jego granicami coś zapewne jeszcze jest, a asfaltowe drogi wiodą z całą pewnością
do innych, podobnych mu skupisk ludzkich. Wszystko to jednak wyłącznie teatralne tło,
mające nadać wrażenie realności i trójwymiarowej przestrzeni. Miasto (już nie neo-, ale
neon-) gotyckie okazuje się labiryntem pełnym niebezpieczeństw. Jest to świat zdominowany przez korporacje i biurowce, zamykające w drapaczach chmur księżniczki w garsonkach i książęta z depresją. W warunkach takich ciężko wyzbyć się spozierającej z każdego zaułka rzeczywistości. I właśnie tutaj, jakoby na przekór, odnaleźć można istoty niezwykłe i sytuacje z realnością niewiele mające wspólnego. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie i kogo szukać. Aldona Kobus pisze:
Mit miasta, wielkiej, industrialnej aglomeracji na stałe zagnieździł się w fantastyce, wcześniej domenie dzikich ostępów Nibylandii. Wprowadzony został z kilku stron: komiksów, książek, gier RPG, które przeniosły klasyczne motywy we współczesną scenerię: systemy Wampira: Maskarady czy Wilkołaka: Apokalipsy
kładły ogromny nacisk na trudy przeżycia i funkcjonowania mitologicznego stworzenia we współczesnych
realiach 2.

Fantastyczna aglomeracja staje się tu zatem scenerią, a zarazem areną walk, na której
ścierają się odrębne światy – empiryczny z magicznym. Miasto stwarza przestrzeń kontaktu dwóch (lub więcej, jeśli drugi z nich postanowimy rozbić na poszczególnych przedstawicieli) gatunków: ludzi oraz istot magicznych – wampirów, wilkołaków, elfów, duchów
i wielu innych. Co istotne, przedstawiciele obydwu światów mogą zarówno żyć w symbiozie, współpracować i wzajemnie się uzupełniać, jak i toczyć nieustanne, wyniszczające
walki o panowanie nad metropolią. Stefan Ekman charakteryzuje urban fantasy w następujący sposób:
Występowanie świata, którego mieszkańcy wiedzą o istnieniu zjawisk nadprzyrodzonych, kwestionuje koncepcję, zgodnie z którą akcja fantastyki miejskiej powinna toczyć się w nowoczesnym, możliwym do rozpoznania świecie. […] Akcja fantastyki miejskiej może być osadzona w historii alternatywnej lub niedalekiej
przyszłości gdzie siły nadprzyrodzone zawsze istniały lub gdzie ujrzały one światło dzienne w wyniku objawienia, przebudzenia lub ponownego wtajemniczenia 3.

1

John Clute, Urban fantasy, w: The Encyclopedia of Fantasy, red. John Clute, John Grant, London: Orbit 1997, ss. 975.

2

Aldona Kobus, Ciemna strona miasta. Fantazmat miejski w urban legends i urban fantasy, „Tekstura” 2013, t. 4, nr 1, ss. 44.

3

Stefan Ekman, Fantastyka miejska — literatura Niewidocznego, „Creatio Fantastica” 2018, nr 1 (58), s. 20.
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W podobnym tonie pisze Andrzej Sapkowski w znanym kompendium Rękopis znaleziony
w smoczej jaskini:
Mianem urban fantasy określamy utwory utrzymane w poetyce pikarejsko-wielkomiejskich ballad, Schelmenromanów, West Side Story lub punk-rocka, w których magia i fantazja wkraczają do betonowo-asfaltowej dżungli naszych miast. […] Elfy, inne magiczne istoty i demony grają w zespołach rockowych, jeżdżą
metrem, a nocą szwendają się od McDonald’s po Central Park 4.

Powyższy cytat uznać można za swoiste wprowadzenie czy, dość trafne uogólnienie,
stwarzające pewne wyobrażenie o analizowanej konwencji. Twórcy filmów, gier i autorzy licznych powieści oferują nam cały zastęp pozycji, w których magia i niesamowitość
pojawiają się na ulicach współczesnych miast. Cykl Patrole Siergieja Łukjanienko, twórczość Neila Gaimana (Nigdziebądź, Amerykańscy bogowie, Chłopaki Anansiego) czy powieści
Patricii Briggs (seria o Mercy Thompson) i Ilony Andrews (seria o Kate Daniels) są bodajże najbardziej rozpoznawalnymi przykładami realizacji urban fantasy. Charakterystyczną, fantastycznomiejską stylistykę odnaleźć można w twórczości Anne Rice, a zwłaszcza w serii Kroniki Wampirów (z których dwie powieści, Wywiad z wampirem oraz Królowa
Potępionych, przeniesione zostały także na srebrny ekran). Ukłon należy złożyć także w stronę naszych rodzimych autorów: Jakuba Ćwieka (Grimm City, Chłopcy), Andrzeja Pilipiuka
(Wampir z KC wraz z innymi powieściami w serii) czy cieszącej się rzeszą oddanych fanów
Anety Jadowskiej (seria Thorne Universe). To jedynie wybrane utwory, których dokładny
przegląd zająłby większą część niniejszego wstępu. Chociaż jednym słowem wspomnieć
należy także o dorobku filmowym (Underworld, Ja, Frankenstein, Hellboy, Miasto Kości), serialowym (Lucifer, Supernatural, True Blood) czy komiksowym (Hellblazer) w którym to starcie istot światła i ciemności – przedstawicieli światów empirycznego z nadnaturalnym –
odbywa się w murach miasta, skąpanego zwykle w mrokach nocy i strugach rzęsistego
deszczu. Autorzy tworzący w konwencji fantastycznomiejskiej szczególnie chętnie przedstawiają figurę wampira. Sztandarowym przykładem będzie wspominana już wcześniej
seria Anne Rice, choć należałoby też wspomnieć o popularnym cyklu Stephenie Meyer (zarówno powieściowym, jak i tym zekranizowanym), grze fabularnej Wampir: Maskarada
(oraz jej elektronicznej adaptacji o podtytule Bloodlines), serialach Czysta krew oraz Buffy:
Postrach wampirów czy niedawno wydanej grze komputerowej Vampyr studia Dontnod.
Prócz przykładów dzieł wampirycznych, można znaleźć też te traktujące stricte o innych
istotach magicznych lub prezentujące koegzystencję różnych ras. Seriale Sabrina, nastoletnia
czarownica czy trzeci sezon American Horror Story skupiają się na losach ukrywających się
w Ameryce wiedźm. Z kolei gry fabularne z uniwersum klasycznego Świata Mroku (jak na
przykład Wilkołak: Apokalipsa, Mag: Wstąpienie czy przywołany powyżej Wampir: Maskarada) dają graczom możliwość odgrywania ról ukrywających się przed ludzkim światem
istot magicznych.

4

Andrzej Sapkowski, Rękopis znaleziony w smoczej jaskini. Kompendium wiedzy o literaturze fantasy, Warszawa: SuperNowa 2011,
s. 50.
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Opierając się na powyższych przykładach, można zaobserwować dwie istotne cechy,
pomocne w próbie charakterystyki konwencji, jaką jest urban fantasy. Pierwszą i najważniejszą byłaby obecność współczesnego miasta (a właściwie wypadałoby rzec – Miasta,
jako uniwersalnego miejsca akcji tworzonych w ramach tejże konwencji fabuł); metropolii, która staje się nie tylko elementem świata przedstawionego, co wszechobecnym bohaterem. Jest to zarazem cecha przynależna narracji światocentrycznej. Co istotne, przejawiałoby się to zarówno w procesie zarówno tworzenia, jak i odbioru danego tekstu,
o czym pisze Krzysztof M. Maj we wprowadzeniu do książki Narracje fantastyczne:
Światocentryczność ma […] istotną funkcję nie tylko w procesie tworzenia świata czy narracji o nim, ale także
w procesie jego odbioru. Czytelnik narracji światocentrycznej znacznie baczniejszą uwagę zwracać będzie
na opisy otoczenia, szczegóły z historii fikcyjnego świata, niuanse polityczne, filozoficzne i naukowe, jak również na wszystko to, co może wymagać jakiegokolwiek uzupełnienia, sugerującego potencjał rozwoju danego systemu narracyjnego 5.

To właśnie pod jej wpływem (urban)fantastyczne miasto stawałoby się głównym czynnikiem poznawczym dla fabuły danej powieści tworzonej (oraz odbieranej) w ramach tejże
konwencji. Aleksandra Łozińska, powołując się na Johna Clute’a, zauważa także, że ten
ostatni:
[…] definiując urban fantasy, określa utwory należące do tegoż gatunku jako „teksty, w których fantasy i zwyczajny świat przecinają się i splatają poprzez opowieść traktującą, co znaczące, o prawdziwym mieście” […].
Wyeksponowana przez Clute’a łączność literackich reprezentacji z rzeczywistymi metropoliami nie ogranicza się jednak do tego typu prostej zależności. Wyraźne zaznaczenie, iż urban fantasy w jego rozumieniu
ma opowiadać „o” nich, podkreśla rolę miasta, które powinno być nie neutralnym tłem dla akcji, ale jej
istotnym elementem i nośnikiem znaczeń 6.

Do podobnych wniosków dochodzi także Sylwia Borowska-Szerszun, pisząc w innym rozdziale tej samej książki, zatytułowanym Fantastyczny tygiel: synkretyzm gatunkowy i kulturowy w cyklu Rzeki Londynu Bena Aaronovitcha, że:
[…] utwory utrzymane w opisywanej konwencji często przekształcają elementy zaczerpnięte z folkloru, baśni czy fantasy epickiej i występujące wcześniej w entourage’u umownie średniowiecznym, wpisując je
w stylistykę wielkomiejską i sprawiając, że to właśnie miasto staje się przestrzenią podróży inicjacyjnej bohatera lub mityczną areną walki dobra ze złem 7.

Utwory tworzone w ramach konwencji urban fantasy okazują się więc opowieścią nie
tyle rozgrywaną w danym mieście, co światocentryczną narracją o nim samym. Losy bohaterów, intrygi i fabularne zawiłości poznajemy więc poprzez poznanie samego Miasta
– jego istoty i złożoności.

5

Krzysztof M. Maj, Światy poza światem. Od świata przedstawionego do narracji światocentrycznej, w: Narracje fantastyczne, red.
Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj, Kraków 2017, s. 48.
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Aleksandra Łozińska, Subwersywny potencjał wypartego: miejscy wykluczeni w Nigdziebądź Neila Gaimana, LonNiedynie Chiny
Miéville’a i Wizard of the Pigeons Megan Lindholm, w: tamże, s. 403.
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Sylwia Borowska-Szerszun, Fantastyczny tygiel: synkretyzm gatunkowy i kulturowy w cyklu Rzeki Londynu Bena Aaronovitcha,
w: tamże, s. 191.
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Drugą, niemniej istotną cechą fantastyki miejskiej jest niesamowitość i magia. Za zamkniętymi drzwiami tawern, w opuszczonych liniach metra, w klubach i elitarnych stowarzyszeniach, funkcjonuje symbiotycznie druga rzeczywistość: świat magiczny lub nadrealny – bo pełen nie tylko samej magii, ale także całego wachlarza istot nieludzkich typowych dla fantasy. Co istotne, świat ten pozostaje w większym lub mniejszym stopniu ukryty. Funkcjonuje jako część miasta, jednak dostęp do niego mają wyłącznie nieliczni akolici, wtajemniczeni przez innych, związanych już z tym środowiskiem, mentorów. Zauważyć należy także, że istoty magiczne nie mają najmniejszego problemu z aklimatyzacją
w znajomej czytelnikowi przestrzeni – świetnie infiltrują ją mimo to, że przecież dla nich
pozostaje ona obca. Literatura grozy, powieść gotycka czy liczne broszurki z serii brytyjskich powieści groszowych (penny dreadfuls), obfitowały w całą mnogość charakterystycznych istot – wampirów, upiorów czy wilkołaków – które na dobre zadomowiły się w wyobraźni masowej. To właśnie one królują przeważnie na kartach powieści urban fantasy –
ukryte w miejskich zakamarkach, toczą ze sobą zaciekły bój, tuż pod nosem nieświadomych
tego ludzi. Niejednokrotnie im szkodzą i w takich wypadkach pojawiają się bohaterowie,
którzy stają z nimi do cichej walki.
Życie na skraju Enklawy
W tym momencie należałoby przejść do sedna i przystąpić do polemiki zarówno z powyższym wstępem, jak i samą definicją urban fantasy, w trudzie zaprezentowania jej mniej
typowego oblicza. Mniej typowego, ponieważ zastępującego neonowo-betonową dżunglę ceglanym labiryntem dziewiętnastowiecznych miast – w których pokryte gęstą mgłą
ulice rozświetla nikły blask lamp naftowych, a ściany i dachy oblepia czarnymi smugami
sadza. Mroczny, wiktoriański klimat zdaje się nad wyraz wrażliwy na emanację niezwykłości, która w połączeniu z nagłym, industrialnym rozwojem miast tworzy podatny grunt
pod fantastykę miejską. Za przykład powieści fantasy osadzonych u schyłku dziewiętnastego wieku niech posłużą dwie książki: Adept Adama Przechrzty oraz Nadzór Charliego
Fletchera. Wybór takiego czasu i miejsca akcji przez autorów odmiennych, pochodzących
z różnych kręgów kulturowych, a zarazem opublikowanych przez to samo wydawnictwo,
wskazywać możne na rosnące zainteresowanie tego typu konwencją – zarówno wśród
pisarzy, jak i wydawców oraz (co najistotniejsze) czytelników. Na ich podstawie zauważyć
można pewne cechy wspólne, które obecne są także w typowej literaturze urban fantasy.
Pomijając czas akcji, ważnym motywem staje się sama metropolia – Warszawa w wypadku
Przechrzty, a Londyn u Fletchera. Główna nić fabularna obydwu powieści splata swój węzeł
w granicach określonego, industrialnego miasta, będącego kanwą dla snutej przez obydwu
prozaików narracji. Owszem, wspomina się w nich o innych aglomeracjach, a bohaterowie (co istotne: niechętnie) wypuszczają się poza dobrze znane im mury, jednak ich rola
– jeśli już jakaś jest – pozostaje marginalna.
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W wypadku Adepta pojawia się istny trójkąt aglomeracyjny, którego wierzchołkami
stają się trzy miasta dotknięte tą samą nadrealną przypadłością: Warszawa, Moskwa i Petersburg 8. Dwa ostatnie z wymienionych (pomimo krótkiej wizyty bohatera w jednym
z nich) stanowią wyłącznie tło dla pierwszego, w którym rozgrywa się właściwa akcja. To
właśnie tutaj, w wyodrębnionym rejonie zwanym „enklawą”, główny bohater – alchemik
Rudnicki – ściera się ze światem magicznym:
— Enklawa żyje — odparł alchemik cicho. — Istnieje mnóstwo mniej i bardziej prawdopodobnych
teorii na temat jej powstania i właściwości, ale to domena naukowców oraz filozofów. Może teologów…
W praktyce najlepiej traktować ją jak teren łowiecki, obszar, na którym przebywają wyjątkowo groźne
zwierzęta 9.

Zamieszkujące warszawską enklawę abominacje powołane zostały do istnienia przez
bliżej niepoznaną siłę, którą śmiało można określić mianem magii. Bohater, sięgając po
okultystyczną klasyfikację, utożsamia ją jednak z demonami. Rudnicki, od początku silnie
związany z enklawami, staje się mentorem, który wtajemnicza swojego towarzysza Samarina, wprowadzając go do tego ukrytego świata magicznego:
— […] Świat pełen jest mitów i legend o magach, cudotwórcach, kontaktach z zaświatami. Wiele z nich
opowiada o czasach, kiedy po świecie chodzili bogowie i demony. Może to nie jest pierwsza koniunkcja?
— Zwariowałeś? Przecież magia nie działa! Nie działała — poprawił się po chwili oficer 10.

Zwykli obywatele, pomimo namacalnego dowodu na wtargnięcie do ich świata pierwiastka nadprzyrodzonego (w postaci wspomnianej enklawy), nie zdają sobie sprawy z jego
obecności. Do świata magicznego wejść mogą wyłącznie wybrani i upoważnieni ludzie –
strażnicy i badacze, próbujący sprawować nad nim kontrolę. W powieści Przechrzty jedynie dwie grupy zapuszczają się poza mur, a są to wojskowi oraz posiadający specjalne zezwolenie alchemicy, zrzeszeni w jednej gildii:
— Wojsko nie wpuści mnie do enklawy — zmienił temat alchemik.
— Wpuści, o ile zaproponujesz, że przeprowadzisz rekonesans dla Dragunowa. Wydaje się, że Rosjanie
opanowali z grubsza sytuację 11.
W ciągu kilku miesięcy zamieniłem prowincjonalną, podupadającą gildię w organizację, z którą liczą się w imperium! Obniżyłem składki i zapewniłem wszystkim członkom swobodny i bezpieczny dostęp do enklawy! 12.

Świat magiczny pozostaje więc ukryty przed mieszczanami, którzy starają się wieść
spokojnie i normalne życie. Wszelkie manifestacje magii poza enklawą są prędko tłumione, a wszelkie przejawy jej oddziaływania – skrzętnie tuszowane:

8

Adam Przechrzta, Adept, Lublin: Fabryka Słów 2016, s. 5.

9

Tamże, s. 10.

10

Tamże, s. 40.

11

Tamże, s. 454

12

Tamże, s. 424.
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— Wybuch gazu w kamienicy na Wilczej — przerwał mu Rosjanin. — Zwłoki leżały w kałużach krwi,
ale sekcja nie wykazała żadnych ran. Żeby zatrzeć ślady i nie wywoływać paniki, budynek wysadzono w powietrze 13.

Istotami rodem z fantastycznego bestiariusza, obecnymi na karcie powieści, są zrodzone z materia prima demony – istoty wrażliwe na zawarte w kulach srebro, będące jedynym
materiałem zdolnym wyrządzić im krzywdę. Przedstawicielką świata magicznego, funkcjonującą w obrębie świata empirycznego, jest Anastazja. Istota ta, będąca kimś więcej niż
demonem, przyjmuje kobiece ciało i wymyśloną tożsamość, a spętana przysięgą wymuszoną na niej przez alchemika Rudnickiego, zobligowana jest służyć mu radą i pomocą. Dziewczyna ukrywa się; o jej prawdziwym, nadnaturalnym obliczu wie jedynie Rudnicki oraz Samarin, który, jak już wspomniano, zostaje akolitą, wtajemniczanym stopniowo w arkana
magicznego świata. Na kartach powieści pojawiają się także sami magowie: osoby, w których tajemnicza koniunkcja obudziła różne, nieodkryte wcześniej zdolności. Podejmują
różnorakie eksperymenty i próby przyzywania demonów, które kończą się fiaskiem („Brukowce z regularnością metronomu informowały o kolejnych magach zabitych przez przyzwane demony” 14). Społeczeństwo informowane jest wyłącznie o co bardziej sensacyjnych
wypadkach w laboratoriach magicznych – zwykli obywatele nie zdają sobie więc sprawy
z tego, że demony nie tylko mogą przybierać ludzką formę, lecz także (jak Anastazja) –
swobodnie funkcjonować między nimi.
Kolejną istotną kwestią w powieści Przechrzty jest elitaryzm i odrębność grup powiązanych z badaniem świata magicznego. Magowie, podobnie jak alchemicy, skupiają się
w swym kręgu – zamkniętym, hermetycznym stowarzyszeniu 15. Wyłącznie członkowie
owych kręgów zdają sobie sprawę ze złożoności i istoty świata w nich zamkniętego. Niewtajemniczeni mieszczanie żyją tymczasem w nieświadomości, pojawiające się zaś plotki
i powtarzane pogłoski są dla nich na tyle nieistotne, by nie wywoływać ani masowej paniki, ani też zbytniego zainteresowania tym, co zostało ukryte przed ich oczyma.
Na podstawie powyżej analizy wysnuć można następujące wnioski. Otóż punktem centralnym, w którym przeplatają się wszystkie wątki powieści Przechrzty, jest Warszawa.
W obrębie tego industrialnego, ceglanego miasta, obok świata empirycznego funkcjonuje
ukryty świat magiczny, którego emisariusze przenikają przez wyznaczone granice. Prawdziwą istotę zamkniętego za murami enklaw świata pojmuje wyłącznie elita społeczeństwa (alchemicy, magowie i wojskowi), a poznania jeszcze głębszego niźli empiryczne, zasmakowania magii w jej prawdziwej postaci, dostępują jedynie nieliczni – adepci, tacy jak
tytułowy bohater.

13

Tamże, s. 49.

14

Tamże, s. 128.

15

Tamże, s. 57.
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Londyn pod Nadzorem
Podobne elementy odnajduje się także w powieści Charliego Fletchera. Akcja Nadzoru
rozgrywa się w Londynie, a sekwencje odbywające się poza samym miastem są z nim nierozerwalnie połączone. Zdarza się, że bohaterowie krążą po bezdrożach i lasach, odwiedzając wsie i przydrożne karczmy czy wędrując wzdłuż rzek i strumieni. Zdają sobie jednak sprawę z tego, że wszystkie drogi prowadzą do Londynu, a cień metropolii sięga daleko poza jej granice. Ponownie więc miasto znajduje się w centrum zainteresowania zarówno protagonistów, jak i antagonistów narracji i ponownie to w jego murach ścierają
się siły ciemności i światła 16. W Londynie Fletchera pojawiają się też istoty magiczne, postaci zaczerpnięte wprost z brytyjskiego folkloru i ściągają tu również demony, by polować na nieświadomych ich obecności ludzi. W pewnym momencie narracji pada znacząca
wypowiedź:
— A po co innego mielibyśmy przybywać do miast? Miasta są ohydne, pełne żelaza, stali. Dla nas są jak
zbudowane z cegieł kurniki, w których biegają kurczaki, są skazą na naturze, którą kochają lisy. Ale jak listy
nauczyły się korzystać z kurników, tak my wiemy, że miasta mają jedną zaletę: trzymają zwierzynę w jednym miejscu… 17.

Magiczne istoty nawiedzające Londyn ukrywają się w cieniu. Dusiołek przemyka dachami, by wyciskać żywot z niespodziewających się jego obecności ofiar. Zielony człowiek pojawia się nagle wewnątrz domostwa, a demony Sluagh atakują wyłącznie nocami,
trzymając się niezmiennie będącego ich domeną cienia. Postaci te nie manifestują jawnie
swej obecności, a według wiedzy „normalnych” obywateli istnieją tylko w podaniach i baśniach, którymi straszy się niesforne dzieci. „Niektórzy powiedzieliby też, że niemożliwe
jest istnienie Sluagh, stworów z koszmarów sennych, z bajań starych bab, z baśni, ale oto
proszę, jednak istniejecie…” 18 – czytamy w powieści. Przeciętni obywatele nie zdają sobie
sprawy z obecności świata magicznego, z ich perspektywy bowiem skończyły się czasy
wiary w magię i zabobony, a wszystkie nadnaturalne zjawiska można racjonalnie wyjaśnić. Mentalność tę najtrafniej obrazują ironiczne słowa jednego z bohaterów, Charliego:
„Na-Barno nie jest prawdziwym czarodziejem, bo prawdziwi czarodzieje nie istnieją” 19.
Taki stan rzeczy odpowiada nieprzyjaznym istotom magicznym, które – niezależnie od
wiary w nie – kontynuują swój proceder. Na ich korzyść przemawia fakt, iż różnią się
zasadniczo od ludowych wyobrażeń. Bezcielesne zjawy okazują się stworzeniami posiadającymi materialną formę, a co więcej, potrafiącymi przybrać (zupełnie jak Anastazja
z powieści Przechrzty) ludzką postać, pozwalającą im wtopić się w tłum 20. Kimś takim

16

Podobny motyw pojawiał się już niejednokrotnie w twórczości anglojęzycznych pisarzy fantasy. Za przykład niech posłuży
Mroczniejszy Odcień Magii Victorii Schwab, Nigdziebądź Neila Gaimana czy Jonathan Strange & Mr Norell Susanny Clarke.

17

Charlie Fletcher, Nadzór, przeł. Marek Najter, Lublin: Fabryka Słów 2017, s. 65.

18

Tamże, s. 261.

19

Tamże, s. 233.

20

Analogiczne zachowanie odnaleźć można także w innych tekstach fantasy. Podobną zdolnością charakteryzują się chociażby
przedstawiciele rasy kandra (Z mgły zrodzony Brandona Sandersona) czy dopplery (saga o wiedźminie Sapkowskiego).
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jest chociażby Dusiołek, żywcem wyjęty z bestiariusza słowiańskiego, a pojawiający się
w niemieckich podaniach i legendach pod nazwą Alpa. Jak czytamy u Fletchera:
Alp […] był stworzeniem nocnym, inkubem czerpiącym moc z oddechu śpiących, wyciskanego z ich piersi
własnym ciężarem. Nie był jednak, jak przedstawiały go opowieści gminu, bezcielesną zjawą – miał ciało
i krew oraz postać ludzką, choć nie był człowiekiem. Postać ta była całkiem przeciętna, do tego stopnia, że
ci, którzy go zauważyli, natychmiast o nim zapominali. […] Był nieokreślonego wieku i nieokreślonej płci 21.

Podobnie jak w omawianym wcześniej Adepcie, także i w tej powieści ze światem magicznym świadomie obcują jedynie wtajemniczeni. Kontrolę sprawują natomiast członkowie elitarnej organizacji, nazywanej (w skrócie) Londyńskim Nadzorem:
Nasza organizacja powstała dawno temu. […] Jesteśmy Wolnym Bractwem do spraw Regulacji i Nadzoru
Enigmatycznych Sytuacji Krytycznych i Ponadnaturalnych Obyczajów. […] Enigmatyczne Sytuacje Krytyczne to dziwne i tajemnicze wydarzenia, których nie da się zwyczajnie wyjaśnić. Ponadnaturalne Obyczaje to wiedza i tradycje odnoszące się do tych spraw. Regulacja i Nadzór oznaczają, że obserwujemy cień
i pilnujemy co się tam dzieje. A Wolne Bractwo znaczy, że jesteśmy grupą i działamy z własnej woli oraz że
nie podlegamy niczyjej władzy, ani króla, ani rządu 22.

Przedstawiciele Nadzoru tworzą pięcioosobowe grupy obrońców, nazywane „Rękami” 23. Ich powołaniem jest dbanie o bezpieczeństwo miasta i walka o zachowanie równowagi pomiędzy światem realnym a magicznym. Reprezentując siły światłości, ścierają się
z mrokiem, zapewniając bezpieczeństwo nieświadomym ochrony Londyńczykom. Patrolują ulice, kanały i dachy, sami także przywdziewając maskę normalności (za przykład niech
posłuży postać pana Hodge, pełniącego oficjalnie zaszczytną funkcję teriernika 24 w twierdzy Tower). Także i walka z demonami nie toczy się jawnie, a jej areną stają się zapomniane zaułki i opuszczone uliczki. Nieliczni świadkowie i niedoszłe ofiary monstrów bywają zaś hipnotyzowane tak, by z miejsca zapominały zarówno o samej napaści, jak i swych
niezwykłych wybawicielach:
— Dziękuję, Bess — powiedział, kiedy stała zapatrzona w jesienną feerię barw w jego oczach. — Zapomnisz o wszystkim, co się tu wydarzyło, Wyszłaś na spacer, bo rozbolała cię głowa i wkrótce poczułaś się
lepiej. […] Dziewczyna potrząsnęła głową, jakby wybudzała się ze snu, po czym kichnęła trzy razy 25.

Nawet współpracujący z nadzorem cywile nie zdają sobie sprawy z istoty ich działalności. Jednym z nich jest chociażby karczmarz, strzegący również drogi do ukrytych cel,
w których przebywają więźniowie Nadzoru. Pełna konspiracja wydaje się uzasadniona,
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Tamże, s. 266.
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Tamże, s. 53-54.
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Tamże, s. 174-175.
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Teriernikiem w Nadzorze nazywana jest osoba piastująca cieszące się powszechną estymą stanowisko hodowcy i tresera psów
(terierów) w londyńskiej Tower i zwalczająca wraz ze swoimi podopiecznymi szczury, które zagrażają populacji lęgnących
się w twierdzy kruków. Słowo to jest skądinąd jednym z wielu przykładów charakterystycznego dla narracji fantastycznych
zabiegu słowotwórczego, jakim jest tworzenie allonimów – neologizmów fantastycznych, wzmagających percepcję odbiorczą wykreowanego przez autora fantastycznego świata. Termin za: Krzysztof M. Maj, Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych, Kraków: Universitas, s. 173.
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spowodowana jest bowiem złą sławą organizacji, która przed laty miała dopuścić do bliżej
nieokreślonego kataklizmu (który utożsamić można by wszakże z wielkim pożarem Londynu 26, na co wskazuje nazwa odpowiedzialnej za to relikwii – Pożogi). Nie przeszkadza
to jednak członkom Wolnego Bractwa w sprawowaniu dyskretnej opieki nad miastem.
Warte wspomnienia jest także to, że nie są to ludzie, a mieszańcy, w których żyłach płynie
krew obydwu ras – światła oraz cienia. Zapewnia im to nie tylko wrażliwość na zjawiska
nadnaturalne. Przedstawiciele Nadzoru odznaczają się także unikatowymi zdolnościami
magicznymi, które wykorzystują w walce z siłami ciemności: hipnotyzują i manipulują
umysłami, przechodzą przez lustra czy rozmawiają ze zwierzętami. Obdarzeni są nadnaturalną szybkością i refleksem, wyczuwają obecność magii i mroku. Pomaga im to w utrzymywaniu chwiejnego miru pomiędzy dwoma światami – co zobrazować można cytatem
z powieści Miecz Aniołów Jacka Piekary: „Tak to już bowiem jest, że właśnie z cienia najlepiej dostrzec mrok, tymczasem blask tylko oślepia źrenice…” 27.
Trzy cechy miejskiej fantastyki
Zestawienie dwóch omówionych powyżej powieści pozwala na wyodrębnienie trzech
głównych punktów wspólnych konwencji urban fantasy, które w tym wypadku należałoby
uznać za kluczowe i najbardziej charakterystyczne. Pierwszym z nich jest p ie r ws zopl a n o wa o b ec n oś ć sa meg o mi as ta – Warszawy czy Londynu. To bowiem właśnie
w mieście rozgrywa się akcja powieści i to ono (wraz z jego mieszkańcami) znajduje się
w zagrożeniu. W jego granicach manifestują swą obecność magia i niesamowitość, czego
zwykli obywatele nie są (przynajmniej w pełni) świadomi. Miasto staje się wreszcie polem
zmagań między dwoma światami – „normalnym”, rzeczywistym, racjonalnym i w pełni
ludzkim oraz tym magicznym, zdominowanym przez stworzenia fantastyczne oraz niemożliwe do pragmatycznego wyjaśnienia paranormalne zjawiska. W tym miejscu wyłania się druga możliwa cecha podgatunku, jaką jest o be c n oś ć ś wi at a ma gi c zn eg o.
W obydwu wypadkach jest on ukryty, mimo iż funkcjonuje w sąsiedztwie niemagicznego. Jest to zarazem jedna z cech bliskiego urban fantasy romansu paranormalnego, na co
zwraca uwagę Ksenia Olkusz:
Podstawowe koncepty światotwórcze opierają się na opozycji pomiędzy rzeczywistością kreowaną na
wzór znanej odbiorcy a utajoną domeną istot nadprzyrodzonych. Zetknięcie tych dwóch obszarów staje
się częstokroć zarzewiem miłosnego konfliktu. Sytuacja taka zachodzi zwłaszcza w tych fabułach, w których dychotomia świata wpisuje się w proponowaną przez Farah Mendlesohn […] typologię jako fantastyka
liminalna (liminal fantasy). Jest to taki wariant, w którym element nadnaturalny znajduje się w obszarze
poznawczych peryferii protagonistów. Pozostaje zatem obecny, lecz ukryty i niedostępny dla niepowołanych, nie ujawniając swojego istnienia eksplicytnie 28.

26

Mowa o pożarze Londynu z roku 1666, w wyniku którego zniszczeniu uległo dwie trzecie powierzchni miasta.

27

Jacek Piekara, Miecz Aniołów, Lublin: Fabryka Słów 2007, s. 14

28

Ksenia Olkusz, Romans paranormalny, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2016, t. 59, z.1, s. 108.
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Warszawska enklawa pojawia się w środku miasta i od rzeczywistości prozaicznej oddziela ją (dosłownie) wzniesiony dla ochrony mur. Mimo środków ostrożności, do świata
rzeczywistego przenikają istoty fantastyczne (Anastazja), które funkcjonują w ukryciu,
nierozpoznawalne dla niewtajemniczonych ludzi. W Londynie pojawiają się stworzenia
znane dotąd z legend i podań, a przez ulice metropolii przemykają demony, czyhające
w opuszczonych zaułkach na niewinne ofiary. Upiory materializują się pomiędzy ludźmi
i niepodobna rozpoznać ich w tłumie przechodniów. W obydwu powieściach świat magiczny pozostaje zatem w ukryciu (przy czym w Adepcie jest to ukrycie na widoku) a mieszczanie, pomimo ciągłego wystawienia na manifestację magii, nie są jej świadomi. W tym
miejscu wskazać można by na trzecią cechę fantastyki miejskiej, a zatem wt a je mn ic z ony ch ade p t ó w. W obu utworach ich obecność wiąże się z funkcjonowaniem elitarnych
organizacji – odpowiednio, warszawskiej gildii alchemików i londyńskiego Nadzoru. Instytucje te są sprawują kontrolę na granicy dwóch światów, trudniąc się badaniem i kontrolą magii. Ich członkowie mają wstęp do świata magicznego, z którego przedstawicielami wchodzą w różnorakie interakcje. Alchemik Rudnicki podejmuje współpracę z Anastazją i razem starają się zgłębić tajniki zagrożenia płynącego z enklawy. Bohaterowie zrzeszeni w Nadzorze patrolują ulice, pilnując przestrzegania odwiecznego prawa, a także
strzegąc istot dnia (ludzi) przed zagrażającymi im istotami nocy (demonami i innymi fantastycznymi stworzeniami). Obecność adeptów jest istotna także w tym względzie, że to
właśnie przez ich działalność czytelnik – niczym akolita – zostaje wtajemniczony w magiczny świat, który bez tej interakcji pozostałby dla niego nieodkryty.
Scharakteryzowane powyżej elementy można odczytać jako tropy wskazujące na to
występowanie w powieściach Przechrzty i Fletchera cech przynależnych konwencji urban
fantasy. Zastąpienie betonowej dżungli ceglanym labiryntem zdaje się w tym wcale nie
przeszkadzać. Dziewiętnastowieczny, Dickensowski obraz miasta nadaje narracjom niepowtarzalny klimat, rodem z klasycznych powieści grozy. W mieście pełnym mrocznych,
brukowanych uliczek, do których nie dociera nawet mdłe światło latarni i zaułków, wypełnionych smugami kłębiącej się między budynkami mgły, zdecydowanie łatwiej pogodzić się z obecnością świata magicznego. Stanowi on dopełnienie rzeczywistości, która
bez niego – w tym wypadku – wydawałaby się wręcz nierealna. Czy możliwe jest pozostawienie współczesnych aglomeracji na rzecz dziewiętnastowiecznych miast, aby przez
zabieg ten naruszyć granic gatunkowych fantastyki miejskiej? Porzucenie neonowych,
kolorowych starć; stylistyki jaskrawej niczym graffiti w nowojorskim metrze i przeniesienie się między ceglane, osmolone mury do miejsc, w których mgła pojawia się naprzemiennie z deszczem, gdzie nie ma miejsc na słońce? Na przykładzie omówionych wyżej
powieści można dojść do wniosku, że jest to nie tylko możliwe, ale i jak najbardziej pożądane. Dziewiętnasty wiek, wraz z industrializacją i postępującą za nią urbanizacją oraz
zmianą modelu funkcjonowania klasy mieszczańskiej, wydaje się doskonałą kanwą, na której snuć można pociągające historie. Nawet w ramach inspirowanej współczesnymi tropami konwencji, za jaką uznać można urban fantasy.

Meloniki i rewolwery, albo utopiec na bicyklu
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Abstract
Croatian speculative fiction in the last quarter of the century has been dominated by the city of Zagreb. There are three anthologies depicting the capital of Croatia and visions of its future: Zagreb 2004 (1995), Zagreb 2014 (1998)
and Zagreb 2094 (2004). Also, in Croatian dystopian fiction, the popularity
of which has grown rapidly since 2010, the city becomes a metaphor for the
problem of exclusion and deep inequalities between the centre and the periphery. The changes in the literary image of Zagreb over the last twentyfive years illustrate not only the changing perception of an urban space and
different ways of experiencing the city by writers, but also depict the evolution of speculative fiction in Croatia by distinguishing its most important
elements: the growth of the importance of local motifs and places, as well
as blurring the rigid genre boundaries and the evolution towards the socalled slipstream fiction. Thanks to the analysis of literary images of Zagreb,
questions about the attitude of fantasy literature of that time towards the
main contemporary issues can be raised. The article finally offers a possibility to define either the subversive or conciliatory character of fantasy works
in the context of the most dominant ideologies of that time.
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fantastyczna lat dziewięćdziesiątych wobec rzeczywistości; uczestniczyła w stypendiach zagranicznych i seminariach w Zagrzebiu, Belgradzie, Rijece, Lublanie i Dubrowniku; publikowała dotąd m.in. na łamach czasopism „Porównania”, „Književna revija”, „Studia i Szkice Slawistyczne”, „Mała Kultura Współczesna”;
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Wprowadzenie
Jeśliby wezwanie Fredrica Jamesona do zbadania konstytutywnego związku science fiction
z przestrzenią 1 przenieść na grunt literatury chorwackiej, warto byłoby rozszerzyć je na
całą fantastykę gatunkową 2, która domaga się rzetelnej analizy z perspektywy rozmaitych
kategorii spacjalnych dostarczanych przez orientacje badawcze ukształtowane w wyniku
zwrotu topograficznego – geopoetyki, geokrytyki czy urban studies. Potrzeba redefinicji
przestrzeni po rozpadzie Jugosławii, próby skonstruowania narodowego imaginarium
spacjalnego nowo powstałego państwa, ożywienie dyskursów dotyczących kluczowego
dla kultury chorwackiej regionalizmu, a także dynamicznie zmieniająca się sytuacja społeczno-polityczna znalazły swoje odzwierciedlenie w literackich konstrukcjach przestrzeni, także tych fantastycznych. Z uwagi na skromną reprezentację takiego typu fantastyki,
który według klasyfikacji Andrzeja Zgorzelskiego należałoby zaliczyć do literatury egzomimetycznej 3 – a zatem niewielkiej liczby intertekstualnie spójnych uniwersów literackich 4 czy też allotopii 5, wynikającej między innymi z omówionego pobieżnie w niniejszym tekście zwrotu w stronę mimetyzmu i referencyjności w całej chorwackiej literaturze po 1991 roku – z konieczności analizy te zazwyczaj badać będą literackie wyobrażenia w kontekście realnie istniejących miejsc i przestrzeni.
Istotnym punktem na fantastycznej mapie Chorwacji jest Zagrzeb, który niejako patronuje ostatniemu ćwierćwieczu w tamtejszej fikcji spekulatywnej. Za symboliczny początek nowego etapu w rozwoju tego nurtu po rozpadzie Jugosławii i uzyskaniu przez
Chorwację niepodległości uznać można wydaną w 1995 roku przez Towarzystwo Fantastyki Naukowej SFera pierwszą z corocznych antologii opowiadań, która nosi tytuł Zagreb 2004 i antycypuje nieodległą przyszłość tytułowego miasta. Stolicy Chorwacji i jej
przyszłym losom poświęcone zostały jeszcze dwie antologie – Zagreb 2014 (1998) oraz
Zagreb 2094 (2004), które w zamyśle redaktorów miały kontynuować i dopełniać idee zapoczątkowane w pierwszej z nich, coraz śmielej wyprawiając się w przyszłość. Miasto

1

Fredric Jameson, Archeologie przyszłości: Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe, przekł. Maciej Płaza, Małgorzata Frankiewicz, Andrzej Miszk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011, s. 363.

2

Używa się tu pojęcia „fantastyka gatunkowa” lub „gatunkowa proza fantastyczna” w celu rozróżnienia pomiędzy utworami
należącymi lub nawiązującymi do gatunków takich jak science fiction, fantasy, historia alternatywna, horror, dystopia i inne,
które funkcjonują w Chorwacji poza głównym obiegiem literackim i rzadko bywają przedmiotem zainteresowania krytyków
czy badaczy. Przez tamtejszą krytykę są one określane zwykle właśnie jako žanrovska fantastika (fantastyka gatunkowa), czasem również jako alternativna fantastika lub spekulativna proza, w odróżnieniu od tzw. fantastyki postmodernistycznej lub
Borgesowskiej, która w Chorwacji łączona jest przede wszystkim z utworami tworzonymi pod koniec lat sześćdziesiątych
i na początku siedemdziesiątych przez grupę autorów określanych mianem fantastičara, m.in. Gorana Tribusona i Pavla Pavličicia. Warto przy tym zauważyć pomijany zazwyczaj fakt, że różnica ta jest arbitralna i związana przede wszystkim z politykami literackimi, bowiem trudno znaleźć konkretne przesłanki literackie wskazujące na faktycznie istotną różnicę pomiędzy dziełami uznawanymi za fantastykę gatunkową oraz tę „wysokoartystyczną”, jak również bywa określana. W kontekście
odejścia od sztywnych ram gatunkowych także sama nazwa fantastyka gatunkowa przestaje być adekwatna, o czym nieco
szerzej w dalszej części tekstu. O generacji fantastičara zob. Jurica Pavičić, Hrvatski fantastičari: Jedna književna generacija, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2000.

3

Zob. Andrzej Zgorzelski, SF jako pojęcie systemu historycznoliterackiego, w: tegoż, System i funkcja, Gdańsk: Wydawnictwo
Gdańskie 1999, s. 96.

4

Zob. Linda Hutcheon, Metafictional Implications for Novelistic Reference, w: On Referring in Literature, red. Anna Whiteside,
Michael Issacharoff, Bloomington: Indiana University Press, s. 2.

5

Termin za: Krzysztof M. Maj, Allotopie: Topografia światów fikcjonalnych, Kraków: Universitas 2015.
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pozostaje punktem odniesienia także, choć w nieco mniejszym stopniu, w antologii chorwackiego horroru Zagrob (2006) 6.
Chociaż w niektórych opowiadaniach Zagrzeb stanowi jedynie dekorację, a jego sposób przedstawiania moglibyśmy przyrównać do zdjęcia z pocztówki – pojawiają się w nich
charakterystyczne punkty miasta: wieże katedry, plac Josipa Jelačicia lub ewentualnie (podobnie jak często ma to miejsce w niefantastycznej literaturze lat dziewięćdziesiątych) bloki
Nowego Zagrzebia – jednak w wielu utworach miasto staje się nie tylko miejscem akcji,
ale także metonimią całego kraju, umożliwiającą diagnozę licznych bolączek chorwackiej
współczesności. Dominują wśród nich echa wojny, widoczne w obrazie miasta pod nieustannym ostrzałem, zaś powojenny kryzys często odzwierciedla się w przedstawieniach
miasta w konwencji postapokaliptycznej: pełnego ruin, opuszczonych budynków i zawalonych wieżowców.
Miejskość i krytyka utopii federacyjnej
Również w tamtejszej literaturze dystopijnej, której gwałtowną, choć krótką popularność
zaobserwować można po 2010 roku 7, Zagrzeb symptomatycznie często staje się zarazem
miejscem akcji, jak i metaforą wskazującą przede wszystkim na problem wykluczenia oraz
głębokich nierówności pomiędzy centrum a peryferiami. Edo Popović w powieściach Lomljenje vjetra (2012) i Mjesečev meridijan (2015) portretuje miasto jako enklawę dla najbogatszych, z której stopniowo pozbawiani są praw i wydalani ci spośród ludzi, którzy nie potrafią dopasować się do nowej posttransformacyjnej rzeczywistości drapieżnego kapitalizmu. Analogicznie, Aleksandar Žiljak w Irbisie (2012) zamienia Zagrzeb w wysoką na trzy
kilometry wieżę, w murach której elita odgradza się od szalejącego wokół chaosu. Miasto
w obydwu powieściach przekształca się w specjalnie wydzieloną, uprzywilejowaną strefę,
w obrębie której prawo i nadzór nie rozpościerają się jednak – jak zazwyczaj miało to
miejsce w klasycznych dystopiach 8 – nad wszystkimi obywatelami. Zgodnie z koncepcją
Agambena, dotyczącą stanów wyjątkowych, władza potwierdza swoją moc, tworząc specjalnie wydzielone strefy, z których się wycofuje, podczas gdy jednostki nie dość wartościowe dla systemu stają się dystopijnym ucieleśnieniem figury homo sacer – człowieka,
którego życie zostaje poświęcone w imię wspólnoty i niezachwianego trwania dotychczasowego porządku 9. Dominantą opisanego dystopijnego świata jest zatem podział, a krytyce podlegają różnorodne elementy rzeczywistości późnego kapitalizmu – wśród nich

6

W tym wypadku o tytule zadecydowała nie tyle tematyka zbioru, co zabawna w zamyśle gra słowna polegająca na połączeniu
nazwy miasta ze słowem zagrobni (pogrobowy).

7

Zob. np. Igor Gajin, Trend distopijskog u suvremenoj hrvatskoj prozi, „Anafora” 2015, nr 1, s. 41-58. Więcej na ten temat: Aleksandra Wojtaszek, Podporządkowani jutra. Chorwacka proza dystopijna w ujęciu postkolonialnym, „Porównania” 2016, t. XIX, nr
19, ss. 150-162.

8

Por. np. Gorman Beauchamp, Of Man’s Last Disobedience: Zamiatin’s „We” and Orwell’s „1984”, „Comparative Literature Studies” 1973, nr 4, t. 10, s. 285-301.

9

Giorgio Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przekł. Mateusz Salwa, Warszawa: Prószyński i S-ka 2008, s.
116-173, 237-238.
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szczególnie biowładza, polegająca na „eksplozji wielorakich technik służących ujarzmianiu ciał i kontroli populacji” 10.
Stolica Chorwacji pojawia się także u Marka Mihalinca i Velimira Grgicia w krótkim
intermedialnym horrorze z elementami dystopii pod tytułem Kriza (2010), w której mieszkańcy miasta bronią się przed zalewem wyjątkowo krwiożerczych i zwinnych zombie.
Również nienazwane miasto z eksperymentalnych językowo, dystopijnych powieści Ivo
Balenovicia 2084: Kuća velikog jada (2012) i Vladimir se vraća kući (2013) zidentyfikować
można jako Zagrzeb. Konwencja gatunkowa dystopii umożliwia twórcom m.in. przesunięcie punktu ciężkości z krytyki poszczególnych epifenomenów i pojedynczych patologii życia społecznego, jaka zwykle realizuje się w literaturze mimetycznej, na całościową
krytykę systemu oraz konceptualizację uwarunkowań poszczególnych problemów.
Poniekąd na przekór chorwackiemu literaturoznawstwu, które fantastykę gatunkową
z reguły ignoruje, a jeszcze mniej chętnie dostrzega paralele w rozwoju literatury mimetycznej i fantastycznej – postrzegając ją raczej, zgodnie ze słowami Kathryn Hume, jako
gatunek lub funkcję i w efekcie izolując od innych dzieł literackich 11 – warto zauważyć,
że po 1991 roku miasto zrobiło niezwykłą karierę także w literaturze krytycznego mimetyzmu 12. Nikola Košćak wskazuje na lata 1999-2007 jako złoty okres miejskiej prozy zaludnianej przez charakterystycznych bohaterów – przegranych i buntowników snujących się wśród bloków, po placach i małych knajpach Zagrzebia, rzadziej Splitu lub Rijeki,
oraz posługujących się miejskim żargonem (stąd nazwy – urbana lub žargonizirana proza).
Jagna Pogačnik zauważa z kolei, że miejskość jest jednym z głównych elementów łączących generację prozaików tworzących po ostatniej wojnie 13.
Krytyczny mimetyzm, dominujący w literaturze chorwackiej od rozpadu Jugosławii,
łączy z fantastyką gatunkową, szczególnie zaś z najnowszymi dystopiami, znacznie więcej niż tylko miejski krajobraz – chorwacka fantastyka również jest wysoce referencyjna
i skupiona na bieżącej rzeczywistości oraz krytyczna wobec niej. Odgradzając się od poglądu reprezentowanego między innymi przez Stanisława Lema, który apriorycznie postrzega literacki eskapizm jako zjawisko negatywne 14, należy mieć świadomość chorwackiego kontekstu tego zagadnienia – zmiana paradygmatu wywołana czynnikami pozaliterackimi, przede wszystkim wojną i rozpadem Jugosławii, będącymi brutalnym zmierzchem marzeń o możliwości zaistnienia socjalistycznej i federacyjnej utopii 15, spowodo-

10

Michel Foucault, Wola wiedzy, przekł. Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewski, w: tegoż, Historia seksualności, Gdańsk:
Słowo/obraz terytoria 2010, s. 96.

11

Kathryn Hume, Fantasy and Mimesis: Responses to Reality in Western Literature, New York, London: Methuen 1984, s. XII.

12

Termin ukuty został przez Krešimira Bagicia. Inne nazwy to: stvarnosna proza (proza rzeczywistościowa) oraz rzadziej przyjęte: socjalny mimetyzm, neorealizm lub nowy naturalizm.

13

Jagna Pogačnik, Novi hrvatski roman, „Sarajevske sveske” 2016, nr 13, online: http://sveske.ba/en/content/novi-hrvatskiroman [dostęp: 30.08.2018].

14

Niech za dowód posłuży negatywna opinia Lema na temat literatury fantasy, którą uważał: „za gatunek mniej od SF nośny
problemowo i, w przeciwieństwie do naukowej fantastyki – eskapistyczny w całym słowa znaczeniu”. Stanisław Lem, Science
fiction, w: tegoż, Wejście na orbitę. Okamgnienie, Warszawa: Agora 2010, s. 11-49.

15

Interesującej, choć dla wielu kontrowersyjnej perspektywy na temat związku upadku komunizmu w Europie ze zmierzchem
myślenia utopijnego dostarcza esej włoskiego historyka Enzo Traverso, który, w dużym uproszczeniu, uważa, że „aksamitne
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wała absolutną dominację mimetycznych i neorealistycznych narracji. Być może najkrócej i najbardziej dosadnie opisuje ją hasło użyte przez krytyka Juricę Pavičicia: „skończył
się czas Sumatry i Jawy [prošlo je vrijeme Sumatra i Javi]” 16, w którym te dwie egzotyczne
wyspy miałyby symbolizować skłonną do kreowania egzotycznych pejzaży i fikcyjnych
heterokosmosów, zanurzoną w postmodernizmie literaturę lat osiemdziesiątych.
Fantastyczny Zagrzeb
Wybrany przykład fantastycznej prozy, w której Zagrzeb zajmuje istotne miejsce – opowiadanie Aleksandra Žiljaka Noć kada je završio rat (Noc, kiedy skończyła się wojna) z 1995 roku
pokazuje, jak niesłuszne jest odrzucenie gatunkowej chorwackiej fantastyki ze względu na
jej rzekomy eskapizm. Postrzegane w kontekście ówczesnej chorwackiej produkcji literackiej, udowadnia ono, że narzędzia przysługujące fantastyce pozwalają jej przemówić
o rzeczywistości bardziej przekonująco niż narracje mimetyczne 17. Motywem przewodnim opowiadania jest śledztwo prowadzone przez chorwacką inspektor Mariję Turk
w sprawie brutalnych morderstw; w różnych miejscach Zagrzebia odnajdywane są z niepokojącą regularnością zmasakrowane ciała, na których próżno jednak szukać wskazówek
dotyczących winnego zbrodni. Czytelnik, w przeciwieństwie do policjantów, wie jednak,
że mowa o niezwykle silnym stworzeniu, drapieżniku, który błyskawicznie rozszarpuje
ofiary, a rozpoczęcie łowów obwieszcza charakterystycznym wyciem, przywodzącym na
myśl syreny alarmowe. Ich sygnał jest stałym elementem dźwiękowego pejzażu miasta –
w opowiadaniu bowiem rozpoczęta dwadzieścia trzy lata wcześniej wojna wciąż trwa i nieustannie zbiera krwawe żniwo, a jedną z jej ofiar jest siedmioletni syn głównej bohaterki.
Punktem wyjścia jest zatem klasyczny krajobraz rodem z kryminałów i filmów noir,
ekstrapolowany jednak w przyszłość. W ten spójny wewnętrznie świat narracji który dostarcza przy tym wyraźnego komentarzem do aktualnej rzeczywistości autora, wkrada
się, zgodnie z koncepcją fantastyki Rogera Calloisa 18, nadnaturalny pierwiastek w osobie
krwiożerczego potwora – horyzont czytelniczych oczekiwań gatunkowych wiedzie zdecydowanie w stronę horroru. Zakończenie przynosi jednak rekwizytorium motywów rodem z powieści science fiction sprzed Nowej Fali: potwory okazują się inteligentnymi istotami przybyłymi z kosmosu. Jeden z nich opowiada Mariji historię swojej cywilizacji i jej
gwałtownego krachu, odsłaniając także powód przybycia na Ziemię związany z walką
frakcji o to, która planeta powinna zostać zasiedlona, i wątpliwości, czy możliwa jest koegzystencja z ludźmi czy też konieczne jest ich zgładzenie. Jak bowiem powiada: „Nie
rewolucje” sparaliżowały marzenia, aspiracje i działania emancypacyjne cechujące przeszłe pokolenia, oferując w zamian
spojrzenie skierowane w przeszłość oraz zrezygnowaną i sceptyczną postawę. Zob. Enzo Traverso, The Memory of the Twentieth Century Left, online: Verso, https://www.versobooks.com/blogs/2414-enzo-traverso-the-memory-of-the-twentiethcentury-left [dostęp: 30.08.2018].
16

Jurica Pavičić, Prošlo je vrijeme Sumatra i Javi, „Sarajevske sveske” 2004, nr 5, online: http://www.sveske.ba/bs/content/proslo-je-vrijeme-sumatra-i-javi [dostęp: 30.08.2018].

17

Ponownie nawiązując do Jamesona: „właściwe dla science fiction narzędzia przedstawiania […] przekazują bardziej wiarygodną informację o współczesnym świecie niż wyjałowiony realizm”. Fredric Jameson, dz. cyt., s. 251.

18

Zob. Roger Caillois, Od baśni do „science fiction”, w: tegoż, Odpowiedzialność i styl, przekł. Jan Błoński, Jerzy Lisowski, Krystyna
Dolatowska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, s. 31-34.
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uważamy was [ludzi — A.W.] za wystarczająco dobrych. Jesteście zbyt agresywni, niestabilni psychicznie, wasz system wartości jest problematyczny, nie wiemy, jaki mielibyście
wpływ na nasze dzieci [Ne smatramo vas dovoljno dobrima. Preagresivni ste, psihički nestabilni, vaše vrijednosti su problematične, ne znamo kako biste utjecali na našu djecu]” 19. Ostatecznie
Ziemię ocala międzygatunkowy seks pomiędzy kosmitką Lahissą i Mariją, który sprawi,
że ta ostatnia zajdzie w ciążę, potwierdzając możliwość rodzenia przez ziemskie kobiety
potomków obcego gatunku oraz wywołując pokojową inwazję i długo oczekiwane zakończenie wojny.
Nawet na podstawie tego krótkiego opisu widać, że fabuła opowiadania korzysta z rozmaitych klisz gatunkowych (Jameson powiedziałby, że mamy tu do czynienia z heterogeniczną grupą modeli narracyjnych czy też serią nieciągłości gatunkowych 20) i żongluje wyeksploatowanymi motywami charakterystycznymi dla każdej z nich. Sytuuje się jednak
także w obrębie jeszcze jednego chorwackiego nurtu literackiego: ratno pismo (pisanie wojny – literatura tematyzująca wojnę z lat dziewięćdziesiątych) uczyniło bowiem żonglowanie rozmaitymi konwencjami gatunkowymi (zazwyczaj znajdującymi się na pograniczu fikcji i literatury faktu) zabiegiem, który otrzymuje w kontekście wojny nowy sens –
przestaje być postmodernistyczną grą z czytelnikiem, a służy w zamian jak najbardziej
wiarygodnemu oddaniu koszmaru wojny i dramatu egzystencjalnego jej ofiar. Jak pisze
Enver Kazaz:
[…] ratno pismo nie pozostało głuche na postmodernistyczne wyzwanie przekraczania granic gatunkowych.
Przekraczanie granic pomiędzy prozą, powieścią i dokumentem sądowym, notatką prasową, reportażem oraz
szeregiem innych form i gatunków często ma miejsce w literaturze wojennej. Poetyka dawania świadectwa
nagle okazuje się nie być redukcją literatury, ale odwrotnie – jej rozszerzeniem, przy czym tekst literacki
pochłania całościową praktykę tekstualną. Staje się rodzajem pajęczej sieci o właściwościach intertekstualnych i intermedialnych 21.

Choć w opowiadaniu autor buduje atmosferę strachu przy pomocy tajemniczego potwora i krwawych opisów rozszarpywania ciał, rzeczywistą grozę ewokuje wojna – także
tytuł sugeruje, że to ona stanowi główny temat opowiadania. Banalnej opowieści o zmęczonej życiem pani detektyw przydaje egzystencjalnego dramatu retrospekcja dotycząca
śmierci jej syna podczas nalotów na miasto. Potwór atakuje w nocy w miejscach oddalonych od centrum Zagrzebia, a jego siedliskiem jest opuszczona elektrownia na rubieżach
miasta, co tworzy dość typowe dla horroru dekoracje. Przestrzeń staje się zagrożeniem,
dotychczas neutralne miejsca nagle ujawniają swój przerażający wymiar w wyniku wtargnięcia nadnaturalnego elementu. Także tu zatem „literatura grozy nadała miastu funkcję

19

Aleksandar Žiljak, Noć kada je završio rat, w: Zagreb 2004, red. Darko Macan, Zagreb: SFera 2005, s. 34.

20

Fredric Jameson, dz. cyt., s. 301-317.

21

Przekład własny za: „[…] ratno pismo nije ostalo gluhim na izazov postmodernih prekoračenja žanrovskih granica. Otud se
prekoračanje granica između proze, romana i sudskog spisa, novinskog izvještaja ili reportaže i niza drugih formi i žanrova
veoma često zbivaju u ratnom pismu. Poetika svjedočenja odjednom se otkriva ne kao redukcija literature, nego upravo
obrnuto – njeno proširenje, pri čemu književni tekst guta u sebe ukupnu tekstualnu praksu. On postaje neka vrsta puakove
mreže koja se ponaša ne samo intertekstualno već i intermedijalno”. Enver Kazaz, Prizori uhodanog užasa, „Sarajevske sveske”
2004, nr 5, online: http://www.sveske.ba/bs/content/prizori-uhodanog-uzasa [dostęp: 30.08.2018].
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znamienną, stawiając niezwykle często znak równości między przestrzenią miejską a obszarem zagrożenia, także tego nieupostaciowanego” 22. Tymczasem syn Mariji ginie na
Ilicy, głównej ulicy Zagrzebia, w środku dnia: horror zostaje zwielokrotniony, gdyż w obliczu wojny nie obowiązują żadne zasady ani konwencje, zagrożenie staje się totalne i uniwersalne, może dotyczyć każdego – nie kieruje się żadną logiką, nawet taką, która mogłaby być udziałem najeźdźców z kosmosu.
Subwersywnym elementem opowiadania w kontekście ówczesnej chorwackiej produkcji literackiej jest jednak przede wszystkim zabieg dwukrotnej dekonstrukcji obcości.
Wiele powstałych na początku lat dziewięćdziesiątych utworów, szczególnie tych dotyczących wojny, charakteryzuje się binarnym podziałem świata, w którym moralna racja
może być tylko po jednej stronie. W Nocy, w której skończyła się wojna nie tylko krwiożerczy kosmici okazują się ostatecznie przynieść pokój wymęczonej planecie – w śledztwie
pomaga Mariji serbski major, podczas gdy jej przełożeni obracają się przeciwko niej. To
także nie Serbowie, ale Chorwaci i niejasne interesy pomiędzy biznesem a polityką okazują się winne śmierci syna Mariji. Za każdym razem tę dekonstrukcję przypieczętowuje
seks Mariji z Innym – wpierw Serbem, później kosmitką. To właśnie ten element mógłby
przesądzić o zasadności uznania opowiadania za science fiction. Urodzony w Chorwacji
Darko Suvin, słynny już badacz fantastyki naukowej, w klasycznej już definicji tego gatunku uważa efekt wyobcowania poznawczego (cognitive estrangement) za decydujący o jego
potencjalnej subwersywności – użyte w tekstach novum ma być elementem wywołującym
efekt Brechtowskiej obcości lub też zapożyczonego od rosyjskich formalistów ostranenia
(ros. остранение) 23. W omawianym opowiadaniu poczucie nieprzystawalności empirycznej rzeczywistości i świata utworu wywołuje u czytelnika nie tylko pojawienie się obcych
z innej planety, ale także dwukrotne odwrócenie ustalonego porządku: wrogowie charakterystyczni dla dwóch różnych konwencji gatunkowych, horroru i literatury wojennej,
ostatecznie okazują się sojusznikami.
Odpowiedzi na to, dlaczego to właśnie Marija wykazuje gotowość do spotkania z innością, dostarczyć może jej związek z heterotopicznym 24 elementem przestrzeni miejskiej
– największym cmentarzem Zagrzebia, Mirogojem. To tam pochowany jest syn głównej
bohaterki, która tylko przy jego grobie pozwala sobie na słabość i ból. W książce Ciało i kamień, poświęconej przemianom miasta w cywilizacji Zachodu, Richard Sennett objaśnia
związek ponowoczesnego miasta z cierpieniem i empatią:

22

Ksenia Olkusz, Współczesność w zwierciadle horroru. O najnowszej polskiej fantastyce grozy, Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Raciborzu 2010, s. 13.

23

Darko Suvin, Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre, New Haven: Yale University Press
1979, s. 3-15.

24

Jak wyjaśnia Michel Foucault: „Są też, prawdopodobnie w każdej kulturze, w każdej cywilizacji, miejsca (lieux) rzeczywiste –
miejsca, które wyznaczane są wraz z tworzeniem się społeczeństwa, które są czymś w rodzaju kontr-miejsc (contre-emplacements), rodzajem efektywnie odgrywanej utopii, w której wszystkie inne rzeczywiste miejsca (emplacements), jakie można znaleźć
w ramach kultury, są jednocześnie reprezentowane, kontestowane i odwracane. Miejsca (lieux) tego typu są poza wszystkimi
miejscami, chociaż nie jest wykluczona możliwość wskazania ich lokalizacji”. Michel Foucault, Inne przestrzenie, przekł. Agnieszka
Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005, nr 6 (96), s. 120.

Inny Zagrzeb
Wśród problemów miasta wielokulturowego kryje się trudna kwestia moralna, jak wzbudzić sympatię dla
Innych. Jest to możliwe, uważam, tylko jeżeli się zrozumie, dlaczego cielesne cierpienie wymaga takiego miejsca, gdzie przyznamy się do bólu i gdzie dojrzymy jego transcendentne źródło. Cierpienie wytacza pewien
szlak w życiu, w doświadczeniach człowieka. Dezorientuje i odbiera poczucie pełni, zwycięża pragnienie
harmonii. Ciało, które dopuszcza cierpienie, w końcu stanie się ciałem miejskim, wrażliwym na cudzy ból,
na niezliczone formy bólu obecne na ulicy, nareszcie możliwe do zniesienia – chociaż w tak różnorodnym
świecie nie każdy potrafi wyjaśnić bliźnim co czuje, kim jest 25.

Jeśli założymy – jak za Richardem Senettem odnotowuje także Ewa Rewers – że kluczową figurą miejskiego podmiotu ponowoczesności jest Inny 26, opowiadanie Žiljaka
daje nadzieję na pozytywny rezultat nieuniknionego spotkania z nim w przestrzeni miejskiej, potwierdzając tym samym sensowność istnienia miasta, bez względu na zagrożenie,
które w nim czyha. W powstałej siedemnaście lat później dystopii tego samego autora pod
tytułem Irbis następuje zupełna zmiana perspektywy. Oto jedynym rozwiązaniem okazuje
się czysta przemoc – tylko zniszczenie miasta stanowiącego centrum mocy i niesprawiedliwości może doprowadzić do na poły ironicznie utopijnego zakończenia, gdyż jak tłumaczy główny bohater: „Nadszedł czas na osinowy kołek. Nadszedł czas, aby powybijać
wampiry [Došlo je vrijeme za glogov kolac. Došlo je vrijeme da se vampiri utamane]” 27.
Konkluzja
Opowiadanie Žiljaka obrazuje także dwie tendencje istotne dla tamtejszej fantastyki gatunkowej w latach dziewięćdziesiątych. Wcześniejszy jej rozwój nie tylko w Chorwacji,
ale i w całej Jugosławii upływał pod znakiem czasopisma science fiction „Sirius”, które ukazywało się w latach 1976-1989 i dwukrotnie ogłoszone zostało najlepszym europejskim pismem fantastycznonaukowym 28. W latach siedemdziesiątych w Jugosławii wyraźnie wzrosło zainteresowanie tym gatunkiem, powstały także pierwsze fandomy. Periodyk „Sirius”
przybliżał swoim czytelnikom zarówno kanoniczne już dzieła, jak i nowsze opowiadania,
na jego łamach ukazywały się także szkice teoretycznoliterackie i recenzje oraz, co istotne, opowiadania lokalnych autorów. Polityka redakcyjna była jednak jasna – publikowano
jedynie opowiadania uznane przez redaktorów za przynależące do science fiction, co spowodowało, że w tym okresie inne gatunki, chociażby horror czy fantasy, były praktycznie
nieobecne 29. Stopniowo tendencję tę przełamano, choć znacznie wolniej i bardziej zachowawczo niż w sąsiedniej Serbii, w której, przykładowo, gwałtowna ekspansja horroru nastąpiła już na początku lat dziewięćdziesiątych 30. W chorwackiej literaturze widoczne jest
przede wszystkim sukcesywne odchodzenie od sztywnych granic gatunkowych i tzw.
25

Richard Sennett, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, przekł. Magdalena Konikowska, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2015, s. 450.

26

Ewa Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków: Universitas 2005.

27

Aleksandar Žiljak, Irbis, Zagreb: Zagrebačka naklada 2012, s. 133.

28

Aleksandar Žiljak, Znanstvena fantastika u Hrvatskoj, w: Ad astra: Antologija hrvatske znanstvenofantastične novele 1976-2006,
red. Tomislav Šakić, Aleksandar Žiljak, Zagreb: Mentor 2006, s. 23.

29

Tamże, s. 25-28.

30

Miodrag Milovanović, Srpska naučna fantastika, Beograd: Everest Media 2016, s. 97-98.
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hard science fiction – w opowiadaniach klasyfikowanych jako fantastycznonaukowe pojawiają się elementy przynależące do innych gatunków, aby następnie wyewoluować w stronę slipstreamu 31 czy też, jak określił ją we wstępie do prezentowanego na łamach czasopisma „Orbis” przeglądu opowiadań fantastycznych Ilija Bakić, „fantastyki (post)gatunkowej” 32. Z czasem w polu literackim pojawiły się dotąd nieobecne gatunki – wspomniana
SFera w 2006 roku wydała antologię horroru, w 2008 roku fantasy, aby kolejne coroczne
publikacje tytułować już zbiorami „chorwackiej fikcji spekulatywnej”.
Wybór Zagrzebia jako motywu przewodniego pierwszej chorwackiej antologii science
fiction również jest nieprzypadkowy. Pod koniec lat osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych następuje proces uniezależniania się zarówno chorwackiej, jak i serbskiej
fantastyki od dominujących wcześniej wzorców anglosaskich, co manifestuje się przede
wszystkim w wykorzystaniu na szeroką skalę lokalnych motywów: elementów serbskiej
i chorwackiej historii, mitologii słowiańskiej, a także bezpośrednich nawiązań do ówczesnej burzliwej rzeczywistości. Jednym z charakterystycznych objawów tej transformacji jest
znacznie częstsze umieszczanie akcji opowiadań w miejscach odwołujących się do lokalnych przestrzeni 33.

31

Slipstream to ukuty przez Bruce’a Sterlinga w 1989 roku termin określający kategorię gatunkową sytuującą się pomiędzy
mainstreamem a gatunkową fantastyką naukową (genre SF), który w założeniu podważać ma istnienie sztywnych podziałów
pomiędzy nimi. Utwory utrzymane w tym nurcie mogą zawierają elementy fantastyczne, nierealistyczne, surrealistyczne lub
też spekulatywne, wywołując przede wszystkim w czytelniku wrażenie dziwności i nieprzystawalności. Zob. Bruce Sterling,
Slipstream, „Science Fiction Eye” 1989, nr 5, s. 77-80.

32

Ilija Bakić Domaća (post)žanrovska fantastika s kraja 90-ih (panorama), „Orbis” 1991, nr 2-3, online: http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/6/fanta.html [dostęp: 30.08.2018].

33

Poza Zagrzebiem istotnym dla chorwackiej fantastyki miejscem jest także półwysep Istria, co spowodowane jest przede
wszystkim rozwojem i działalnością istryjskiego fandomu, który od 2012 roku także wydaje corocznie antologie – częstokroć tematyzujące lokalne legendy oraz historię regionu – a także organizuje własny konwent, Istrakon. Interesujący jest
również fakt, że w latach dziewięćdziesiątych mieszkańcy Istrii padli ofiarą oskarżeń o separatystyczne i autonomiczne tendencje, których realność na planie politycznym jest w zasadzie niemożliwa do udowodnienia, a które mimo to znalazły swe
odzwierciedlenie w licznych utworach fantastycznych opisujących niepodległość Istrii lub wojnę istryjsko-chorwacką o wyzwolenie.

Inny Zagrzeb
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Abstract
The article A Fantastic Crucible: Genological and Cultural Syncretism in Ben
Aaronovitch Urban Fantasy Series “Rivers of London” explores generic and cultural syncretism in the eponymous cycle. Having defined urban fantasy, the
author proceeds to place emphasis on the overwhelming heterogeneity
adopted within the genre, which suggests its openness to various influences,
transformations and modifications. In this particular case the elements of
urban fantasy and the criminal novel have been successfully incorporated
to create a harmonious whole. Examining the vision of a city of London as
a melting pot, Borowska-Szerszun argues that the fantastic level of the text
has been construed as just one more component of multicultural London,
in which different cultures, nationalities and religions meet. Aaronovitch’s
cycle is shown, therefore, as breaking the predominance of whiteness in the
fantasy genre, and introducing, instead, social and cultural diversity, which
reveals the potential of urban fantasy to deal with difficult issues of our times
and provide a valid commentary about contemporary reality.

S y l w i a B o r o w s k a - S z e r s z u n — adiunkt w Zakładzie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu w Białymstoku, autorka monografii Enter the Carnival: Carnivalesque Semiotics in Early Tudor Moral
Interludes (2016) oraz szeregu artykułów w czasopismach naukowych i monografiach poświęconych zarówno dramatowi średniowiecznemu jak i współczesnej fantastyce; redaktor w czasopiśmie naukowym
„Crossroads. A Journal of English Studies” oraz „Creatio Fantastica”. Kontakt: sbszerszun@gmail.com
Creatio Fantastica nr 1 (58) 2018, ss. 121-136, DOI: 10.5281/zenodo.1419548
Tekst jest przedrukiem rozdziału opublikowanego pierwotnie w książce Narracje fantastyczne pod redakcją Kseni Olkusz i Krzysztofa M. Maja (Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2017, ss. 189-208.
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Wstęp
Literatura fantasy to właściwie od momentu powstania twór synkretyczny 1, czerpiący między innymi z tradycji mitu, baśni, romansu rycerskiego, powieści przygodowej czy awanturniczej. Synkretyzm ten wydaje się postępować wraz z ewolucją gatunku, skutkując proliferacją odmian i podgatunków fantasy 2, co świadczy o jej nieustannym dialogu z innymi
konwencjami literackimi, jak również o niezwykłej podatności na różnorakie wpływy literackie i kulturowe. Proces ten wyraźnie widać na przykładzie urban fantasy, czyli fantasy
miejskiej, odmiany obrazowo opisywanej na gruncie polskim przez Andrzeja Sapkowskiego:
Mianem urban fantasy określamy utwory utrzymywane w poetyce pikarejsko-wielkomiejskich ballad, Schelmenroman, West Side Story lub punk-rocka,w którym magia i fantazja wkraczają do betonowo-asfaltowej dżungli naszych miast. Ulicą Nowego Jorku przebiega biały koń, ratując bohatera z rąk młodzieżowego gangu i niosąc go w niesamowitą przygodę (Mark Helprin, Winter’s Tale). Elfy, inne magiczne istoty i demony grają w zespołach rockowych, jeżdżą metrem, a nocą szwendają się od McDonald’s do Central Park. W tymże Central
Parku, jakby nie mieli gdzie, dobrzy i źli mieszkańcy Faerie urządzają sobie bitwę, istny Armagedon (Emma
Bull, War for the Oaks) 3.

Definicja przez enumerację, proponowana przez poczytnego polskiego pisarza – będącego praktykiem, nie zaś literaturoznawcą – nie spełnia wprawdzie wymogów dyskursu
naukowego, lecz zostaje przytoczona w niniejszym artykule jako egzemplifikacja pewnego
sposobu konstruowania terminów (i wpływu, jakie na kształtowanie wiedzy teoretycznej
czytelników ma opinia twórcy) oraz posiadająca wartość poznawczą jako zwracająca uwagę
na eklektyczny charakter podgatunku. Warto przy tym zauważyć, że publikując powyższy
opis w roku 2001, Sapkowski powoływał się na powieści autorów zazwyczaj wymienianych
w najpopularniejszych opracowaniach jako pionierów urban fantasy, których utwory nie
były jednak jeszcze wówczas dostępne na rynku polskim – na przykład Wojna o dąb Emmy
1

Synkretyzm w odniesieniu do literatury fantasy świata wtórnego analizuje wnikliwie Grzegorz Trębicki w tekście Synkretyzm fantasy. Fantasy świata wtórnego: literatura, kultura, mit. Autor omawia zarówno przemiany w konstrukcji bohaterów, jak
i antagonistów, skupiając się przede wszystkim na związkach z kulturą i mitem. Zob. Grzegorz Trębicki, Synkretyzm fantasy.
Fantasy świata wtórnego: literatura, kultura, mit, Kraków: Wydawnictwo Libron 2014.

2

Autorka artykułu jest świadoma, że definicji samej fantasy, czasem ze sobą sprzecznych, jest w piśmiennictwie polskim wiele
i że spór o to, czy o fantasy można mówić jako o oddzielnym gatunku, czy też jako o pewnej odmianie science fiction lub konwencji literackiej, nadal nie został rozstrzygnięty Przemiany w polskim dyskursie fantasy omawia Katarzyna Kaczor, poddając krytycznej analizie kluczowe propozycje definicji zarówno polskich autorów, jak i literaturoznawców (tejże, We władzy
dyskursów. O polskich definicjach fantasy, w: Między przymusem a akceptacją: meandry władzy w literaturze i kulturze popularnej,
red. Anna Gemra, Konrad Dominas, Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów 2012, ss.
25-44). „Taksonomiczne kłopoty z fantasy wynikają również stąd”, zauważa Maciej Świerkocki, „że gatunek ten wchodzi w reakcje z innymi, pokrewnymi (i nie tylko) gatunkami literackimi bardziej niż brzegowo, przez co właściwie nie istnieje w postaci
czystej, z wyjątkiem kilku tak zwanych modelowych dzieł” (tegoż, Fantasy, w: Grzegorz Gazda (red.), Słownik rodzajów i gatunków literackich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012, s. 323). Konstatacja ta jest echem propozycji Briana Attebery’ego (Strategies of fantasy, Bloomington: Indiana University Press 1992, ss. 11-13), który do rozważań na temat fantasy
wprowadza zaczerpnięte z nauk matematycznych pojęcie zbioru rozmytego (fuzzy set). Podobnie jak zbiór rozmyty, gatunek
fantasy posiada więc wyraźne centrum (na przykład Władca Pierścieni), lecz im dalej od niego, tym bardziej nieokreślone wydają się granice międzygatunkowe. Koncepcja ta, powszechnie już przyjęta w piśmiennictwie anglojęzycznym, umożliwia
określenie, w jakim stopniu konkretny utwór przynależy do gatunku, którego cechy wyznacza tekst modelowy lub grupa
takich tekstów. Z kolei wspomniany już Stasiewicz w studium poświęconym intertekstualności w fantasy słusznie zwraca
uwagę na „relacyjność” prób jej definiowania, zauważając że „gatunek ten często nie jest definiowany jako taki, ale definiowany jest wobec innych gatunków, a strategie, za pomocą których realizowane są jego podstawowe funkcje kontrastowane
są ze strategiami innych form literatury” (tegoż, Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2016, s. 146). Relacyjność ta może się przejawiać w kontrastowaniu fantasy
z wszelakimi odmianami realizmu, postrzeganiu jej jako formy kontynuacji wcześniejszych form literackich, czy podkreślaniu związków z mitem (tamże, ss. 146-155).

3

Andrzej Sapkowski, Rękopis znaleziony w smoczej jaskini. Kompendium wiedzy o literaturze fantasy, Warszawa: SuperNowa 2011,
s. 46.
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Bull została w Polsce wydana w roku 2003 (w oryginale w 1987), natomiast Zimowa opowieść
Marka Helprina – dopiero w 2014 (w oryginale zaś w 1983).
Kształtujący się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i na początku XXI wieku podgatunek doczekał się bardziej precyzyjnych prób definicji w piśmiennictwie anglojęzycznym. I tak John Clute w najobszerniejszym do tej pory przedsięwzięciu o charakterze encyklopedycznym (The Encyclopedia of Fantasy) określa teksty urban fantasy jako te, w których
elementy fantastyczne i realistyczne łączą się w opowieści o współczesnym (contemporary),
najczęściej prawdziwym (real), lub przynajmniej rozpoznawalnym (recognizable) mieście –
Londynie, Nowym Jorku czy Hong Kongu – które z jakichś przyczyn pozostaje w kontakcie z magicznym światem Faerie 4. Dostrzega jednak, że podgatunek obejmuje również utwory fantasy świata wtórnego, w których fantastyczne, wyobrażone miasto wykreowano
jako w pełni wykształcone środowisko, a nie tylko tło wydarzeń (na przykład Ankh-Morpork
Terry’ego Pratchetta). Co istotne, jak zauważają inni krytycy 5, utwory utrzymane w opisywanej konwencji często przekształcają elementy zaczerpnięte z folkloru, baśni czy fantasy
epickiej i występujące wcześniej w entourage’u umownie średniowiecznym, wpisując je
w stylistykę wielkomiejską i sprawiając, że to właśnie miasto staje się przestrzenią podróży
inicjacyjnej bohatera lub mityczną areną walki dobra ze złem. Z kolei Helen Young, pisząc
zarówno o tekstach literackich, jak i serialach, proponuje termin suburban fantasy (fantasy
podmiejskiej) 6, przy czym atrybut ten można traktować dosłownie, odnosząc go do przestrzeni przedmieść jako miejsca akcji. Jednak, co wydaje się bardziej istotne, zwraca ona uwagę
na fenomen pod-miejskiej (sub-urban) rzeczywistości, na to, co znajduje się niejako „pod” powierzchnią realnego miasta. Mogą to być zjawiska, istoty i zdarzenia nadprzyrodzone czy
magiczne, lecz również warstwa historyczna bądź legendarna, stanowiąca o unikatowym
charakterze danej metropolii, jednak wymagająca swoistego spojrzenia w głąb, pod warstwę współczesności. O ile jednak tak swoiście rozumiana „pod-miejskość” rzeczywiście
wadzanie jej jako nazwy kolejnej odmiany wewnątrzgatunkowej wydaje się niezasadne.
Synkretyzm gatunkowy w cyklu Rzeki Londynu Bena Aaronovitcha
Utwory utrzymane w estetyce urban fantasy wydają się podatne na różnorodne wpływy
i eksperymenty genologiczne, rozmywające granice gatunkowe. W rezultacie etykietę urban
fantasy otrzymują obecnie, często zgodnie z wymogami wydawniczo-marketingowymi, tak
niejednorodne zjawiska literackie, jak Dworzec Perdido Chiny Miéville’a, wpisujący się także

4

John Clute, Urban fantasy, w: The Encyclopedia of Fantasy, red. John Clute, John Grant, Londyn: Orbit Books 1997, s. 975.

5

Brian Stableford, Urban fantasy, w: Historical Dictionary of Fantasy Literature, red. Brian Stableford, Lanham, Maryland: The
Scarecow Press 2005, s. 413; Alexander C. Irvine, Urban fantasy, w: The Cambridge Companion to Fantasy Literature, red.
Edward James, Farah Mendlesohn, Cambridge: Cambridge University Press 2012, s. 200.

6

Helen Young, Race and Popular Fantasy Literature: Habits of Whiteness, London, New York: Routledge 2016, loc.3824 [Edycja
Kindle].
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w nurt New Weird 7 czy steampunk 8, i cykl powieści Laurell K. Hamilton o Anicie Blake, zawierający elementy charakterystyczne dla romansu paranormalnego 9. Pomimo niebagatelnych różnic między nimi, o przynależności do „zbioru rozmytego” 10, jakim niewątpliwie
jest urban fantasy, decyduje właśnie obecność miasta i jego ważka rola w konstruowanej
narracji. Tendencję do kompilowania różnych gatunków w obrębie jednego tekstu można
zaobserwować również w nieukończonym jeszcze cyklu Bena Aaronovitcha Rzeki Londynu
o Peterze Grancie 11, brytyjskim policjancie obdarzonym magicznym talentem i działającym
we współczesnym Londynie, w którym rzeczy codzienne i zjawiska nadnaturalne współistnieją obok siebie, tworząc wielowarstwową, przenikającą się i pozostającą w nieustannym
dialogu mozaikę. Proponowany przez autora mariaż mimetycznego świata powieści kryminalnej z elementami zaczerpniętymi z egzomimetycznego gatunku fantasy 12 (magia, czarodzieje, istoty nie-ludzkie) nie wydaje się aż tak zaskakujący, jeśli przyjmiemy za Agnieszką
Fulińską, że u źródeł obu gatunków leży archetypiczne podobieństwo, typowe dla literatury
popularnej w ogóle:
Jeśli przyjrzymy się […] najważniejszym odmianom literatury popularnej: kryminałowi, fantastyce, westernowi, a nawet do pewnego stopnia romansowi, zauważymy, że najważniejszymi archetypami leżącymi u ich
podstaw są właśnie te związane z najgłębszymi pokładami mitologii: walka dobra ze złem (światła z ciemnością) i wprowadzanie/przywracanie ładu w świecie ogarniętym przez chaos. Jako archetypowa postać, detektyw nie różni się od rycerza czy czarodzieja, Chandlerowski Marlowe nie różni się zatem od Tolkienowskiego Froda, Wiedźmina Sapkowskiego, Bonda Fleminga, bohaterów Przeminęło z wiatrem, a jeśli spojrzeć
7

Interesującą próbę scharakteryzowania New Weird, zarówno w kontekście etymologicznego i współczesnego znaczenia angielskiego słowa weird, jak również w odniesieniu do wcześniejszej prozy weird (na przykład twórczości Howarda Phillipsa
Lovecrafta) podejmuje Jeffrey Andrew Weinstock (The New Weird, w: New Directions in Popular Fiction: Genre, Distribution,
Reproduction, red. Ken Gelder, Londyn: Palgrave McMillan 2016, ss. 177-186). Historia terminu New Weird jest stosunkowo
krótka. Weinstock wspomina o burzliwej dyskusji, przeprowadzonej w 2003 roku przez czytelników na forum dyskusyjnego
brytyjskiego czasopisma „The Third Alternative” i oscylującej wokół pytania, czy można tu w ogóle mówić o formie literackiej,
czy raczej o stosowanym przez wydawców zabiegu marketingowym. W tym samym roku na łamach tegoż czasopisma ukazał
się swoisty „manifest” New Weird Chiny Miéville’a. Wśród cech wyróżniających tę prozę, na czoło wysuwa się jej eklektyczny
charakter, różnorodność inspiracji, tendencja do przekraczania granic gatunkowych, świadome stosowanie zapożyczeń, oraz
autoreferencyjność. Jest to więc proza postmodernistycznie samoświadoma, metafikcjonalna i intertekstualna. Nie unika podejmowania trudnych problemów współczesności, niemniej jednak stroni od dydaktyzmu.

8

Wydaje się, że w przypadku steampunku zasadniej jest mówić o pewnym nurcie natury stylistyczno-estetycznej w kulturze
w ogóle, uwidaczniającym się w modzie, filmie, komiksie, grach komputerowych, literaturze etc., niż wyłącznie jako o odmianie gatunkowej. Powieści utrzymane w tej stylistyce wykorzystują elementy science fiction, fantasy i historii alternatywnej;
łączy je zaś fascynacja techniką wiktoriańskiej epoki pary. Utwory te mogą być osadzone w przeszłości lub alternatywnej
przyszłości, które określa inny niż w rzeczywistości rozwój techniki, często skutkujący anachronicznymi wynalazkami. Por.
Natalia Lemann, Steampunk, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t. 57, nr 1, ss. 344-349; John Clute, Paul J. McAuley,
Steampunk, w: The Encyclopedia of Fantasy, red. John Clute, John Grant, Londyn: Orbit Books 1997, ss. 895-896.

9

Jak zauważa Ksenia Olkusz, zestawienie urban fantasy z romansem paranormalnym jest możliwe głównie dzięki umiejscowieniu
wydarzeń, jednak w przypadku tej drugiej kategorii wyeksponowane są wątki miłosne, i to właśnie one, tak jak w przypadku
romansu w ogóle, pełnią rolę pierwszoplanową. Za główny komponent warunkujący przynależność utworu do tego typu
narracji, badaczka słusznie uznaje występowanie bohaterów bądź bohaterek proweniencji fantastycznej i ich relację miłosną/seksualną z przedstawicielem gatunku ludzkiego. Przedstawiając schematy fabularne oraz konstrukcję postaci w kontekście tradycyjnego romansu, autorka identyfikuje pierwiastki fantastyczne jako dominantę kompozycyjną romansu paranormalnego, podkreślając rezygnację „z tematyki stricte miłosnej na rzecz fantastyki i wiążącego się z tym wyborem żywiołu
światotwórczego”. Ksenia Olkusz, Romans paranormalny (Materiały do „Słownika Rodzajów Literackich”), „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2016, t. LIX, z. 1, s. 108.

10

Brian Attebery, Strategies of Fantasy, Bloomington: Indiana University Press 1992, s. 11.

11

Cykl powstaje od roku 2011, w języku polskim ukazały się dotychczas dwa pierwsze tomy: Rzeki Londynu [Rivers of London]
(2011) oraz Księżyc nad Soho [Moon over Soho] (2011). W oryginale do tej pory wydano jeszcze Whispers Under Ground (2012),
Broken Homes (2013), Foxglove Summer (2014) oraz The Hanging Tree (2016). Ponieważ obie pozycje w języku polskim ukazały
się w tym samym roku, w dalszej części artykułu – w celu uniknięcia pomyłek – będzie się w cytatach używać akronimu RL
dla Rzek Londynu i KS dla Księżyca nad Soho.

12

Zob. więcej na temat opozycji mimetyzmu/egzomimetyzmu w artykule: Andrzej Zgorzelski, SF jako pojęcie historycznoliterackie, w: Spór o SF. Antologia szkiców i esejów o science fiction, red. Ryszard Handke i in., Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1989,
ss. 141-157. O przydatności kategorii Zgorzelskiego w studiach nad współczesną fantastyką w kontekście allotopii przekonuje Krzysztof M. Maj w książce Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych (Kraków: Universitas 2015).
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dalej ku obrzeżom kultury literackiej to również od bohaterów komiksów, takich jak Superman – wszyscy
bowiem dążą do tego samego 13.

W cyklu Aaronovitcha pierwiastek nadnaturalny jest nierozerwalnie złączony z motywem przestępstwa i zagadki kryminalnej, której rozwiązanie leży w gestii detektywa 14. Zespolenie to, leżące u podstaw konstrukcji powieści, narzuca kolejny zamysł fabularny – celem uporania się z problemem, policjant prowadzący śledztwo musi odkryć w sobie zdolność dostrzegania i uprawiania magii, co następuje zupełnie przypadkowo. Należy podkreślić, że wprowadzając element fantastyczny autor umyślnie stroni od stopniowego budowania napięcia i utrzymywania czytelnika w poczuciu, że zło czai się tuż obok. Pierwiastek
ten pojawia się w świecie Petera Granta bez najmniejszej zapowiedzi, zakłócając na chwilę
rutynowe działania i zmuszając protagonistę do zaakceptowania go jako konstytutywnego
i naturalnego komponentu świata przedstawionego:
[…] i wreszcie, gdzieś tuż po piątej, czynności śledcze utknęły w martwym punkcie. Ciało odjechało, detektywni zniknęli, a technicy laboratoryjni jednogłośnie orzekli, że niczego więcej nie da się zrobić przed świtem – do którego brakowało jeszcze trzech godzin. Potrzebowano więc tylko paru frajerów, którzy przypilnują miejsca przestępstwa do czasu, kiedy pracę zacznie nowa zmiana.
I w ten właśnie sposób doszło do tego, że stałem w Covent Garden na lodowatym wietrze o szóstej
rano, i dlatego akurat ja spotkałem ducha (RL: 9)

Jest to zabieg typowy dla proponowanej przez Farah Mendlesohn kategorii fantasy intruzywnej (intrusion fantasy), w której element fantastyczny jest „zwiastunem chaosu [bringer of chaos]” 15, wprowadzającym zamęt do znanego protagoniście świata. „Jako że podstawowym poziomem”, pisze dalej Mendlesohn, „jest świat normalny, fantasy intruzywne zachowują stylistykę realizmu [stylistic realism] i w znacznym stopniu polegają na wyjaśnianiu
[explanation]” 16. W przypadku cyklu Aaronovitcha, stosowana konsekwentnie autodiegetyczna narracja wymusza na czytelniku przyjęcie postawy tożsamej ze stanowiskiem narratora na obu płaszczyznach powieści: (1) w warstwie fantastycznej akceptuje on elementy
nadnaturalne w postaci duchów, wampirów i innych istot jako część rzeczywistości
Londynu i w miarę rozwoju fabuły dowiaduje się o nich coraz więcej; zaś (2) w warstwie
detektywistyczno-kryminalnej poznaje tajniki pracy policji, odkrywa kolejne tropy i łączy
je ze sobą stosując jak najbardziej racjonalne metody dedukcji w celu rozwiązania zagadki
fantastyczno-kryminalnej. W walce dobra ze złem skonstruowanej w cyklu jako seria przestępstw popełnionych przy użyciu czarnej magii, czyli „w sposób stanowiący naruszenie
porządku publicznego” (KS: 103) skuteczny okazuje się policjant, który posiłkuje się nie
tylko logiką, lecz również jest adeptem białej magii.
13

Agnieszka Fulińska, Dlaczego literatura popularna jest popularna?, „Teksty Drugie” 2003, nr 3, ss. 60-61.

14

Choć utwory te różni czas i miejsce akcji, podobny zamysł połączenia schematów fabularnych powieści kryminalnej i elementów fantastycznych leży u podstaw opowiadań Anny Kańtoch (por. Ksenia Olkusz, Hybrydy gatunkowe, czyli kryminalnogotyckie zagadki Anny Kańtoch, „Literatura i Kultura Popularna” 2008, t. 14, ss. 69-91). W obu przypadkach możemy mówić
o konstrukcjach w których komponenty te wzajemnie się uzupełniają tworząc logiczną i zharmonizowaną całość.
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Farah Mendlesohn, Rhetorics of fantasy, Middletown: Wesleyan University Press 2008, s. XXI.
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Tamże.
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Aaronovitch nie ogranicza się do wykorzystania wyłącznie tych dwóch dominujących
konwencji literackich, dość swobodnie inkorporując motywy obecne w literaturze fantasy
i szeroko rozumianej kulturze popularnej. Przykładowo, jeśli protagonistą jego cyklu jest
początkujący młody mag-policjant, pożądanym zabiegiem okazuje się wykorzystanie figury
mistrza – bardziej doświadczonego maga – wprowadzającego go w arkana magii. Zogniskowanie narracji na wątku perypetii młodego czarodzieja, często pobierającego nauki
w specjalnej szkole czy akademii, nie jest w literaturze fantasy niczym nowym i leży u podstaw konstrukcji niezliczonych utworów kierowanych do różnych odbiorców, czego przykładami mogą być Czarnoksiężnik z Archipelagu (A Wizard of Earthsea) Ursuli K. Le Guin,Trylogia Skrytobójcy (The Farseer) Robin Hobb, cykl Kroniki Królobójcy (The Kingkiller Chronicles)
Patricka Rothfussa czy seria o Harrym Potterze Joanne K. Rowling. W większości przypadków relacja mistrz-uczeń jest hierarchiczna i bez względu na to, jak utalentowany jest ten
ostatni, autorytetem pozostaje pierwszy. Farah Mendlesohn zauważa, że hierarchiczność ta
jest symptomatyczna dla narracji fantasy typu portal-quest, do których zaliczyć można
wszystkie wyżej wymienione utwory ze światem przedstawionym konstruowanym w głównej mierze deskryptywnie za pomocą „nagromadzenia szczegółów [accumulation of details]” 17, widzianych oczami bohatera, podczas gdy wszelkie wyjaśnienia i analiza są domeną
postaci występujących w roli magów, przewodników czy mędrców, dysponujących znacznie rozleglejszą i ekspercką wiedzą o świecie przedstawionym, w terminologii Bachtinowskiej będących nośnikami „słowa autorytatywnego” 18. Mendlesohn konstatuje również, że
praktyka ta ogranicza możliwości interpretacyjne odnośnie danego fantastycznego świata
nie tylko czytelnika, lecz również samego protagonisty, co być może wpływa na fakt, iż bohater w powieściach fantasy typu portal-quest jest raczej aktantem niż aktorem, wyposażonym w atrybuty przypisane jego roli, nie zaś osobowość 19.
Wykorzystując figurę maga-przewodnika typową dla wariantu quest fantasy, Ben Aaronovitch wprowadza do tego modelu nieco urozmaicenia, budując relację pomiędzy Peterem
Grantem a jego mistrzem bardziej na zasadzie obustronnego dialogu niż hierarchiczności
związanej z autorytarnym stosunkiem. Nightingale pozostaje wprawdzie przewodnikiem po
świecie magii – skonstruowanej dość schematycznie w formie kombinacji gestu, słowa i siły
woli oraz skodyfikowanej przez Newtona jako profesja, którą każdy może wykonywać przy
odpowiednim wysiłku 20 – lecz jednocześnie niebezpieczna, jako że jej nierozważne stosowanie może prowadzić do ubytków kory mózgowej i krwotoków wewnątrzczaszkowych.
17

Farah Mendlesohn, msc. cyt.

18

Zgodnie z definicją Michaiła Bachtina: „Słowo autorytarne wymaga, byśmy je uznali i przyjęli, narzuca się nam niezależnie
od stopnia wzbudzonego w nas przekonania; od początku łączy się dla nas z autorytetem […]. To słowo zastane. Dociera do
nas z wysokiej sfery, nie ze sfery familiarnego kontaktu”. Michaił Bachtin, Problemy literatury i estetyki, przekł. Wincenty Grajewski, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” 1982, s. 183.
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Farah Mendlesohn, dz. cyt, ss. 6-7.
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W wywiadzie dla portalu Suvudu Aaronovitch zauważa, że pierwotnie jego przedsięwzięcie miało być dostosowane do potrzeb telewizji, co wpłynęło na uproszczenie koncepcji systemu magii. Ponadto w przeciwieństwie do wszystkich wymienionych powyżej pozycji, w omawianym cyklu wrodzone zdolności nie mają żadnego znaczenia, a magii można się nauczyć,
„tak jak gry na skrzypcach”. Fakt ten, jak sygnalizuje autor, ma się okazać istotny dla fabuły w kolejnych tomach. Zob. Staggs,
Matt, A Coversation with Ben Aaronovitch, Author, „Midnight Riot”, Suvudu.com, online: http://sf-fantasy.suvudu.com/2011/02/a-conversation-with-ben-aaronovitch-author-midnight-riot.html [dostęp: 30.08.2018].
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Jednakże Peter, choć wymaga instrukcji w kwestiach magicznej edukacji, nie jest jedynie
pasywnym odbiorcą wiedzy swojego mistrza – obyty z komputerami i najnowszymi technologiami, doskonale rozumiejący realia współczesnego Londynu i jego mieszkańców, niejako otwiera tkwiącego w przeszłości Nightingale’a nie tylko na nowinki techniczne ułatwiające śledztwo, lecz również nowe idee i poglądy, bez których nie sposób w pełni partycypować w życiu społecznym współczesnej metropolii. Relacja ta nie może być postrzegana
jako jednokierunkowa, przy czym obie postaci, choć wpisują się w archetypiczny wzorzec
właściwy dla gatunku, są wystarczająco zindywidualizowane, by podtrzymać zainteresowanie, a, jak wzmiankuje Kari Maund, taka „inwestycja czytelnika [reader investment]” w osobowości i umiejętności głównych bohaterów może być jedną ze skutecznych metod budowania spójnego cyklu 21.
Peter Grant i Nightingale – tożsamość hybrydalna i imperialna
Postaci Petera Granta i Nightingale’a, rozmyślnie zbudowane na zasadzie kontrastu, zdolne
są harmonijnie współpracować w celu osiągnięcia zamierzonych celów i w imię wyższego
dobra (tu: schwytania i ukarania magicznych przestępców). Założenie to wydaje się leżeć
u podstaw zamysłu narracyjnego i rozciągać na inne warstwy i struktury powieści. By zilustrować ten proces, należy przyjrzeć się bliżej obu bohaterom. Peter Grant to młody, niedojrzały policjant, dość bystry, aczkolwiek niedorównujący intelektem Sherlockowi Holmesowi 22, z aspiracjami do pracy wydziale kryminalnym, choć przełożeni początkowo zamierzają wyznaczyć go wykonywania monotonnych zadań biurowo-administracyjnych
w zespole kontroli postępów dochodzeń. Propozycja Nightingale’a, by dołączył do jego jednoosobowego dotychczas wydziału zajmującego się wszelkimi niewyjaśnionymi zjawiskami, jest więc dla niedoświadczonego funkcjonariusza szansą i swoistą nobilitacją. Protagonista pod względem charakterologicznym jest stosunkowo nieskomplikowany: wstąpił do
policji powodowany chęcią pomagania społeczeństwu i pragnie po prostu „łapać złych gości” (RL: 21).Wyróżnia go jednak ciekawość i chęć eksperymentowania, połączona z ironicznym poczuciem humoru, dzięki któremu procedury policji i jej oficjalny język można
ukazać w ujęciu parodystycznym, oraz otwartością i łatwością nawiązywania kontaktu zarówno z ludźmi, jak i z przedstawicielami świata Faerie. Te dwie ostatnie cechy powiązane
są zresztą ze szczegółowo przedstawionym pochodzeniem społecznym protagonisty.
Czyniąc Petera Granta osobą o mieszanej tożsamości rasowej 23, Aaronovitch przełamuje paradygmat „białości”, która jak zauważa Young jest w fantasy „ustawieniem domyślnym
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Kari Maund, Reading the Fantasy Series, w: The Cambridge Companion to Fantasy Literature, red. Edward James, Farah Mendlesohn, Cambridge: Cambridge University Press 2012, s. 150.
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Aaronovitch sugeruje zresztą, że we współczesnym świecie nie ma już miejsca dla ludzkich wcieleń Sherlocka Holmesa. Bohater o ponadprzeciętnych zdolnościach intelektualnych, zdolny dostrzegać najdrobniejsze szczegóły i zapamiętywać je dzięki
ekstraordynaryjnej pamięci (i technikom mnemonicznym), a następnie racjonalnie łączyć, dedukować i wyciągać zaskakujące wnioski, zostaje zastąpiony przez system komputerowy HOLMES (skrót od Home Office Large Major Enquiry System), czyli
Główny System Nadzoru Śledczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który „pozwala analfabetom komputerowym w policji
wkroczyć do ostatnich dekad dwudziestego wieku” (RL: 25).

23

Termin ten jest dość niefortunnie przetłumaczony na język polski jako „mieszaniec”, co niesie za sobą pejoratywne skojarzenia, których sam Aaronovitch skrupulatnie unika.

Fantastyczny tygiel. Synkretyzm gatunkowy i kulturowy w cyklu urban fantasy…

[default setting]” 24, wynikającym z uwarunkowań historycznych gatunku, a więc z faktu, że
wszyscy jego czołowi przedstawiciele, tacy jak Howard Phillips Lovecraft, Robert Ervin Howard, John R. R. Tolkien i Clive Staples Lewis, byli białymi mężczyznami pochodzenia angielskiego lub amerykańskiego, czerpiącymi inspirację z europejskiej mitologii, literatury
i historii, w konsekwencji zaludniającymi stworzone przez siebie fantastyczne światy głównie białymi bohaterami. W opozycji do tak skonstruowanych postaci, Peter Grant jest synem białego uzależnionego od narkotyków jazzmana i sprzątaczki, imigrantki z Sierra Leone, wychowanym na styku dwóch kultur – angielskiej i zachodnio-afrykańskiej – zakorzenionym w obu i przez obie ukształtowany. Liczne wzmianki dotyczące rodziny i wychowania bohatera, formujących jego światopogląd i postrzeganie rzeczywistości, występują
właściwie we wszystkich tomach cyklu. Warto przyjrzeć się więc jednej z nich:
W naszym domu gotowało się w dwóch garnkach – jeden był dla mamy, a drugi, zdecydowanie mniej pikantny,
dla taty. Poza tym, on wolał kromkę białego chleba z margaryną od ryżu; oznaczałoby to tylko proszenie
się o kłopoty z sercem, gdyby nie był chudy jak szczapa. Ja byłem obugarnkowym dzieciakiem, który lubił
i ryż i chleb, co wyjaśnia moją wyrazistą urodę i męską budowę ciała. W garnku mamy były liście manioku,
a tata dostał duszoną jagnięcinę. Tego wieczoru wybrałem jagnięcinę, bo nigdy nie przepadałem za liśćmi
manioku, zwłaszcza że mama topi je w oleju palmowym. Używa tyle papryki, że jej zupa robi się czerwona,
i przysięgam, że to tylko kwestia czasu, zanim ktoś z jej gości samorzutnie stanie w płomieniach przy kolacji (KS: 47).

Należy zauważyć, że bohater określa się tu jako „obugarnkowy dzieciak” traktujący obie
tradycje kulinarne, ujęte tu jako bardziej i mniej pikantne jedzenie, afrykański ryż i angielski
chleb, jako równie naturalne i swojskie. Może przy tym wybrać to, co akurat bardziej mu
odpowiada, przy czym żadne z rodziców nie nalega, by opowiedział się po danej stronie.
Podwójna kuchnia jest tu metaforą kulturowej dwoistości, w jakiej wzrastał Peter, a jego
„obugarnkowość” staje się symbolem hybrydalnej tożsamości, łączącej elementy obu kultur.
W cyklu Aaronovitcha nie jest to bynajmniej źródłem wewnętrznego rozdarcia bohatera,
który mając szeroki wybór (jak w przypadku przywoływanego w cytacie posiłku), wybrał
odpowiadające mu elementy z obu kultur, ignorując przy tym inne.
O ile dla niego samego nie ma w tym nic szczególnego, Peter zdaje sobie sprawę, że potrzeba klasyfikacji rasowych ciągle jest obecna w systemie – przykładowo w żargonie policyjnym kod IC1 odnosi się do białych, IC3 do czarnych, on sam zaś klasyfikuje się jako „IC3
albo IC6 – Arabowie i mieszkańcy Afryki Północnej – zależnie od tego ile ostatnio złapał
słońca” (RL: 96) – a kolor skóry nadal jest jeszcze wyraźniejszym nośnikiem automatycznych skojarzeń niż ubiór, czego ilustracją może być następujący fragment:
Wysyłałem mieszane sygnały: garnitur i uspokajający wyraz twarzy wskazywały jedno, a fakt, że ewidentnie dopiero co wdałem się w bójkę i byłem mieszanej rasy, drugie. To mit, że Londyńczycy nie dostrzegają
się wzajemnie w metrze – jesteśmy doskonale świadomi obecności innych i przez cały czas przerabiamy
w myślach scenariusze „co by było gdyby” oraz stosowne do nich strategie działania. Co by było, gdyby ten
elegancki, przystojny, lecz egzotycznej urody młodzieniec poprosił mnie o pieniądze? Dam czy odmówię?
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Helen Young, dz. cyt., loc. 1601.
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Jeśli zażartuje, czy zareaguję, a jeśli tak, to czy będzie to nieśmiały uśmiech, czy rechot? A jeżeli został zraniony w walce, to czy potrzebuje pomocy? A co, jeśli, pomagając mu, dam się wciągnąć w groźną sytuację,
w przygodę albo dziki romans z przedstawicielem innej rasy? Czy spóźnię się na kolację? A jeżeli rozepnie
marynarkę i wrzaśnie „Bóg jest wielki!”, to czy zdążę rzucić się na podłogę w drugim końcu wagonu? (RL: 232).

Należy odnotować, że Peter, choć świadomy bycia w tym momencie przedmiotem rozgrywających się w głowach współpasażerów scenariuszy, nie stawia się w stosunku do nich
w opozycji, lecz podkreśla swoją przynależność do grupy poprzez użycie pierwszej osoby
liczby mnogiej („my”, Londyńczycy). Interesujące jest również to, że wszystkie dylematy
mieszkańca olbrzymiego wielokulturowego miasta można w kontekście tego cyklu odnieść
do obywateli fantastycznej warstwy Londynu – „innych”, którzy są po prostu jeszcze nieco
bardziej inni aniżeli osoba o mieszanej tożsamości rasowej.
Pochodzenie Petera Granta czyni go więc podatnym na postrzeganie tego, co inne lub
odrębne w kategoriach normalności. Zupełnie inaczej dzieje się w przypadku Nightingale’a,
który jest o wiele starszym niż wskazuje na to jego wygląd, zawsze starannie ubranym dżentelmenem z nienagannym brytyjskim akcentem, co podkreśla fakt pochodzenia z wyższych
sfer i uzyskania starannej edukacji, zarówno klasycznej, jak i magicznej, w szkole męskiej
w bliżej niesprecyzowanych czasach przed II wojną światową, gdy profesja maga cieszyła
się wysoką estymą. Do momentu nawiązania relacji z Peterem, Nightingale funkcjonuje
wprawdzie we współczesnym świecie, pozostaje jednak niejako na marginesie, nie zdając
sobie do końca sprawy ze zmian, które dookoła zaszły:
— Świat był inny przed wojną — powiedział. — Nie mieliśmy natychmiastowego dostępu do informacji,
jakim dysponuje twoje pokolenie. Świat był większym, bardziej tajemniczym miejscem. Nadal marzyliśmy
o tajemnych jaskiniach w Górach Księżycowych i polowaniach na tygrysa w Pendżabie (KS:108).

Wyraźnie pobrzmiewająca – i typowa dla fantasy – nostalgiczna tęsknota za minionymi
czasami zostaje niezwłocznie zestawiona z trzeźwą obserwacją Petera, że był to czas „kiedy
cały świat należał do Imperium Brytyjskiego. Kiedy każdy chłopiec spodziewał się własnej
przygody, a dziewcząt jeszcze nie wynaleziono” (KS: 108), podkreślająca nie tyle przemiany
technologiczne, ale, co o wiele istotniejsze, zmiany obyczajowo-społeczne. Nightingale żyje
niejako obok nich, co symbolizuje miejsce jego zamieszkania, a zarazem „oficjalna siedziba
angielskiej magii od roku tysiąc siedemset siedemdziesiątego piątego” (RL: 80), zwana Szaleństwem (The Folly), usytuowana przy Russel Square na tyłach British Museum z jego przebogatą kolekcją eksponatów, świadczących o imperialnej przeszłości Wielkiej Brytanii. Sam
gergoriański budynek Szaleństwa imponuje wielkością i rozmachem architektonicznym,
jest jednak opustoszały i stanowczo zbyt duży dla dwóch magów, którzy mają go zamieszkiwać. Równie imperialny jest stosunek Nightingale’a do pomniejszych istot magicznych,
których nie traktuje z wrogością, lecz z pewną wyższością, zakładając, że ich naturalną rolą
jest podporządkowanie się zasadom narzuconym im przez ludzi. Koegzystencja jest wprawdzie możliwa, o czym świadczy fakt, że w Szaleństwie mieszka również Molly, tajemnicza
kobieta ze świata Faerie, pełniąca od lat rolę niezastąpionej, choć momentami budzącej grozę pokojówki, jednak nie jest to współistnienie nacechowane równością.
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Nie sposób oddzielić tę imperialistyczną, reprezentowaną przez starszego maga percepcję inności od koncepcji związanych z kolonializmem, którego głównym uzasadnieniem
było przecież hierarchiczne postrzeganie ras. W dyskursie tym kolonizowani byli konstruowani jako gorsi lub przynajmniej podrzędni wobec kolonizatorów poprzez stosowanie
„binarnych opozycji [binary oppositions]”, w których „takim atrybutom jak biały, cywilizowany, postępowy, dobry, piękny i ludzki, przypisywanym białym kolonizatorom, przeciwstawiano takie cechy, jak czarny, prymitywny opóźniony, zły, brzydki, czy bestialski” 25 –
określające tych drugich. O ile imperialne instynkty Nightingale’a nie dotyczą innych ludzi,
których bez względu na kolor skóry postrzega jako przedstawicieli tej samej rasy, o tyle
uwidoczniają się one w stosunku do nie-ludzi, którzy są wprawdzie fascynujący, lecz zajmują według niego niższe miejsce w hierarchii. Nie jest to zresztą przejawem głębokich rasistowskich przekonań, lecz efektem wychowania w danej klasie społecznej, dla której taki
stan rzeczy jest naturalnym porządkiem. Pod wpływem Petera Granta światopogląd ten
ulega stopniowym przeobrażeniom, co przejawia się między innymi pozornie mało znaczącymi modyfikacjami na poziomie dyskursu. Przykładowo, w pewnym momencie w Księżycu nad Soho Peter kwestionuje stosowanie frazy „czarny mag” (KS: 109) w odniesieniu do
„złego czarnoksiężnika”, argumentując, że on sam mógłby być uznany za „czarnego maga”
ze względu na kolor skóry. Nightingale tłumaczy, że termin jest używany w „znaczeniu metaforycznym” (KS: 109), nie zauważając zupełnie, że ta sama metaforyczność leży u źródeł
wartościującego dyskursu kolonialnego. Proponowany przez Granta termin „niepełnosprawni etycznie adepci magii” (KS: 109) może z jednej strony bawić (zwłaszcza krytyków politycznej poprawności), z drugiej jednak strony świadczy o potrzebie dostosowania języka do
zmieniającej się rzeczywistości, bo „być może właśnie nadchodzi nowy świat” (KS: 109).
Wielokulturowy duch Londynu
W utworach urban fantasy miasto traktowane jest często jako coś więcej niż po prostu miejsce akcji, stając się mityczną, nieznaną przestrzenią, którą protagonista odkrywa na nowo
równolegle do poznawania samego siebie i wypełnienia misji. Dzieje się tak chociażby w Nigdziebądź Neila Gaimana, powieści utrzymanej w konwencji typowej dla wariantu portalquest, która być może zainspirowała Young do ukucia omawianego wcześniej określenia
fantasy podmiejskiego. Londyn jest tu skonstruowany jako dwa niezależne od siebie terytoria –znany czytelnikowi, mało porywający, lecz bezpieczny Londyn Nad oraz Londyn Pod,
czyli „podziemie zamieszkane przez ludzi, którzy zniknęli w szczelinach świata” 26, rządzące
się feudalnymi prawami, mroczne i niebezpieczne miejsce, którego geografia i natura odpowiadają nazwom stacji londyńskiego metra. Nazwy te nabierają dosłowności; oto stacja
Knightsbridge staje się niebezpiecznym Mostem Nocy 27, a wkroczenie nań wiąże się z prze-

25

Mirosława Buchholtz, Grzegorz Koneczniak, Postkolonie jako miejsca spotkań, w: Studia postkolonialne w literaturoznawstwie
i kulturoznawstwie anglojęzycznym, red. Mirosława Buchholtz, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2009, s. 34.

26

Neil Gaiman, Nigdziebądź, przekł. Paulina Braiter, Warszawa: Wydawnictwo Mag 2014, s. 122.

27

Transformacja Knightsbridge w Night’s Bridge jest możliwa, gdyż słowa knight i night są w języku angielskim homofoniczne.
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życiem wszystkich koszmarów, „które wyłaniają się na świat, gdy zachodzi słońce, od czasów jaskiniowych, kiedy tuliliśmy się razem, zlęknieni, szukając ciepła i bezpieczeństwa” 28,
zaś stacja Earl’s Court – autentycznym hrabiowskim dworem. Czytelnik poznaje też Anioła
Islingtona (stacja Islington Angel), który okazuje się mściwą i bezwzględną istotą oraz niebezpiecznych Czarnych Mnichów (stacja Black Friars). Protagonista, Peter Mayhew, zostaje
do Londynu Pod wciągnięty przypadkowo, gdy spotyka na swojej drodze Panią Drzwi (personifikacja portalu pomiędzy dwoma światami), udaje mu się jednak pokonać londyńską
bestię (ucieleśnienie legend miejskich) i wrócić do Londynu Nad, w którym, jak się okazuje,
nie chce, bądź nie może już żyć. Nawet tak powierzchowny zarys fabuły zdaje się potwierdzać obserwację poczynioną przez Irvine’a, że Nigdziebądź:
[…] zawiera w sobie kilka cech konstytutywnych dla urban fantasy: fantastyczny kieszonkowy wszechświat
[pocket universe], poczucie wyalienowania z miejskiego życia[the sense of alienation from the city life], przeradzające się w pragnienie [desire], które (w urban fantasy) może być zaspokojone jedynie poprzez doświadczenie niezwykłości [encounter with the uncanny], oraz w końcu ucieczkę z miasta [flight from the city]” 29.

W przeciwieństwie do Gaimana, który poprzez mitologizację przestrzeni Londynu nakreśla jego podziemną część jako miejsce, w którym przeciętny obywatel może przeobrazić
się w herosa i opowiedzieć po stronie dobra (przy czym zdarzenia te nie mają żadnego przełożenia na wydarzenia w Londynie Nad), Aaronovitch przedstawia w cyklu tylko jeden
współczesny Londyn, w którym wtargnięcie pierwiastka nadnaturalnego można postrzegać metaforycznie jako przedostawanie się na powierzchnię zapomnianych lub tylko niezauważanych na co dzień elementów historii, stanowiących o jego skomplikowanej tożsamości. W Rzekach Londynu zostaje ona ukazana jako mozaika nie tylko fantastycznego i realnego, lecz również starego i nowego świata. Tożsamość miasta jest w znacznym stopniu
determinowana przez zamieszkujące go genii loci, opiekuńcze duchy Tamizy i jej odnóg –
spersonifikowane jako Mama Tamiza i jej córki. Co może się wydać zaskakujące, Tamiza
ma jeszcze jednego ducha miejsca – Ojca Tamizę, otoczonego synami, który wycofał się
z samego miasta, nadal jednak jest powiązany z rzeką. Kwestia tego, jak to się stało, że Tamiza ma dwa duchy opiekuńcze, zasługuje na dogłębniejsze wyjaśnienie, pełni bowiem rolę
analogiczną do konstrukcji postaci Petera i Nightingale’a.
Matka Tamiza jest Nigeryjką, która przybyła do Londynu w 1957 roku (trzy lata przed
tym, jak Nigeria odzyskała niepodległość) jako „głupia, wiejska dziewczyna o imieniu, które
zapomniała” (RL: 111). Splot okoliczności sprawił, że nie udało jej się ukończyć studiów
pielęgniarskich, straciła miejsce zamieszkania i została porzucona przez narzeczonego. Nie
widząc innego wyjścia postanowiła odebrać sobie życie rzucając się z London Bridge do
rzeki, ta jednak zaproponowała jej, by została opiekunką Londynu, który:

28

Neil Gaiman, dz. cyt., s. 101.

29

Przekład własny za: „Neverwhere thus neatly encapsulates several of the urban fantasy’s constituent qualities: the fantastic
pocket universe, the sense of alienation from city life that creates a desire that (in the urban fantasy) only the encounter with
the uncanny can satisfy; and the ﬂight from the city in the end”. Alexander C. Irvine, dz. cyt., s. 205.
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[…] nadal był wtedy portem, umierającym, ale jak starzec, który przeżył długie i ekscytujące życie pełne opowieści i wspomnień. Bał się, że będzie stary i słaby, a nie znajdzie się nikt, kto by się nim zaopiekował, bo
nie ostało się żadne życie w rzece, żadnej oriszy, żadnego ducha, nikogo, kto by się nim zaopiekował (RL: 112).

Matka Tamiza ze swoim imigranckim pochodzeniem tchnęła w miasto nowe życie; to
dzięki niej stało się ono tętniącą energią, przesyconą zapachami i kolorami, wielonarodowościową i wielokulturową metropolią. Tamiza – przedstawiana jak afrykańska królowa
kochająca złoto i przepych, roztaczająca wokół siebie vestigium, czyli magiczną aurę o zapachu „słonej wody i kawy, paliwa do diesla i bananów, czekolady i rybich wnętrzności” (RL:
108) – reprezentuje postkolonialny, post-imperialny Londyn i obustronną wymianę zachodzącą pomiędzy mieszkańcami starego metropolis i ludnością napływową. Ojciec Tamiza
natomiast, podobnie jak Nightingale, jest reprezentantem dawnego, kolonialnego, a nawet
feudalnego porządku – znamienne bowiem jest to, że opuścił miasto w czasach Wielkiego
Smrodu, w 1858 roku, gdy fetor unoszący się znad Tamizy stał się tak uciążliwy, że postanowiono w końcu wybudować porządny system kanalizacyjny. Jego rewirem jest więc prowincja: stara, zielona, wiejska Anglia, a w jego vestigium wyczuwalne są „piwo i kręgle, zapach końskiego nawozu i powrót do domu z pubu w księżycową noc, ciepłe miejsce przy
kominku i nieskomplikowane kobiety” (RL: 174). Ojciec Tamiza jest o całe wieki starszy niż
Matka Tamiza, a w ludzkim wcieleniu okazuje się być niejakim Tyberiuszem Klaudiuszem
Verico, rodowitym Brytonem i urzędnikiem Rzymian, który urodził się w czasach powstania miasta.
Chociaż początkowo może się wydawać, że wpływy Matki Tamizy są o wiele silniejsze,
a co za tym idzie bardziej istotne dla kultury Wielkiej Brytanii, Peter Grant zauważa, że oba
bóstwa dysponują autentyczną siłą, przy czym moc Matki Tamizy „płynie z morza, z portu”,
a Ojca „pochodzi z ziemi, pogody, leprekaunów i kryształów” (RL: 181), przeciwstawiając
niejako nowoczesność tradycji, współczesność historii, kobiecość męskości. Okazuje się
jednak, że prowadzący dochodzenie Peter Grant musi skorzystać zarówno z pomocy
Beverly Brook (jedna z cór Tamizy), która ratuje niewinnych ludzi zalewając płonącą Operę
w Covent Garden wodą, jak i Ojca Tamizy, który pomaga mu ostatecznie pokonać przeciwnika. Końcowy tryumf jest więc możliwy wyłącznie dzięki zaakceptowaniu i pogodzeniu obu krańców społeczno-kulturowego spektrum – wartości wyznawanych przez rdzennych mieszkańców wysp i tych istotnych dla imigrantów. Okazuje się również, że to właśnie Peter – symbol takiego harmonijnego zespolenia dwóch kultur – okazuje się osobą
zdolną załagodzić konflikt, proponując „wymianę jeńców jako metodę zaufania, która scementuje więzi między dwoma połowami rzeki” (RL: 358), polegającą na tym, że jedna z córek Matki Tamizy zamieszka na prowincji, a jeden z synów Ojca– w mieście. Wymiana ta,
choć skonstruowana zgodnie z feudalną symboliką i ceremonią, jest tak naprawdę niczym
innym, jak platformą służącą wzajemnemu poznaniu, którego efektem może być lepsze zrozumienie i wzajemny na siebie wpływ.
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Niezaprzeczalnie Londyn w ujęciu Aaronovitcha to miasto-tygiel, w którym spotyka się
wiele narodowości, kultur i wyznań. Wydaje się, że autor dużą uwagę przykłada do ukazania różnorodności narodowo-etnicznej, jak również niejednorodności klasowo-społecznej,
charakterystycznych dla współczesnego wielkiego miasta. Wśród jego mieszkańców można
wymienić doktora Abdula Haqq Walida, kryptopatologa o pochodzeniu muzułmańskim,
jednak mówiącego ze szkockim akcentem, i Miriam Stephanopulos, lesbijkę dowodzącą
policyjnym oddziałem specjalnym, w którego skład wchodzi również Somalijka, wykonująca swoje obowiązki z zasłoniętą twarzą, a także licznych, bezimiennych Hindusów, Kurdów, Polaków, Rumunów i innych imigrantów, codziennie mijanych w sklepach, barach
i na ulicach. Londyn opisywany przez Aaronovitcha jest takim, jakim widzi go również Peter Ackroyd w książce Londyn. Biografia:
Londyn zawsze był miastem imigrantów. […]Nie byli resztkami ani fusami. Dynamizm miasta szybko ich
przenikał i z reguły dobrze sobie radzili. W innych miastach musi upłynąć kilka lat, by cudzoziemiec został
zaakceptowany. W Londynie trwa to kilka miesięcy. Prawdą jest również, że w Londynie szczęśliwy może
być tylko ten, kto uważa się za Londyńczyka. Na tym polega tajemnica udanej asymilacji 30.

Autor zauważa również, że wszyscy przybysze, bez względu na to skąd i kiedy przyjechali, musieli „zbudować nową londyńską tożsamość, nie tracąc przy tym swojego dziedzictwa. Wielkomiejskie środowisko mogło się wydawać anonimowe, ale w rzeczywistości było
to doskonałe miejsce do wykuwania nowej tożsamości” 31. Postrzegane w kontekście tych
obserwacji powieści Aaronovitcha oferują więc ogląd tego, co oznacza bycie „prawdziwym
Londyńczykiem”, funkcjonującym w przestrzeni ścierania się kultur i wpływów, i to zarówno w warstwie realistycznej, jak i fantastycznej.
Londyn, zarówno w Rzekach Londynu, jak i Księżycu nad Soho, to miasto wyraźnie wielokulturowe, przy czym wielokulturowość można definiować za Marianem Golką jako:
[…] występowanie w tej samej przestrzeni […] dwóch lub więcej grup społecznych o odmiennych kulturowych cechach dystynktywnych: wyglądzie zewnętrznym, języku, zachowaniu, pochodzeniu, układzie wartości itd., które przyczyniają się do wzajemnego postrzegania odmienności z różnymi tego skutkami 32.

Metropolię Aaronovitcha zamieszkują przedstawiciele wszystkich możliwych grup etnicznych, mniejszości seksualne, a dodatkowo genii loci, duchy, wampiry i inne istoty fantastyczne o różnym rodowodzie, a nawet chimery, magicznie przekształcone hybrydy dwóch
gatunków oraz ludzie tacy jak wspomniana wcześniej Molly, których nie sposób łatwo zaklasyfikować, ale którzy, jak twierdzi Nightingale, „zostali odmienieni przez magię, albo
wywodzą się z odmienionych rodów” (KS: 199), traktowani jako istoty podrzędne, narażone na wyzysk i nadużycia ze strony adeptów magii. Znamienne jest to, że w warstwie diegetycznej utworu nie występują praktycznie negatywne skutki wielokulturowości, realny
30

Peter Ackroyd, Londyn Biografia, przekł. Tomasz Bieroń, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo 2012, s. 701.

31

Tamże, s. 713.

32

Marian Golka, Wielokulturowość miasta, w: Pisanie miasta – czytanie miasta, red. Anna Zeidler-Janiszewska, Poznań: Fundacja
Humaniora 1997, s. 176-177.

Fantastyczny tygiel. Synkretyzm gatunkowy i kulturowy w cyklu urban fantasy…

Londyn jest więc nieco utopijny i wyidealizowany; mieszkańcy dostrzegają wprawdzie swą
odmienność, jednak współistnieją bez poważniejszych trudności, wewnętrznych rozdarć
i konfliktów na tle rasowym 33, które występują incydentalnie i są spowodowane intruzją
przestępczej magii. Problemy te ujawniają się właściwie dopiero w planie fantastycznym –
to tu „inność”, czy „obcość” zagraża porządkowi społecznemu i powszechnie akceptowalnym normom, to tu nie wypracowano jeszcze kompromisów, pozwalających na pokojowe
współistnienie. Rasowe rozróżnienia nie są więc istotne w odniesieniu do ludzi, lecz konkretyzują się w obrębie fantastycznej reprezentacji, choć nawet tutaj wyraźne jest przeświadczenie, że „obcy” nie musi być z natury zły, a naganne i niegodziwe postępki częściej
wiążą się z nieetycznym wykorzystaniem magii przez złego człowieka-maga niż z tożsamością istot nadnaturalnych.
Warstwę fantastyczną traktuje więc Aaronovitch nie tyle jako arenę mitycznej walki dobra ze złem, lecz przestrzeń, w której czytelnik może się przyjrzeć własnym lękom, związanym z życiem w wielokulturowym społeczeństwie. Jego cykl, ciągle rozwijający zaledwie
zarysowane tu wątki, potwierdza, że urban fantasy jest konwencją nad wyraz chłonną, pozwalającą inkorporować elementy różnych gatunków, w tym przypadku głównie powieści
kryminalnej. Stwarza też możliwości eksplorowania coraz to nowych obszarów stosunkowo rzadko obecnych w literaturze fantasy i jest zdolna do podejmowania tematów drażliwych oraz komentowania współczesnych problemów i obserwowanej wokół rzeczywistości. Stanowią o tym synkretyczna formuła powieści, konstrukcja głównego bohatera o tożsamości hybrydalnej, będącej połączeniem dwóch kultur, dwukierunkowa dialogiczna relacja na linii mistrz-uczeń, w końcu zaś przeniknięcie tropów związanych z etnicznością
i wielokulturowością – które zdają się przełamywać pewien biało-centryczny schemat,
wprowadzając społeczną i kulturową heterogeniczność.

33

Podobne obserwacje czyni Sarah Upstone w Rethinking Race and Identity in Contemporary British Fiction. Zauważa ona, że liczne
współczesne utwory literackich przynależące do nurtu realistycznego prezentują nadmiernie optymistyczny obraz społeczeństwa, w którym myślenie w kategoriach rasy zostało zastąpione percepcją post-rasową. Stąd proponowany przez badaczkę
termin utopijny realizm (utopian realism), określający prozę, która wydaje się opisywać współczesność, jednak tak naprawdę
jest formą utopijnego myślenia o „możliwej przyszłości [possibile future]”, w której Wielka Brytania przedstawiana jest nie
jako kraj, którym „rzeczywiście jest [as it is]”, lecz którym „mogłaby być [might be]”. Por. Sarah Upstone, Rethinking Race and
Identity in Contemporary British Fiction, New York: Routledge 2016, s. 5.
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Społeczeństwo, jednostka i obcość
w kontekście nowoczesności i płynnej nowoczesności.
Analiza The Shape of Water Guillermo del Toro
inspirowana myślą Zygmunta Baumana
Wiktor Magdziarz

Abstract
The article Society, Individual, and Alienness in the Context of Modernity and
Liquid Modernity. The analysis of Guillermo del Toro’s „The Shape of Water” Inspired by Zygmunt Bauman’s Thought analyses Guillermo del Toro’s eponymous movie, addressing Bauman’s theories of modernity, liquid modernity,
and the place of the Other in the society. The issues depicted in the Oscarwinning film shall be examined as particularly relevant to the contemporaneous society’s turbulent problems and anxieties—and, at the same time,
to the subgenre of urban fantasy, similarily steeped in the familiar urban
space despite its supernatural tone. What remains unanswered, however, is
whether Bauman’s theory has been employed purposefully (even if subconsciously) by the director, or whether it might be so deeply anchored in
the everyday discourse that it has become non-negligible in any contemporary social debate.
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Społeczeństwo, jednostka i obcość w kontekście nowoczesności i płynnej nowoczesności
I saw a mermaid once in a carnival tent,
and it was a monkey sewn to the tail of the fish
— Giles 1

Wprowadzenie
Obsypany Oscarami – w tym nagrodą za najlepszy film – The Shape of Water wzbudził
wśród publiczności ogromne kontrowersje. Chwalono go za kunszt wizualny, piękną muzykę, za siłę, z jaką oddziałuje na uczucia odbiorcy, ale też poddawano krytyce, wskazując
na uproszczenia narracyjne, czy zarzucając reżyserowi próbę przypodobania się masowej
publiczności. Niniejszy artykuł ma na celu wyjście z analizą poza te, zarezerwowane dla
recenzji zagadnienia i wskazanie powodów, dla których Kształt wody może być interesujący z perspektywy badawczej i interpretacyjnej. Z przyjętego tu punktu widzenia del Toro,
wykorzystując narrację fantastyczną, nawiązania intertekstualne oraz socjologiczne teorie nowoczesności i ponowoczesności stworzył film bardzo współczesny, opowiadający
o niezwykle ważnym, dzisiejszym problemie. Mówi on bowiem o zderzeniu paradygmatu nowoczesności z obcością, wypełniającą Baumanowską „płynną nowoczesność” i o lękach, które ta obcość powoduje, a więc o czymś, co zdaje się w zasadniczy sposób determinować kształt życia społecznego. Kwestią sporną jest, czy twórca wykorzystał opisane tu
teorie w sposób świadomy i celowy, czy może po prostu są one dziś już tak głęboko zakorzenione w zbiorowej świadomości, że, mówiąc o pewnych kwestiach, nie jesteśmy w stanie od nich uciec. Zważyć jednak warto, że nawet jeśli byłoby tak w istocie, nie ujmuje to
ani trochę wartości poznawczej filmu. Komunałem wręcz wydaje się stwierdzenie, że
wszelkie odniesienia do sfery pozarozumowej w kulturze mówią coś odbiorcy o emocjach
autora, który takie nawiązania tworzy. Z perspektywy niniejszych rozważań analiza treści kultury powinna nieodłącznie zawierać w sobie próbę zrozumienia motywacji samego
twórcy na poziomie meta. W sytuacji zaś, gdy mamy do czynienia właśnie z filmowym czy
literackim przekroczeniem ograniczeń rzeczywistości materialnej, takie podejście narzuca się w sposób szczególny.
W pierwszej części artykułu przedstawiony zostanie pokrótce analizowany film, w drugiej – przedłożony wstęp teoretyczny, w którym zarysowane zostaną koncepcje dostarczające klucza interpretacyjnego, w kolejnej zaś – analiza linii fabularnej Kształtu wody.
W tekście szczegółowo opisane będą też zastosowane przez reżysera zabiegi narracyjne.
Celem będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zostały one przezeń sfunkcjonalizowane i do jakich mogą prowadzić wniosków.
O Kształcie wody
Film The Shape of Water został wyprodukowany w roku 2017 przez wytwórnię Double
Dare You Productions. Jego reżyserem jest Meksykanin Guillermo del Toro, producentem zaś, wraz z samym del Toro – J. Miles Dale. Scenariusz filmu, we współautorstwie
1

The Shape of Water, reż. Guillermo del Toro, USA 2017, online: https://vod.pl/filmy/ksztalt-wody-caly-film-online/z41m7y9#0 [dostęp: 30.08.2018].
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Vanessy Taylor i ponownie del Toro, opowiada historię niemej pracownicy tajnego rządowego laboratorium, Elisy (w tej roli Sally Hawkins), pracującej na nocnej zmianie jako
sprzątaczka. Pewnego wieczoru, w ramach tajnej misji, do pracowni przybywa okrutny
nadzorca Strickland (Michael Shannon), przywożąc w kontenerze z wodą humanoidalne
stworzenie o rybim wyglądzie (grane przez Douga Jonesa). Bohaterka buduje ze stworem
(w filmie określanym jako „okaz [the asset]” czy „to coś [a thing]”) osobistą relację, odkrywszy, że jest on zdolny do komunikacji i wykazuje zrozumienie dla sztuki (na przykład reagując na muzykę). Gdy Elisa dowiaduje się, że stwór ma zostać zabity w imię rozwoju
nauki, decyduje się go wykraść i z pomocą przyjaciół – czarnoskórej przyjaciółki Zeldy
(Octavia Spencer) i homoseksualnego sąsiada Gilesa (Richard Jenkins) wykrada go z laboratorium, pozwalając następnie zamieszkać we własnym mieszkaniu. W czasie gdy
Strickland stara się wytropić złodziei walcząc o odzyskanie cennego „okazu”, relacje między bohaterką, stworzeniem i Gilesem zacieśniają się.
Filmowa narracja osadzona jest w rzeczywistości społecznej Stanów Zjednoczonych
roku 1963 (wiadomo, że minęło dokładnie 13 lat od bitwy pod Pusan – jednej z potyczek
wojny koreańskiej, stoczonej w roku 1950). Na okres ten przypada dialog, a może
(z punktu widzenia narracji del Toro, opierającej się na wyraźnym przeciwstawieniu obydwu paradygmatów) konflikt pomiędzy nowoczesnością, a ponowoczesnością. Za Zygmuntem Baumanem można powiedzieć, że w połowie XX wieku na terytorium racjonalnej nowoczesności wdarł się niosący zmiany, obcy element – rzeczywistość już ponowoczesna, albo „płynnonowoczesna”. W tym nowym porządku kształty, formy i zjawiska są
niestabilne, a charakterystyczna dla projektu oświeceniowego wiara w siłę ludzkiego rozumu zostaje zachwiana. Jak powiedział filozof:
Obcy ery nowoczesnej są „obcymi”| o tyle, o ile ład projektowany czyni ich „obcym elementem”. „Obcy” to
ci, których klasyfikacja rozłączna czyni semantycznie „niedookreślonymi”, lub – przeciwnie – obdarza naraz sensami, które logika klasyfikacji definiuje jako wzajem sprzeczne; a więc ci, którzy swym istnieniem
kwestionują nieprzenikalność granic i znieważają majestat ładu 2.

Trzeba tutaj koniecznie powtórzyć, że mówimy o roku 1963, rzeczywistości społecznej amerykańskiego snu. Początek lat sześćdziesiątych w Ameryce był czasem wielkiego
przyspieszenia gospodarczego (w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych średnia dochodów gospodarstw domowych wzrastała w USA najszybciej, i to wziąwszy pod uwagę okres
od początku lat pięćdziesiątych aż do końca pierwszej dekady XXI wieku 3), ale i społecznego konserwatyzmu. Jest środek zimnej wojny, Nikita Chruszczow i John Fitzgerald
Kennedy konkurują o dominację, w tle rozgrywa się walka Ameryki i Związku Radzieckiego o podbój kosmosu. Kapitalizm, wspierany przez przemysł kultury masowej, tworzy
społeczeństwo konsumpcyjne i na tym tle rozgrywają się batalie zmarginalizowanych
przez system społeczny grup o emancypację. Stabilny dotąd system drży w posadach,
2

Zygmunt Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa: Sic! 2000, s. 37.

3

Jordan Weissmann, 60 Years of American Economic History Told in 1 Graph, online: The Atlantic, https://www.theatlantic.com/business/archive/2012/08/60-years-of-american-economic-history-told-in-1-graph/261503/ [dostęp: 30.08.2018].
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a jego implozja następuje pod koniec lat sześćdziesiątych wraz z rewolucją seksualną i masowymi protestami młodzieży hippisowskiej, niegodzącej się na amerykańską interwencję w Wietnamie. Jako przykład głębokich przemian zachodzących w tym czasie w społeczeństwie amerykańskim można podać choćby odrzucenie po trzydziestu latach konserwatywnego kodeksu Haysa, cenzurującego treści zawarte w produkowanych i rozpowszechnianych w Stanach Zjednoczonych filmach.
Nowoczesność i konsumpcjonizm
Tymczasem jednak, mamy sam początek dekady. Społeczeństwo nowoczesne portretowane przez del Toro opiera swoje podejście do rzeczywistości na podstawach oświeceniowych. Jak pisze Anthony Giddens:
[…] powiedzmy najpierw z dużym przybliżeniem: „nowoczesność” odnosi się do sposobów prowadzenia
życia społecznego i organizacji, które pojawiały się w Europie od XVII wieku i które następnie objęły swym
wpływem właściwie cały świat 4.

Człowiek nowoczesny wierzy, że racjonalne uporządkowanie świata umożliwi ludzkości
zapanowanie nad rzeczywistością, która, nieujarzmiona, jawi się jako nieprzewidywalna,
groźna – choćby wziąwszy pod uwagę nieuniknione niepokoje społeczne, jak i niemożliwe
do przewidzenia katastrofy naturalne, stanowiące dla zbiorowości ludzkich odwieczne zagrożenie. Opanowanie tych zagrożeń ma w konsekwencji ułatwić ludziom osiągnięcie postępu, a ten z kolei postrzegany jest jako gwarant kolektywnego szczęścia. Taki światopogląd implikuje założenie, iż władzę można osiągnąć przez poznanie, stąd wiedza zostaje
sfunkcjonalizowana jako sposób na osiągnięcie dominacji (rosyjski wojskowy z filmu del
Toro, Mihalkov, mówi: „Nie chodzi o to, żebyśmy posiedli wiedzę, tylko o to, żeby pozbawić jej Amerykanów [We don’t need to learn, we need Americans not to learn]” 5. Nowoczesny
Obcy jest czynnikiem zaburzającym porządek, wymykającym się czytelnym podziałom,
klasyfikacjom i przez to niebezpiecznym dla ładu społecznego, wywracającym na nice
Baumanowski „sen o czystości”:
Jeśli „brudem” jest ten składnik rzeczywistości, dla którego nie przewidziano miejsca w zaprowadzonym
porządku, i jeśli taki nieprzewidziany w pożądanym schemacie rzeczy składnik, który porusza się o własnych siłach, podważając sens i celowość ładotwórczej krzątaniny – tedy Obcy jest takiego właśnie „brudu”
wcieleniem 6.

Guillermo del Toro kreśli obraz kapitalistycznego społeczeństwa konsumpcyjnego,
eksponując szczegóły charakterystyczne dla tego, konkretnego ładu społeczno-ekonomicznego. Mamy więc samochód marki Ford (symbol masowej produkcji), zmakdonaldyzowaną sieć barów szybkiej obsługi, wypierającą tradycyjne restauracje (w tym kontekście

4

Anthony Giddens, Konsekwencje nowoczesności, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008, s. 1.

5

The Shape of Water, dz. cyt., 00,53,09-00,53,16.

6

Zygmunt Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa: Sic! 2000, s. 22.
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niesmaczne ciasto i udawany, włoski akcent barmana wydają się ironicznym, ale też gorzkim komentarzem odautorskim odnośnie do tego stanu rzeczy), luksusowego cadillaca
i domek na przedmieściach (symbole aspiracji klasowych i dążenia do akumulacji dóbr
materialnych), elementy systemu biurokratycznego (sprzątaczki „odbijające zegar” na początku zmiany w laboratorium), media masowe, reklamę, modę, hollywoodzką produkcję
filmową i tak dalej. Konsumpcja w takim społeczeństwie jest podstawowym mechanizmem
regulacyjnym, zajmuje więc niezwykle istotne miejsce i determinuje porządek aksjologiczny, co del Toro skrupulatnie odnotowuje na przestrzeni całego filmu. Logika wydajności,
umasowienie i próby „uprzątnięcia” otaczającego społeczeństwo bałaganu wymuszają unifikację, której projekt nowoczesny próbuje poddać rzeczywistość, postrzegając jako wrogą siłę heterogeniczny charakter świata. Homogenizację tedy rozciąga się nie tylko na sferę
produkcji, ale też i na społeczeństwo. Wytworem takich procesów jest konserwatywna
społeczność o jasno określonej, niepoddającej się negocjacjom koncepcji tego, czym jest
norma, a także żyjąca w przeświadczeniu, że za odstępstwo od tejże należy się systemowa
kara (metonimią systemowej opresji u del Toro jest pałka, którą nosi ze sobą będący w pozycji władzy Strickland).
Obcy u del Toro
Guillermo del Toro portretuje wielu nowoczesnych Obcych, przy czym należy zauważyć,
że w społeczeństwie o takiej charakterystyce, jaką autor artykułu stara się nakreślić w kilku
wcześniejszych fragmentach tekstu – nowoczesnym, amerykańskim społeczeństwie lat
sześćdziesiątych – stać się Obcym wcale nie było trudno. Po pierwsze, są w filmie postaci
czarnoskóre: przyjaciółka Elisy, Zelda, i jej mąż, Brewster – a trzeba zaznaczyć, że jest to
czas, gdy czarna społeczność Stanów Zjednoczonych walczy o zniesienie segregacji rasowej. W tym samym roku, w którym rozgrywa się akcja filmu, Martin Luther King prowadzi marsz na Waszyngton – w filmie transmitowany w telewizorze w mieszkaniu bohaterów – a przecież lata sześćdziesiąte to też czas, gdy powstaje ruch „Black is Beautiful”,
czy organizacja Black Panthers.
Drugą grupą, która musi wynegocjować swoją pozycję w społeczeństwie, są kobiety.
Ucieleśnieniem patriarchatu u del Toro staje się wojskowy, nadzorca Strickland, podkreślający swoją tożsamość płciową poprzez ostentacyjne lekceważenie dyskrecji i higieny
przy oddawaniu moczu, brutalność, napastowanie seksualne Elisy, lekceważenie kobiet
(„kobieca gadanina [girl talk – no doubt]” 7). W filmie sportretowany zostaje również specyficzny porządek społeczny, w którym podstawową (i jedyną akceptowaną) komórką
społeczną jest heteronormatywna rodzina nuklearna. Postacią reprezentatywną dla tegoż
porządku jest właśnie Strickland, którego familia zostaje skrajnie wyidealizowana, niczym
z reklam epoki. Mowa tu o organizacji życia domowego, o charakterystyce relacji między
domownikami, o rolach społecznych jakie realizują członkowie rodziny.

7

The Shape of Water, dz. cyt., 00,16,56-00,16,58.
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Jarzmo patriarchatu zrzuca z siebie w jednej z najbardziej sugestywnych scen filmu
Zelda. Na przestrzeni całego filmu, przedstawiając swą relację z mężem przez pryzmat gotowania, w kulminacyjnym momencie przeciwstawia mu się, wypominając jego bierność.
Trzeba tu odnotować, że Brewster (mąż Zeldy) zostaje ukazany jako mężczyzna siedzący
wciąż w fotelu przed telewizorem, w trakcie wykonywania czynności, która kojarzy się
z biernością. W scenie, w której w jego domu pojawia się Strickland, próbuje on wstać, lecz
nie jest w stanie, nie zdobywa się ostatecznie na odwagę. Asertywność Zeldy staje się zauważalna, ponieważ przedstawiona zostaje na zasadzie kontrastu z bezczynnością i ograniczeniem intelektualnym Brewstera (które żona wypomina mu explicite). W tym kontekście możnaby zapytać przekornie, czy Strickland przypadkiem nie popełnia tragicznej pomyłki domniemując, że matka Zeldy nie znała zakończenia historii Dalili, nazywając córkę
imieniem tej właśnie biblijnej bohaterki.
Kolejną grupę stygmatyzowaną społecznie – niepełnosprawnych, czy to na ciele, czy
na umyśle – reprezentuje Elisa poprzez swoją niemotę. Interesującym tropem, o którym
warto wspomnieć, jest w tym kontekście pociąg fizyczny, jaki odczuwa wobec bohaterki
Strickland. Obcość, paradoksalnie, jest bowiem dla podmiotu nowoczesnego zarówno odpychająca i niewłaściwa, jak i pociągająca. Tabu, którym jest obłożona, czyni z niej owoc
zakazany. Strickland – postać niesłusznie odczytywana jednowymiarowo, tylko i wyłącznie jako przedstawiciel nowoczesnego systemu opresji i odtwórca nowoczesnych norm
– jawi się tutaj jako jednostka wewnętrznie rozdarta. Jednym z przejawów jego kondycji
może być fakt, że fetyszyzuje on ułomność głównej bohaterki (vide scena stosunku z żoną), choć inną interpretacją jego zachowania wskazywałaby również na rozumienie tejże
fascynacji jako pociągu do słabości czy bezbronności – czyli sytuacji, w której Strickland
potencjalnie mógłby zamanifestować swoją dominację. Niepełnosprawność byłaby więc
w takim ujęciu zestawiona z podporządkowaniem.
Dalej wspomnieć należy o kolejnych dwu postaciach niemogących odnaleźć porozumienia ze społeczeństwem – i to na więcej niż jednej płaszczyźnie. Zarówno bowiem przyjaciel Elisy, Giles (Richard Jenkins), jak i naukowiec z rządowego laboratorium, doktor Hoffstetler (Michael Stuhlbarg), nie realizują doktryny racjonalnego działania i planowego
postępu, osiąganego kosztem poświęcenia innych wartości. Giles, postawiony w kontraście do nuklearnej, wyidealizowanej rodziny Stricklanda – która, jak już wspomniano,
wystylizowana jest na podobieństwo obrazów reklamowych epoki, jest homoseksualistą
i – co znaczące –artystą tworzącym rysunki właśnie do reklam. Jego talent, poświęcenie
i oddanie profesji okazują się nic nie warte w starciu z bardziej skuteczną w komercyjnym, masowym zastosowaniu fotografią. Współczucie dla Obcego ma u niego źródło we
własnym poczuciu odrzucenia, a także w uznaniu artysty dla piękna nieznanego stworzenia. Hoffstetler natomiast odmawia zabicia fantastycznego stworzenia (w kontraście do tej
postawy można przywołać wypowiedzi wojskowych: „dokonać wiwisekcji, rozebrać na
kawałki, dowiedzieć się, jak to działa [vivisect…, take it apart…, see how it works]” 8, „otworzyć,
8

Tamże, 00,43,29-00,43,32.
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dowiedzieć się czego tylko możemy [So crack the damn thing open, learn what you can]” 9),
argumentując, że jest ono nie tylko piękne, lecz także skomplikowane i zdolne do odczuwania emocji. Sam Hoffstetler mówi: „Nie chcę, by ta skomplikowana, piękna rzecz została zniszczona [I don’t want an intricate, beautiful thing destroyed]” 10.Odwołuje się więc do
wartości stojących w sprzeczności z ideą „postępu za wszelką cenę”. Postrzega siebie jako
wykonawcę zawodu, z którym związany jest swoisty etos. Hoffstetler pozostaje jednakże
też cudzoziemskim, rosyjskim szpiegiem; wyłączony jest więc z wyobrażonej wspólnoty
narodowej, która w nowoczesności odgrywała niebagatelną rolę, będąc jednym z ważniejszych paradygmatów składających się na tożsamość jednostki.
Ewentualne wątpliwości co do nowoczesnego podejścia do wartości rozwiewa w filmie del Toro zwierzchnik Stricklanda, generał Hoyt, przedstawiciel zbrojnego ramienia
państwa, zajmujący w związku z tym wysoką pozycję społeczną, której symbolem jest
pięć gwiazdek przytwierdzonych do generalskiego munduru („Mogę robić co tylko mi się
podoba [I can do whatever I want]” 11). Na pytanie Hoffstetlera, czym jest „decency” (ang.
‘porządność, przyzwoitość’), odpowiada, iż tę cechę można przypisać człowiekowi, który
wykona przydzielone mu zadanie: „Przyzwoitość? Przyzwoitym jest nie spierdzielić swojej roboty. Inne jej rodzaje nie mają znaczenia. [Decent? A man has a decency not to fuck up…
But the other kind of decency? It doesn’t really matter]” 12. Definiuje więc pojęcie przyzwoitości (decency) na sposób utylitarystyczny.
Ten, konkretny Obcy
Jeśli poglądy zarówno lewicowe, jak i prawicowe, „postępowe” i „reakcyjne” ery nowoczesnej były zgodne
co do tego, że obcość jest zjawiskiem nienormalnym i pożałowania godnym, i że w harmonijnym społeczeństwie przyszłości nie będzie dla obcych miejsca – myśl ponowoczesną cechuje powszechne niemal
przekonanie, że zróżnicowania uniknąć się nie da – i że, co więcej, jest ono czymś dobrym, cennym, wartym
ochrony i pielęgnacji 13.

W ten sposób pozycję obcego w społeczeństwie ponowoczesnym, w kontraście do rzeczywistości nowoczesnej, zdefiniował Zygmunt Bauman. Tego zagadnienia będzie też dotyczyć poniższa część wywodu. Wspomniano już tutaj o kilku grupach, które w nowoczesności mogą uchodzić za obce i których interakcja ze społeczeństwem jest w The Shape of
Water zagadnieniem bardzo istotnym. Osią fabularną filmu jest jednak u del Toro inny
wątek. Reżyser zawiązuje i prowadzi intrygę, wprowadzając w racjonalną, nowoczesną
rzeczywistość Obcego w masce postaci fantastycznej, która to staje się emanacją lęków
nowoczesnego społeczeństwa. Fantastyczne stworzenie łączy w sobie przeciwstawne porządki, wymyka się więc klasyfikacji, nie da się nad nim poznawczo zapanować.
9

Tamże, 00,44,50-00,44,53.

10

Tamże, 00,01,00,31-00,01,00,34.

11

Tamże, 00,43,58-00,44,00.

12

Tamże, 00,01,36,09-00,01,36,24.

13

Zygmunt Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa: Sic! 2000, str. 60-61.
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Warto w tym miejscu wymienić sprzeczności, o których mowa. Po pierwsze mowa tu
o rozumianej na sposób Horkheimera i Adorno opozycji natury i kultury, w obrębie której „przemoc systemu nad ludźmi rośnie wraz z każdym krokiem, jaki oddala ich od przemocy przyrody” 14. Projekt nowoczesny usiłuje wyrwać człowieka z porządku natury, stawiając go ponad nią, uniezależnionego od jej wpływu. Fantastyczne stworzenie funkcjonuje natomiast na pograniczu człowieczeństwa i zwierzęcości. Stwór jest wszak zdolny do
posługiwania się językiem (migowym), korzystania z kultury (reaguje na dźwięk muzyki,
posila się siedząc za stołem) i, wydaje się, także odczuwania emocji, jakie zwykło się przypisywać ludziom. Poza tym twórcy nadali mu humanoidalne kształty: „»Wzięliśmy na warsztat wiele różnych projektów, aby stworzyć usta, które zachęcają do pocałunku« uśmiecha się del
Toro [»We went through a series of designs to create a mouth that is kissable« del Toro smiles]” 15. Z drugiej strony ma w sobie też pierwiastek zwierzęcy, nie można bowiem zapomnieć o tym, że jest dziką bestią. Aby podeprzeć się przykładem z filmu, warto przywołać
pamiętną scenę, w której stworzenie krwawo rozprawia się z kotem o imieniu Pandora.
Drugą istotną sprzecznością w naturze obcego stworzenia jest obecność – obok wspomnianego już człowieczeństwa – elementu boskiego czy metafizycznego. Trudno jasno
stwierdzić, czy jest ono całkowicie przypisane porządkowi profanum, czy też, przeciwnie,
przynależy do sfery sacrum, film jednak podsuwa szereg wskazówek naprowadzających
na ten właśnie trop. Po pierwsze, na najbardziej podstawowym poziomie, stworzenie zostaje przechwycone z kontekstu społecznego, w którym spełniało funkcję istoty boskiej.
W Ameryce Południowej, skąd przywieziono stwora, Indianie czcili go bowiem jako Bóstwo, składając mu ofiary z kwiatów i owoców. Wojskowi wspominają w pewnym momencie, że: „miejscowi w Amazonii czcili go jak Boga [the natives in the Amazon worshiped
it like a God]” 16, a, szydząc, dodają: „teraz nie wygląda już na Boga, prawda? [doesn’t look
much of a God now, does it?]” 17. Stąd też, gdy stwór zostaje przywieziony do laboratorium,
wojskowi drwią z niego, odnosząc się do tego faktu. Interesująca wydaje się w tym kontekście rozmowa między Stricklandem, a Zeldą i Elisą, kiedy mężczyzna odmawia stworzeniu boskości, argumentując, że to człowiek został stworzony na boskie podobieństwo,
stąd Bóg musi być podobny właśnie do człowieka. W kolejnym zdaniu dopowiada nawet,
że Stwórca powinien przypominać bardziej samego Stricklanda – a więc raczej białego
mężczyznę, niż czarnoskórą Zeldę. Strickland implicite przekazuje w tej wymianie zdań,
w jaki sposób postrzega świat: jego prymarną orientacją poznawczą, obiektem prototypowym dla kategorii „człowiek”, jest biały mężczyzna. Później kwestia domniemanej boskości stworzenia zostaje podniesiona przez bohaterów jeszcze kilka razy, m. in. przez

14

Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Dialektyka Oświecenia. Fragmenty filozoficzne, przekł. Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2010, s. 18-19.

15

Tim Gray, How Guillermo del Toro’s ‘Shape of Water’ Creature Was Inspired by Robert Redford, online: Variety, https://variety.com/2018/artisans/news/how-guillermo-del-toro-shape-of-water-robert-redford-1202666047/ [dostęp: 30.08.2018].
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The Shape of Water, dz. cyt., 00,41,47-00,41,49.

17

Tamże, 00,41,50-00,41,52.
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Gilesa („A więc mówisz, że czcili go jak Boga, stąd teraz pytanie, czy on istotnie jest Bogiem; ja tego nie wiem [Now you said that… You know, he was worshiped like a God, now is he
a God, I don’t know if he’s a God]” 18) oraz Stricklanda („Cholera, ty jesteś Bogiem [Fuck, you
are a God]” 19). Kilkukrotnie stworzenie przejawia moce, których obecność może odsyłać
do idei boskości czy (autor pozwala sobie wskazać w tym miejscu na bardziej konkretny
trop) postaci Chrystusa. Giles zostaje przez istotę uleczony poprzez dotknięcie (analogia
do nakładania rąk) w sposób bliźniaczy do tego, jak czynił to Chrystus na kartach Ewangelii. W finałowej sekwencji natomiast stwór, otrzymawszy cios w serce (co prawda nie
zostaje przebity włócznią, lecz postrzelony kulą z rewolweru), leczy swoje rany i zmartwychwstaje. Wątek ten zostaje podsumowany przez zamknięcie narracji przywołanym
przez narratora wierszem sufiskiego mistyka Hakima Sanai (którego pojawienie się w filmie jest osobną i tajemniczą historią 20):
Nie mogąc pojąć twojego kształtu,
znajduję cię wszędzie wokół.
Twoja obecność napełnia moje oczy twą miłością
Wypełnia moje serce pokorą, ponieważ jesteś wszędzie 21.

Utwór ten jest wyznaniem miłości skierowanym jednocześnie do kochanka, jak i do
Absolutu. Sam reżyser w wywiadach podkreślał, że jest niezwykle zadowolony z owego
fragmentu, mówiąc, że „stał się on najpiękniejszym zakończeniem filmu, jakie mógł sobie
wymarzyć [it became the most beautiful closing I could have imagined for the movie]” 22).
Przyjmując taką perspektywę, mówi się, po pierwsze, o prostym pomieszaniu porządków, metafizycznego i doczesnego per se, co już jest przekroczeniem dozwolonych granic,
ponieważ wprowadza nieład i zamieszanie w dziedzinie ontologii. Po drugie, można mówić o nieuchronnej konsekwencji wprowadzenia metafizyki w rzeczywistość doczesną,
jaką byłoby umożliwienie jej w ten sposób bezpośredniego, fizycznego oddziaływania na
życie społeczeństwa. Nowoczesność kreśli bardzo wyraźną granicę między tym, co doczesne, a tym, co pozaracjonalne. Religia usankcjonowana jest tu jako rozsadnik obowiązującego porządku moralnego, funkcjonuje więc w roli regulatora społecznego, zapewniając konsensus moralny, lecz nie zachowując możliwości oddziaływania celowo i bezpośrednio na rzeczywistość –wpływania więc na nią w sposób, w jak czyni to obce stworzenie. Film przekonująco ilustruje te sprzeczności, wykorzystując atuty nurtu fantastyki
miejskiej (urban fantasy) jako paradygmatu narracyjnego, umożliwiającego łączenie w sobie różnych światów. W Kształcie wody komponenty fantastyczne z jednej strony odnoszą
18

Tamże, 00,01,32,36-00,01,32,40.

19

Tamże, 00,01,55,24-00,01,55,28.

20

Zob. na ten temat: Peter Armenti, Who Wrote the Poem at the End of „The Shape of Water”?, online: Library of Congress,
https://blogs.loc.gov/catbird/2018/03/who-wrote-the-poem-at-the-end-of-the-shape-of-water/ [dostęp: 30.08.2018].
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Przekład własny za: „Unable to perceive the shape of you, | I find you all around me. | Your presence fills my eyes with your
love. | It humbles my heart, for you are everywhere”. The Shape of Water, dz. cyt., 00,01,58,04-00,01,58,20.
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Guillermo del Toro, Riley Coven, Guillermo del Toro Speaks About the ‘Shape of Water’ and the Importance of Silence, online: The Daily
Campus, http://www.smudailycampus.com/ae/guillermo-del-toro-speaks-about-the-shape-of-water-and-the-importanceof-silence [dostęp: 30.08.2018].

Społeczeństwo, jednostka i obcość w kontekście nowoczesności i płynnej nowoczesności

się do sfery metafizyki, a z drugiej przejawiają się w rzeczywistości doczesnej, zmieniając
jej bieg, co, biorąc pod uwagę specyfikę gatunku, potwierdza trafność takiego przyporządkowania.
Aby potwierdzić adekwatność tej intuicji, można przywołać kilka popartych literaturą
argumentów. Zważmy po pierwsze, że Kształt wody czerpie z kilku paradygmatów gatunkowych. Dostrzec można w nim elementy baśni (manichejska wizja dobra i zła w świecie,
morał zawierający się w tryumfie tego pierwszego nad drugim, konwencjonalna fabuła,
wyraźnie podkreślone archetypiczne cechy bohaterów, przez pryzmat których są oni charakteryzowani), gotyckiego romansu (antynomiczna para połączona uczuciem, upiorna atmosfera), horroru (uczynienie jednym z bohaterów narracji potwora, co zasygnalizowane
zostaje już w pierwszej scenie filmu; kwestią interpretacji pozostaje, która z postaci finalnie okazuje się rzeczonym), science fiction (tajemnicze, futurystyczne laboratorium, w którym rozgrywają się sceny niedostępne oczom mieszkańców miasta), musicalu (fragmenty
muzyczno-taneczne), kina noir (obraz deszczowego, ponurego miasta nocą). Ponieważ film
balansuje na granicy kanonów narracyjnych i estetycznych, można spróbować wpisać go
w kontekst szerszego gatunku (przy czym niekoniecznie właśnie podgatunku jednego
z powyższych 23), jakim jest wspomniana, synkretyczna w swym charakterze, fantastyka
miejska. Elementy kilku z wymienionych, a obecnych u del Toro gatunków, są dla niej
charakterystyczne, przede wszystkim z uwagi na typową dla urban fantasy hybrydyczność,
łączącą wiele elementów kojarzonych z innymi konwencjami 24. Zauważmy przy tym: The
Shape of Water jest metanarracją, czyli filmem o filmie; Guillermo del Toro mówi o opisanych tu zagadnieniach manipulując ramami formalnymi, w jakie ujęte jest jego dzieło. Co
ciekawe, w telewizji w domach bohaterów transmitowane są fragmenty programów wpisujących się we wspomniane skonwencjonalizowane schematy gatunkowe, te same skądinąd, z których czerpie sam film.
Słowo urban (miejskość) jest w kontekście urban fantasy rozumiane na różne sposoby.
Niektórzy teoretycy gatunku uważają, iż sprowadza się ono do świata przedstawionego
filmu czy powieści, których akcja musi być osadzona w środowisku miejskim. Inni zaś
utrzymują, że wystarczy, by fantastycznomiejska narracja konfrontowała realia nowoczesności (w rozumieniu potocznym, nie Baumanowskim) z tym, co pozarozumowe. Oba te
warunki Kształt Wody spełnia. Inną cechą charakterystyczną miejskiej fantastyki jest obecność (wspomnianych już tu wcześniej) dystynktywnych postaci, wśród których odnaleźć
możemy charakterystyczne archetypy – silną, żeńską bohaterkę, łowcę potworów czy artystę i naukowca. Trzy podstawowe wątki, jakie Stefan Ekman przypisuje miejskiej fantastyce na podstawie analizy kilkunastu wypowiedzi znawców gatunku to, po pierwsze, zestawienie „miejskości” z rzeczywistością paranormalną 25, po drugie natomiast pojawienie
się elementów horroru gotyckiego i miejsc, których nie są w stanie dostrzec zwyczajni
23

Stefan Ekman, Fantastyka miejska — literatura Niewidocznego, „Creatio Fantastica” 2018, nr 1 (58), s. 9.

24

Tamże.
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Tamże, s. 6.
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mieszkańcy świata 26, a w końcu i określonych bohaterów, którzy albo wywodzą się z marginalizowanych grup społecznych, albo też są w stanie wejść z ich członkami w interakcję 27.
Wszystkie te wątki możemy odnaleźć w Kształcie wody.
Nowoczesne strategie niwelowania lęku
Powiedziano więc, że historia opowiadana przez Guillermo del Toro jest tak naprawdę
opowieścią o pojawieniu się odmienności budzącej niepokój nowoczesnego społeczeństwa. Pytaniem, które samo się w tym kontekście nasuwa, jest kwestia działań, jakie owo
społeczeństwo może przedsięwziąć, aby poradzić sobie z trapiącym je problemem. Próbując sformułować odpowiedź na to pytanie przywołać można myśl Zygmunta Baumana,
który z tym zagadnieniem mierzył się między innymi w Etyce ponowoczesnej 28, a w nieco
skróconej formie podejmował je w filmie dokumentalnym Miłość, Europa, Świat Zygmunta
Baumana Krzysztofa Rzączyńskiego 29.
Odwołując się do Claude’a Lévi Straussa, polski socjolog wskazywał dwie nowoczesne
strategie radzenia sobie z obcością 30. Po pierwsze, mówił on o st ra teg ii an tr o p oemi cz ne j , tj. abiektualnego „wymiotowania” obcego poza nawias społeczności 31. Strategia emiczna może przybrać tak formę ekskluzji społecznej, fizycznego wygnania, jak również przemocy powziętej wobec niepożądanych Obcych. W realiach The Shape of Water
można odnaleźć taki schemat działania w zgładzeniu stwora, czego planują dokonać wojskowi nadzorcy; chodzi im zatem o dosłowne pozbycie się Obcego. Po drugie, Bauman
wspomina o s t ra teg ii a nt r o p ofa gi c zn ej , wyrażającej się w akcie pożarcia, czy wchłonięcia obcego bytu. Nowoczesne społeczeństwa realizują ten scenariusz próbując asymilować obcość, negować odmienność poprzez usunięcie elementów odróżniających Obcego od większości aktorów społecznych. Baumanowska strategia fagiczna przybiera jednak u del Toro inną, mniej oczywistą formę. „Pożarcie Obcego” to tutaj próba wpisania go
w ramy usankcjonowanych „obiektywną” wiedzą klasyfikacji. Złożone, wymykające się
analizie zjawisko, sprowadzone do znanych jednostce kategorii przestaje być bowiem
groźne. Jak już skonstatowano, wiedza w nowoczesności zostaje sfunkcjonalizowana, aby
zapewnić społeczeństwu bądź to rzeczywistą władzę nad otaczającą je rzeczywistością,
bądź poczucie, że takową ono posiada. Obcy poddany strategii fagicznej może jawić się
nowoczesności jako nietypowa kombinacja już poznanych cech, zwykłe zniekształcenie
26

Msc cyt.

27

Msc cyt. Więcej na ten temat: John Clute, Urban fantasy, w: The Encyclopedia of Fantasy, red. John Clute, John Grant, Nowy
Jork: St. Martin’s Griffin 1999; Alexander C. Irvine, Urban fantasy, w: The Cambridge Companion to Fantasy Literature, red.
Edward James, Farah Mendlesohn, Cambridge: Cambridge University Press 2012, ss. 200-213.
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Zygmunt Bauman, Etyka Ponowoczesna, przekł. Janina Bauman, Joanna Tokarska-Bakir, Warszawa: Wydawnictwo naukowe
PWN 1996.
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Krzysztof Rzączyński, Miłość, Europa, Świat Zygmunta Baumana, Polska: Narodowy Instytut Audiowizualny 2011.

30

Zygmunt Bauman, Etyka Ponowoczesna, przekł. Janina Bauman, Joanna Tokarska-Bakir, Wydawnictwo Naukowe PWN 1996,
Warszawa, s. 219.
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Julia Kristeva pisze w Potędze obrzydzenia: „A zatem to nie brak czystości czy zdrowia sprawia, że coś się staje wstrętne;
wstrętne jest to, co zaburza tożsamość, system, ład. Co nie przestrzega granic, miejsc, zasad. Pewne pomiędzy, dwuznaczne,
mieszane”. Julia Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przekł. Maciej Falski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007, s.4.
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percepcji, czy błąd pomiaru. Jak przypominają Horkheimer i Adorno, „postulowana przez
Bacona scientia universalis jest […] wroga wobec wszystkiego, co nie daje się włączyć w system”, a „dla oświecenia to, co nie daje się wyrazić w liczbach, a ostatecznie w jednostkach,
jest pozorem” 32.
W następnej kolejności, gdy geneza zjawiska staje się społeczeństwu znana, jest ono
w stanie dobrać odpowiedni, usankcjonowany autorytetem nauki wzorzec postępowania.
Może spróbować wpłynąć na omawiane zjawisko w sposób celowy i planowy, przewidując dokładnie konsekwencje powziętych działań i redukując niepożądaną niepewność. Jeśliby spróbować podążyć za tym tokiem myślenia, można by postrzegać plany dokonania
wiwisekcji stworzenia (frapujący dla badaczy jest zwłaszcza podwójny układ oddechowy
stwora) właśnie jako próbę zredukowania go do obiektywnych zależności, wpisania w ramy
znanych, określonych jasno klasyfikacji, systematyk 33”.
Następną istotną w tym kontekście kwestią jest zagadnienie podmiotowości. Strategia fagiczna prezentowana w filmie może mieć na celu odebranie jej stworzeniu. Aby zdefiniować użyte tutaj pojęcie, na potrzeby niniejszego tekstu trzeba poczynić założenie, iż
cechą każdej istoty ludzkiej jest immanentnie w nią wpisany, a niezwykle dla człowieka
o umysłowości nowoczesnej irytujący, pierwiastek nieprzewidywalny – element indywidualny i niepoddający się żadnym racjonalnie zaplanowanym manipulacjom. Jednym słowem, odrzuca się w tym miejscu determinizm, w który nowoczesności wierzyć jest, bez
wątpienia, wygodnie. Istota wyposażona w ów pierwiastek byłaby w takim ujęciu istotą
podmiotową. Nie sposób podjąć się oceny, czy istoty inne niż ludzkie mogą mieć taki
element w sobie, autor nie chce bowiem wkraczać na grunt filozofii, a wprowadzony tu
termin ma w tym kontekście charakter stricte użytkowy i służy do ukazania innego zjawiska. Warto bez wątpienia wspomnieć, iż posiadanie przez ludzi takiego, nieprzewidywalnego pierwiastka zdecydowanie postulował też Zygmunt Bauman, nazywając go „moralnością” lub „impulsem moralnym” 34.
Człowiek nowoczesny, odrzucając przyjęte przeze mnie założenie, wyobraża wszak sobie, że jest w stanie przewidzieć (a nawet jeśli nie jest, to tylko tymczasowo, póki taką możność gwarantuje mityczny „postęp”) zachowanie istoty, o której powie, że ma ona pewne
cechy wspólne z sobie pokrewnymi. Z takich cech można już wnioskować o możliwych
działaniach, które przedmiot badania mógłby przedsięwziąć. W idealnej sytuacji odpowiednia ilość danych dotyczących zjawiska, wpisanie go w paradygmat odnoszącego się
do siebie, zamkniętego i wewnętrznie spójnego systemu wiedzy, miałaby nowoczesności

32

Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, przekł. Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2010, ss. 18-19.
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Czytamy w Dialektyce oświecenia, że: „według Bacona między najwyższymi zasadami a zdaniami obserwacyjnymi ma zachodzić jednoznaczny związek logiczny, mianowicie przez stopniowe uogólnienia”. Tamże.
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Bauman pisał również, że: „[…] „moralność jest stanem nieustannej i nie dającej się naprawić anomii”, „powołanie moralne
jest z gruntu osobiste”, „nie jesteśmy istotami moralnymi dzięki społeczeństwu”, „zjawiska moralności są ze swej istoty nieracjonalne. Jako że są nimi o tyle tylko, o ile wyprzedzają wszelkie rozważania nad celem uczynków i wszelkie rachunki
zysków i strat”, „nie ma antecedensu; pojawienie się moralności jest zaiste aktem samorództwa, narodzin ex nihilo”. Zygmunt
Bauman, Moralność z perspektywy nowoczesnej i ponowoczesnej widziana, w: tegoż, Etyka ponowoczesna, przekł. Janina Bauman,
Joanna Tokarska-Bakir, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996, ss. 17-24.
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umożliwić osiągnięcie niemalże całkowitej skuteczności w przewidywaniu dalszego rozwoju wypadków. Powiedzieć jeszcze trzeba, że takie jasne, klarowne, niezaskakujące zjawisko nie mogłoby być groźne,można się bowiem nań przygotować, zanim w ogóle by
powstało. Czynnikiem uniemożliwiającym całkowitą likwidację niepewności jest w tym
ujęciu tylko podmiotowość, zdefiniowana na potrzeby tego artykułu. Patrząc przez pryzmat tego, co już zostało napisane, a także przyjąwszy kluczowe, omówione powyżej założenie, starania społeczeństwa nowoczesnego, aby zastosować wobec Obcego schemat strategii antropofagicznej, muszą zapewne wydawać się z jednej strony zrozumiałe, a z drugiej – dość tragikomiczne i bezproduktywne.
Kończąc tę część rozważań, warto odnotować, że obcego w filmie uprzedmiotawia się,
dehumanizuje, wyłącza ze wspólnoty moralnej również na płaszczyźnie dyskursu (na przestrzeni całego filmu o istocie mówi się, że jest „obrazą [an affront]”, „brudną [filthy] rzeczą
[it’s a thing]”, „świrem [it’s a freak]”, „obiekt [the asset]”, a przede wszystkim, że: „to nawet
nie jest człowiek [it’s not even human]” 35), odmawiając jej w ten sposób praw, które społeczeństwo rezerwuje tylko dla bytów uznanych za przynależne do gatunku ludzkiego. Ma
to zresztą uzasadnienie naukowe, bowiem – jak wykazali Harris i Fiske, używając metody
fMRI (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego) – kiedy nie postrzega się innej
istoty ludzkiej jako takiej (na przykład w wyniku stereotypizacji), nasz mózg nie uaktywnia się w rejonie odpowiedzialnym za interakcje międzyludzkie (czyli w przyśrodkowej
korze przedczołowej) 36. Fakt ten dowodzi, iż proces odczłowieczania ma swoje podłoże
już na poziomie funkcjonowania samego mózgu. Warto wspomnieć, że Giles pierwotnie
odmawia udzielenia stworzeniu pomocy argumentując, iż nie jest ono „nawet” człowiekiem. Fakt, że taka argumentacja może uchodzić za słuszną, wydaje się istotny dla zrozumienia przemocy, która dotyka obcego u del Toro.
Postacią, która na płaszczyźnie dyskursu zwraca stworzeniu podmiotowość włączając je do wspólnoty moralnej, jest Elisa. Wskazuje ona, że stworzenie nie różni się od niej
samej, jest identycznie opuszczone, wykluczone i zasługuje na pomoc. Del Toro dotyka
tu zagadnienia samotności, która w The Shape of Water współwystępuje z każdym rodzajem obcości. Wydaje się, że reżyser dostrzega dla swoich bohaterów ratunek w interakcji
z Innym, co staje się przesłaniem etycznym całego filmu.
Metafora wody
Spoiwem narracji del Toro staje się metafora wody. Podążając za metaforyką Baumana,
stwierdzić można, że del Toro ekstrapoluje semantyczne konotacje płynu czy płynności na
życie społeczne. Jak pisze filozof:
[…] płynność albo „ciekłość” można uznać za trafne metafory, oddające istotę obecnej, pod wieloma względami
nowej, fazy w historii nowoczesności […]. Wzorce i porządki […] zderzają się z sobą, a ich przykazania

35

The Shape of Water, dz. cyt.

36

Anna Stefaniak, Michał Bilewicz, Mikołaj Winiewski, Uprzedzenia w Polsce, Warszawa: Liberi Libri 2015, s. 81.
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przeczą sobie wzajemnie […]; są one dzisiaj (wzorce zależności i wzajemne relacje) plastyczne, […] łatwiej
nadać im kształt, niż go utrzymać 37.

Reżyser używa rzeczonej przenośni, żeby wskazać na dychotomie, będące kanwą napięcia, rozdarcia wewnętrznego nowoczesnej jednostki. Jak wspomniano na wcześniejszym etapie niniejszych rozważań, Strickland może być interpretowany jako taka właśnie, rozbita przez wewnętrzne sprzeczności jednostka. Z jednej strony del Toro poprzez
swoiste przerysowanie kreśli go jako postać ucieleśniającą nowoczesne normy społeczne
– warto zauważyć, że Strickland jest wręcz wcieleniem systemu opresji. Z drugiej strony,
odczuwa on pociąg wobec odmienności Elisy. Pociąg ów powoduje rozdźwięk pomiędzy
przywiązaniem do bezpieczeństwa tego co znane, a urokiem tego, co nieoswojone. Strickland czyta książkę zatytułowaną Siła pozytywnego myślenia (The Power of Positive Thinking),
popadając jednocześnie coraz mocniej w depresję. Dodać tu trzeba kolejną dychotomię:
między przyszłością a przeszłością. Ten wątek przywołany zostaje w filmie w salonie Cadillaca, gdy sprzedawca pyta Stricklanda, czy on sam sądzi, że należy do przyszłości, czy też
nie (nota bene, luksusowe auto nieprzypadkowo ma taki sam kolor, jak stwór z laboratorium; pada tu pośrednio pytanie o to, co nowoczesne społeczeństwo uznaje za piękne),
a później przez syna Stricklanda (kapsuła czasu budowana przez dzieci w szkole). Po trzecie, pojawia się w filmie wspomniana już kwestia tego, czy poza sformalizowanymi sposobami postępowania jest jeszcze miejsce na empatię dla Innego. W kulminacyjnym momencie swojej historii Strickland, sam rozporządzający przemocą, odwołuje się do etyki,
prosząc o litość w obliczu poniesionej przez siebie zawodowej porażki. System, w którym
żyje, ma jednak cechy Webberowskiej biurokracji, jest odczłowieczony, stosunki między
uwikłanymi w niego jednostkami są bezosobowe. Zwracając się więc do urzędu, a nie do
człowieka, nie może liczyć na empatię i zostaje „przetworzony” przez maszynerię, której
dotąd był częścią.
W końcu pozostaje jeszcze kwestia odgryzionych przez stworzenie palców Stricklanda.
Del Toro stawia w tym miejscu pytanie, na ile jednostka, która mocno zinternalizowała
normy zachowania narzucone przez system, ma możliwość refleksyjnego kształtowania
swojej tożsamości. Przyszyte zgodnie z prawidłami sztuki medycznej palce czernieją, pozostają obcym elementem, chirurgom nie udaje się przyłączyć ich do ciała. Ponowoczesna
jednostka wydaje się mieć możliwość „wchłaniania” wybranych elementów rzeczywistości, inkorporowania ich do swojej tożsamości (elastyczne osobowości), natomiast jednostka
zsocjalizowana w systemie nowoczesnym – w mniejszym stopniu, lub wcale. Wszystkie porażki, które ponosi Strickland, doprowadzają go do skrajności. Miotany sprzecznościami,
na skraju załamania, zwraca się do tego, co zna najlepiej. Wypiera swoje pragnienia i powraca do tożsamości żołnierza. Odrywa przyszyte palce, a w jednej z kolejnych scen wygłasza manifestację ideologiczną, stojąc nad umierającym Hoffstetlerem:

37

Zygmunt Bauman, Płynna nowoczesność, przekł. Tomasz Kunz Wydawnictwo Literackie 2006, Kraków, ss. 7, 14 i 15.
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To najtańsze cukierki, ale ja kocham je, odkąd byłem dzieciakiem. Dzisiaj niektórzy wolą bardziej wyszukane słodycze, z nugatowym nadzieniem, albo ten syf – foo foo, Ale nie ja, Bob! Dla mnie właśnie o to chodzi
w cukierkach 38.

Wspomniano już, że del Toro opowiada o tych zjawiskach posługując się metaforą wody, wskazać zatem należy, w którym miejscu można odnaleźć tę figurę w filmie. Woda na
pewno jest obecna na wszystkich etapach narracji i przybiera różne formy. W przyjętej tu
interpretacji kształty, w jakich pojawia się na ekranie (co znaczące w kontekście tytułu
samego filmu), odpowiadają dwóm potencjalnym kondycjom człowieka w społeczeństwie
i odsyłają do pytania, czy ma on możliwość dowolnego kształtowania swojej tożsamości.
W pierwszym wypadku („woda uwolniona”) mówić trzeba o jednostce, której społeczeństwo gwarantuje zarówno wolność pozytywną, jak i negatywną, a w drugim („woda ujarzmiona”), o takiej, która takowej gwarancji nie posiada, żyjąc w zniewoleniu, narzuconym
przez opresyjny system. Woda zamknięta w narzuconych jej kształtach, to na przykład ta
w tubie, w której do laboratorium przybywa stworzenie, albo ta w szklance Stricklanda
(zwrócić należy uwagę, że w jednej ze sceny naumyślnie wylewa on ciecz na podłogę, co
można interpretować jako próbę symbolicznej transgresji). W kontraście do niej, del Toro
przedstawia wodę zacinającą strugami z nieba, wodę wypełniającą po sufit łazienkę (tam
właśnie dokonuje się akt miłosny między Elisą a stworzeniem, symboliczne przekroczenie granic między dwiema istotami o odmiennym statusie ontologicznym) i wodę w oceanie. Tam właśnie, w najbardziej dosłownym zanurzeniu w bezmiar wody, gdzie nie ma
już żadnych fizycznych barier, Elisa przekracza granice swojego człowieczeństwa, otrzymując nową, nieokreśloną tożsamość (skrzela), i może na zawsze złączyć się z fantastycznym stworzeniem.
Podsumowanie
The Shape of Water jest filmem wielowymiarowym, inteligentnym, przewrotnym i bez wątpienia wartym badawczego namysłu. Guillermo del Toro, nie tracąc sympatii widowni
i odnosząc wielki sukces komercyjny, udowadnia nim, iż we współczesnym, wysokobudżetowym kinie hollywoodzkim wciąż tkwi potencjał do tworzenia kultury o ambicjach
sięgających daleko poza generowanie zysku finansowego. Jest więc ów obraz przykładem
na to, jak wykorzystując potencjał masowej dystrybucji, jaki tkwi w kulturze popularnej
i dostosowując się do gustów szerokiej publiczności, twórca może zwrócić uwagę na ważne
problemy społeczne, docierając do ogromnej rzeszy widzów z przekazem, który w innej
formie mógłby wydać się im nieatrakcyjny lub nieinteresujący

38

W oryginale: „[…] this candy is a cheap candy, but I love it ever since I was a kid. Now, some folks favor more sophisticated
snacks, nougat center and that foo foo shit. But not me Bob! This is it for me”. The Shape of Water, dz. cyt., 00,01,45,3700,01,45,52.
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Późne lato Johna Crowleya jako postmodernistyczna
wizja procesualnej koncepcji tożsamości
Małgorzata Gancarczyk

Abstract
The article John Crowley’s “Engine Summer”: A Postmodern Vision of the Processual Construction of Identity analyses the eponymous novel as pivoted around
the narrative’s role in constructing both individual and collective identity.
Drawing from Mieke Bal’s narrative theory, as well as a number of established (such as paratextuality) and emerging theoretical concepts (Piotr Kubiński’s emersion), Gancarczyk emphasises the multifacetedness of novelistic references, including the stereotypisation of the Other and top-down
control of social relationships. Furthermore, Engine Summer is interpreted
here as drawing the reader’s attention to the medium itself and to the embodied text which co-creates narrative identity, allowing for its inscription
and transmission—an idea literally realised in a postapocalyptic world of
the novel. Finally, Gancarczyk shows how Campbell’s concept of monomyth reverberates in Crowley’s narrative, proving pivotal for the overall
interpretation, indicating the active role of the medium and narrative subjectivity in constructing the meaning.
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Wstęp
Język nie stanowi doskonałego nośnika informacji dotyczących otaczającej nas rzeczywistości, czego w pełni dowodzi koncepcja Alfreda Tarskiego, ukazująca wadliwości językowych struktur, podkreślająca zgubny wpływ antynomii i skłaniająca do refleksji nad wypowiadanym zdaniem 1. Wprowadzone rozróżnienie na język przedmiotowy oraz badający go
metajęzyk ewokuje rozważania nad odpowiedniością słów kreujących fikcyjne światy. Koherentne prawa rządzące określoną przestrzenią, przypominające język przedmiotowy,
wymagają opisu dokonywanego w specjalnym metasłownictwie. Narracja kreująca światy
diegetyczne dąży do wyjaśnienia reguł oraz określenia sensu poznawanej przestrzeni, budując tym samym nową strukturę znaczeń. Warto za Anną Łebkowską przypomnieć, że
w świetle najnowszych koncepcji narratologicznych: „Jesteśmy […] otoczeni opowieściami,
które pozornie szczelnie zabudowują świat precyzyjnie go wyjaśniając; w zabudowie tej
dają się jednak wykryć szczeliny, a całość może okazać się nietrwałym konstruktem” 2.
Problematyczność referencji, ukazana w będącym przedmiotem niniejszego artykułu
Późnym lecie Johna Crowleya, zwraca uwagę na możliwość występowania manipulacji w obrębie przekazywanego obrazu. Wahania te, występujące w obszarze konstruowanych rzeczywistości, ukazują występowanie licznych uproszczeń oraz podkreślają konturowość egzegez narracyjnych. Utwór Crowleya stawia pytania dotyczące istoty i tożsamości zmian
wprowadzanych w konstruowane opowieści. Zwraca on przy tym uwagę na ich samodzielną, ahistoryczną tożsamość i przedstawia wpływ tych konstruktów na kształtujące się
narracje tożsamościowe zarówno jednostek, jak i grup społecznych. W omawianej powieści
przykuwa uwagę pozornie luźna relacja między tekstem włączonym a prymarnym 3, wskazująca na funkcjonowanie podmiotu narracyjnego i zwracająca uwagę na to, że nie przynależy on do żadnego z obecnych w fabule chronotopów. Koniec opowieści znamionowany
jest przez restart urządzenia, które konstytuuje status ontologiczny narratora. Opowiadający, uwięziony w niekończącej się pętli czasowej, okazuje się tym samym pozbawiony
umiejętności samoidentyfikacji – a zwrócenie uwagi odbiorcy na upodmiotowienie narracji
i ahistoryczność narratora wyzwala w nim współczucie. Celem jest wyeksponowanie kreacyjnej mocy opowiadania 4, sankcjonującej istnienie nie tyle konstruowanej rzeczywistości,
ile świadomości przedstawiających ją agensów, którzy, nie przynależąc do żadnego z przedstawianych światów, skazani są na istnienie w izolowanym, pozaczasowym toposie. Tekst
narracyjny nie tylko daje więc życie 5 realizującym go podmiotom, ale również – poprzez
kreowanie w określony sposób tożsamości – porządkuje je, zmuszając uwięzione jednostki

1

Zob. Alfred Tarski, Truth and Proof, w: „Scientific American” 1969, t. 220, nr. 6, s. 63-77.

2

Anna Łebkowska, Narracja, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markowski, Ryszard
Nycz, Kraków: Univerisitas 2006, s. 182.

3

Zob. Mieke Bal, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, przekł. Ewa Kraskowska i Ewa Rajewska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012, s. 58.

4

Zob. Tamże, s. 60.

5

Zob. Tamże, s. 59.
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do trwania w niezmiennej przestrzeni, na którą – pozornie – nie mają żadnego wpływu.
Pojęcie chronotopu nabiera w Późnym lecie znaczenia kulturowego. Rozróżnienie płaszczyzn czasowych prowokuje pytania dotyczące wpływu historii na życie jednostki, podkreślając także płynność obrazu przeszłości, na której sens wpływa teraźniejsza interpretacja.
Manipulacja chronotopem jako znaczący element strategii narracyjnej
Obydwa plany fabularne powieści – prymarny i włączony, wedle przywoływanego wyżej
rozróżnienia Mieke Bal – realizowane są w odmiennych chronotopach. W tekście włączonym narrator konstruuje obraz przestrzeni znajdującej się na planecie o ekosystemie podobnym Ziemi (oddalonej w czasie o parę wieków od aktualnej sytuacji narracyjnej), czerpiąc informacje z zarejestrowanej opowieści protagonisty, Potoka Słów. Główny bohater
i podmiot przedstawiający zarazem, który finalnie zdaje sobie sprawę z bycia uwięzionym
„jak mucha […] w kostce bezbarwnego plastiku” 6, jest ukazany w fabule prymarnej Późnego
lata w momencie przemiany zachodzącej podczas realizacji osobliwego zadania. Questu
o wiele trudniejszego od wyzwań, z którymi zmaga się Potok Słów w fabule włączonej, gdyż
wymagającego zmierzenia się ze świadomością własnego tragicznego losu. Ważną rolę pełni
w utworze szczególna segmentacja fabuły, osiągnięta dzięki niezwykłej grze czasem i przestrzenią. Ukazując czytelnikowi nielinearność narracji, Crowley zdaje się wskazywać na
znaczące przenikanie się teraźniejszości i przeszłości, podkreślając choćby łączność czasu
monumentalnego z czasem doświadczalnym. Wieczne trwanie mitu, jakim jest historia podróży Potoka Słów, przenika teraźniejszość świata Aniołów oraz wykracza, za sprawą znaczącego podział tekstu na rozdziały, poza rzeczywisty proces odbioru czytelniczego. Problem wielowymiarowości odczucia czasu oraz jego wpływu na interpretację i funkcję dzieła
zdemaskowany jest w samej powieści, której narrator przyznaje się do: „stosowania zabiegów skłaniających czytelnika lub postać do zadawania pytań, na które odpowiedzi udziela
się dopiero później” 7. Jest to przykład trudnego do zreferowania suspensu i wymykający się
prostemu opisowi przez fakt realizacji na dwóch płaszczyznach tekstu narracyjnego. Fokalizatorem fabuły włączonej jest bowiem wspomniany już Potok Słów, podczas gdy narrator,
pretendujący do bycia głównym bohaterem, dysponuje wiedzą niedostępną czytelnikowi.
W tekście wskazują na to na prolepsy:
Od początku… Skoro utożsamiłem się ze swoją opowieścią, zapewne i dla mnie istnieje początek. Czy mam
zacząć od chwili narodzin? Czy one stanowią początek? Mógłbym powiedzieć najpierw o twojej srebrnej
rękawicy; o srebrnej rękawicy i kuli… Zacznę jednak od Małego Domostwa i opowiem, jak się dowiedziałem o istnieniu takich przedmiotów; w ten sposób początek będzie również końcem. Zresztą i tak powinienem opisać najpierw Małe Domostwo, bo stamtąd wyszedłem i tam spodziewam się zakończyć wędrówkę 8.

oraz analepsy:
6

John Crowley, Późne lato, przekł. Iwona Żółtowska, Warszawa: MAG 1997, s. 260.

7

Tamże, s. 165.

8

Tamże, s. 12.
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To było w porze deszczu, po tym jak spędziłem rok ze świętym i dostałem list od doktor Boots, tamtej
zimy, którą przeżyłem samotnie, wciąż drzemiąc; odkryłem, że mój umysł zdolny jest do pewnej sztuczki:
czasami w półśnie wracało dzieciństwo i pierwsza młodość 9.

— ukazujące wydarzenia fabuły włączonej. W wyszczególnionych fragmentach przedstawiona zostaje znacząca anachronia 10. Zakłócenie chronologii demaskuje iluzję symultaniczności opisywanych wydarzeń i prowadzonej narracji, natomiast fokalizacja zdradza
odbiorcy swą niejednorodność. Należy zaznaczyć, iż narrator-postać „twierdzi, że przywołuje wiarygodne fakty na temat siebie samej/samego. To »coś« udaje, że pisze »swoją« autobiografię nawet jeśli fabuła jest ewidentnie nieprawdopodobna” 11. Narrator-postać dowodzi swej prawdziwości argumentem postawy naocznego świadka 12. Utożsamiając się
z Potokiem Słów, narrator popełnia błąd: opowieść zawiera bowiem znaczące elementy,
które świadczą o tym, że podświadomie jednak zna on prawdę. Demaskacja tożsamości
narracyjnej jest więc dla narratora bolesnym doświadczeniem. Przemiana podmiotu opowiadającego jest sportretowana w sposobie „narratorstwa” 13 przedstawianego świata. Michel Butor, podkreślając rolę afektywnej deskrypcji przestrzeni, pisze:
Jeśli ten pokój „jawi” się z taką siłą, to dlatego, że on sam jest środkiem, dzięki któremu jawi mi się co innego; i dlatego, że te przedmioty są z kolei „słowami”[…] Szczegóły stale obecne w wyobraźni autora, które
mogę badać, aby rozszyfrować to, co niekiedy on przed nami kryje, co w nim przed nim samym było ukryte
– szyfr czy łamigłówka pozwalające nam przeniknąć do najgłębszych zatajeń 14.

Przedmiotami wyrażającymi stosunek narratora do opisywanej rzeczywistości są mucha w plastikowej kostce oraz mur przechodni (drzwi wejściowe do Centrum Usługowego).
Obraz muchy w plastikowej kostce nabiera znaczenia w kontekście fabuły włączonej. Czytelnik, wiedząc, iż narrator jest zamkniętym w artefakcie wspomnieniem, może wnioskować, że mucha uwięziona w plastiku stanowi dla podmiotu opowiadającego wyraz nieuświadomionych przeczuć. Należy zaznaczyć, że to w fabule włączonej zakodowane jest znaczenie muru przechodniego, bowiem gdy Potok Słów przekracza bramę siedziby Rejestru,
doświadcza wstrząsającego uczucia:
Pochłonął nas mrok; oszołomiony kroczyłem przez nicość. Ogarnął mnie paniczny strach; uznałem, że jeśli
znikniemy w mroku, oślepniemy i nigdy się stamtąd nie wydostaniemy, a ciemność szybko przeniknie nas
do szpiku kości. A może będzie inaczej; odniosłem wrażenie, że wszystko we mnie pęka 15.

9

Tamże, s. 74.

10

Zob. Mieke Bal, dz. cyt., s. 82-84.

11

Mieke Bal, dz. cyt., s. 22.

12

Zob. Stephen Greenblatt, Pośrednik w: tegoż, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, przekł. Krystyna Kujawińska-Courtney,
Kraków: Universitas 2006, s. 246-249.

13

Kazimierz Wyka, Powieść o cierpliwym piechurze, w: tegoż, Stara szuflada i inne szkice z lat 1932-1939, Kraków: Wydawnictwo
Literackie 2000, s. 317.

14

Michel Butor Powieść jako opowiadanie, przekł. Joanna Guze, Warszawa: Czytelnik 1971, s. 14.

15

John Crowley, dz. cyt., s. 157.
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Szczególna parabaza, która pozwala istnieć narratorowi poza czasem, unaocznia konstruktywność procesu budowania tożsamości poprzez narrację. Opowiadający częstokroć
nie jest Potokiem Słów, jawi się jako ktoś inny. Nakładanie się dwóch chronotopów w procesie opowiadania podkreśla ową zależność poprzez przyśpieszenie tempa narracji oraz nagromadzenie średników. Narrator często stosuje tę konwencję we fragmentach, w których
prezentuje swe własne przemyślenia, nie zaś spostrzeżenia fokalizatora. Dla głównego bohatera mur przechodni jest granicą między życiem Prawdomówcy a egzystencją według reguł Rejestru. Opis jego napotkania służy projekcji lęków narratora, konstytuującego swą
tożsamość w odmiennej rzeczywistości czasowej, związanych z doświadczeniem niebytu,
do którego zmierza on w swej opowieści. Po wypełnieniu zadania – opowiedzeniu historii,
otrzymaniu nagrody i zyskaniu wiedzy o tym, iż nie jest Potokiem Słów, lecz fragmentem
jego wspomnienia – urządzenie podtrzymujące jego istnienie wyłączy się, a narrator na powrót pogrąży się w ciemności. Znaczący opis przestrzeni może być więc potraktowany jako
interpretacja zarejestrowanej już wielokroć historii Potoka Słów.
Odrębność tożsamości istoty narratora i fokalizatora ukazana zostaje w opisie wizyty
u doktor Boots, stanowiącym moment nałożenia się czasu fabuły tekstu włączonego na czas
jego narracji, znamionowany wykorzystaniem techniki strumienia świadomości:
Słowa przyglądały mi się, gdy obserwowałem samego siebie podczas tworzenia obszaru zdolnego pomieścić obraną przez nie Ścieżkę, wiodącą przez stwarzaną przeze mnie krainę. Owa rzeczywistość przybrała
kulisty kształt owoców drzewa chlebowego, lecz kule zawierały w sobie — świetliste i skomplikowane,
stworzone z samego tworzenia, każda idealnie wpasowana w obszerniejszą, tak by polecenie otworzenia
oczu umknęło w głąb mniejszej, dopóki Potok Słów nie zostanie odtworzony dzięki mnie i słowu, by mógł
nas oboje pomieścić. Cała trójka zjednoczyła siły. Otworzyłem oczy 16.

Fragment ten zapowiadany jest przez podmiot narracyjny słowami: „Nadchodzi moment, o którym muszę ci opowiedzieć, chociaż nie potrafię; nagle pojawiła się Boots; wtedy
ożyła; była Potokiem Słów, a ja nim nie byłem; przestałem istnieć” 17. W obrębie tekstu włączonego zostaje wyjaskrawiona – poprzez podkreślenie odrębności „ja” opowiadającego –
heterogeniczność świadomości głównego bohatera. Potok Słów, opisywany przez podmiot narracyjny z perspektywy trzeciej osoby, wyraźnie oddziela się od narratora. Ta banalna z pozoru psychoanaliza ukazuje odbiorcy znaczący sposób przenikania się fabuły
prymarnej oraz fabuły włączonej. Fokalizacja, rozumiana przecież jako relacja zachodząca
między przedstawianymi elementami i widzeniem, za pomocą którego są one przedstawiane 18, pozwala na poziomie tekstu włączonego na wyszczególnienie pozornego narratorapostaci, dysponującego wiedzą diegetyczną posiadaną przez bohatera o imieniu Potok
Słów. Pozorność podziału narracji na pierwszoosobową i trzecioosobową ukazana zostaje
poprzez podkreślenie tego, że obraz postrzegany przez domniemanego fokalizatora kon-

16

John Crowley, dz. cyt., s. 212.

17

Tamże, s. 211.

18

Mieke Bal, dz. cyt., s. 147.
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struowany jest za pośrednictwem percypowanego w fabule prymarnej podmiotu narracyjnego, który powielając mediatyzowane wspomnienie, subiektywnie konstytuuje jego odbiór, poprzez wprowadzenie dygresji dotyczących swej świadomości ontologicznej. Jak odnotowuje Paul Ricoeur:
To co nazywamy „subiektywnością”, nie jest pozbawioną spójności serią wydarzeń […], ale jest to dokładnie
taka tożsamość, jaka może zostać stworzona w drodze komponowania opowieści, z całym jej wewnętrznym dynamizmem czasowości 19.

Subiektywna interpretacja ciągu zdarzeń fabularnych pozwala narratorowi na skonstruowanie własnej tożsamości. Jest ucieleśnioną aurą mediatyzowanej historii, która dzięki
pozornemu skonkretyzowaniu się w historycznej jednostce: Potoka Słów, gwarantuje autentyczność dzieła. Czas, będący zmienną rozróżniającą przedstawione postacie, zwraca
uwagę na historyczny kontekst procesu narracji tożsamościowej. Ukazanie odrębności narracji oraz empirii podmiotu jest znamienne dla zachodzącego procesu mityzacji konkretnego doświadczenia chwili historycznej, w wyniku którego powstaje płaszczyzna bezczasowego trwania funkcjonalnego mitu.
Historyczność prywatnego doświadczenia, ahistoryczność mitu
W powieści Crowleya przejawia się oryginalna refleksja na temat mnogości narracji obecnych w otaczającym nas świecie: zarówno tych prywatnych (wyjaśniających poszczególne
aspekty świata i pozwalających na nadanie sensu własnej egzystencji), jak i tych kulturowych (konstruujących nasze postrzeganie siebie w zależnościach społecznych, generujących wzorce tożsamości oraz istniejących w formie prastruktury pojmowania świata, czyli
mitu) 20. Mityzacja rzeczywistości, dokonywana przez Potok Słów na płaszczyźnie fabuły
włączonej, jest tylko jednym z wielu przejawów narratywizowania otaczającej przestrzeni.
Jest elementem składającym się na narrację monumentalną, stanowiącą funkcjonalny mit
realizowany w fabule prymarnej dzieła, w świecie Aniołów. Warto zaznaczyć za Jonathanem Cullerem, że:
Wydarzenia stają się dla nas zrozumiałe poprzez możliwe opowieści; historiozofowie […] dowodzili nawet,
że wyjaśnienie procesów dziejowych zgodne jest nie z naukową logiką przyczynowości, lecz z logiką opowiadania: zrozumieć Rewolucję Francuską to objąć myślą pewną narrację ukazującą, jak jedno wydarzenie
prowadziło do kolejnego 21.

Scalająca funkcja narracji ukazana zostaje w powieści Crowleya jako zmienna pozwalająca przekuć los jednostki na historię pełniącą określone funkcje społeczne. Prywatne doświadczenia Potoka Słów, jego przygody, marzenia oraz rozterki opowiadane Aniołowi,
stają się własnością całego społeczeństwa. Jak powiedziałby Roland Barthes, „ludzka historia

19

Paul Ricoeur, Życie w poszukiwaniu opowieści, przekł. E. Wolicka, „Ethos i Logos” 1993, nr 2, s. 235.

20

Zob. Anna Łebkowska, Narracja, w: dz. cyt., s. 190.

21

Jonathan Culler, Teoria literatury, przekł. Maria Bassaj Warszawa : Prószyński i S-ka 2002, s. 100.
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zmusza rzeczywistość do przejścia w stan słowa, tylko ona kieruje życiem i śmiercią mitycznej mowy […] mit jest słowem wybranym przez historię; nie mógłby się wyłonić z samej
»natury« rzeczy” 22. Fakt opowiedzenia swego doświadczenia unieruchamia życie Potoka
Słów, przekuwając je w ponadczasowy mit, który nie jest już rozumiany jako pierwotny
sposób poznawania świata poprzez nakładanie na niego sensów, lecz stanowi funkcję ustalającą ład społeczny, która stale się aktualizuje w procesie konstytuowania się tożsamości
zbiorowej. To właśnie dzięki narracji dokonuje się mityzacja prywatnego doświadczenia.
Ukonkretniony historycznie sens staje się macierzą dla nadbudowującej się formy, która
wciąż na nowo realizuje się w formie scalającego kulturowego mitu.
Znacząca funkcja narracji zmusza do zastanowienia się nad rolą opowieści, jaką odkrywa przed czytelnikiem współczesna narratologia. Należy rozróżnić narrację nadającą
sens prywatnemu doświadczeniu i tłumaczącą rzeczywistość zasiedlaną przez jej użytkowników w konkretnym momencie historycznym, od narracji społecznych, stabilizujących
aktualną rzeczywistość poprzez narzucanie wzorców tożsamościowych. Oba przykłady
funkcjonowania opowieści mają swój odpowiednik w dziele Crowleya. Potok Słów podczas
questu mitologizuje rzeczywistość na poziomie wiedzy diegetycznej dostępnej mieszkańcom Ziemi, poprzez pierwotną strukturę rozumienia świata, a narrator, poruszając się
w świecie fragmentarycznych doświadczeń głównego bohatera zarejestrowanych w kryształach pamięci, realizuje w opowieści funkcję scalającą. Warto podkreślić, że „skoro jesteśmy zanurzeni w fikcji konstruktów poznawczych, to w takim samym stopniu jesteśmy pogrążeni w narracji; i z kolei – tkwimy w narracji, a zatem nie przekraczamy fikcji, którą jesteśmy otoczeni” 23. Pannarracyjność ludzkiego doświadczenia 24 zaznaczona zostaje
w omawianym utworze o przez dwustronne ukazanie zastosowania narracji. Narracja
pojmowana jako funkcja samoidentyfikacji zbiorowości realizuje się w pojęciu mitycznym
w rozumieniu Barthesa, a zatem w społeczności Aniołów, w której odtwarzane są wspomnienia Potoka Słów, opowieść zawarta w kuli pełni rolę konstytuującą społeczne normy.
Warto powtórzyć to, że narracja jest tu ukazana z dwóch perspektyw: jako możliwość
oswajania świata poprzez nadawanie mu spójnego sensu, rozumienia siebie, świata i innych
oraz jako aktywne współtworzenie określonej struktury życia społecznego 25. U Barthesa
mit, na którego znaczenie składa się wachlarz form, pojęć i sensów, jest szczególnym metajęzykiem, w którym wyrażana jest zależność ukryta nie w esencjonalnej prawdzie, lecz
w procesach manipulacji zachodzących na płaszczyźnie reprezentacji 26. Historia relacjonowana za pośrednictwem kuli pamięci dotyczy przekroczenia granicy, buntu przeciw bierności świata Aniołów – czyli orbitującej nad postapokaliptyczną rzeczywistością Laputy.

22

Roland Barthes, dz. cyt., s. 240.

23

Anna Łebkowska, Między teoriami a fikcją literacką, Kraków: Universitas 1994, s. 75.

24

Więcej na ten temat w: Anna Łebkowska, tamże, s. 74-79.

25

Por. Anna Łebkowska, Narracja, w: dz. cyt., s. 191

26

Zob. Roland Barthes, Mitologie, przeł. Adam Dziadek, Warszawa: Aletheia, s. 246.
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Jest zarazem opowieścią o próbie przekształcenia świata, mającą rozbić lub podważyć zastany ład społeczny, która na przekór intencji głównego bohatera, staje się narracją opresyjną, narzuconą mieszkańcom i zwodzącą ich 27 celem podtrzymania w nich ciągłej obojętności na zdarzenia zewnętrzne. Historia Potoka Słów jest powielana i doświadczana przez
tożsamość zbiorową w celu przeżycia katharsis, jednakże nie pobudza do działania. Funkcjonuje w sposób zgoła odmienny, przyczyniając się do skostnienia zastanych zależności.
Warto w tym kontekście dodać, że mit pozwala unieruchomić zmianę społeczną, a w tym
„co było najpierw ideą świata do ulepszenia, świata zmiennego, wytwarza odwrócony obraz
ludzkiej niezmienności, określonej poprzez tożsamość bez końca powtarzaną od nowa” 28.
Marzenie Potoka Słów i cel jego wędrówki – dotarcie więc do świata Aniołów – przypomina zmodyfikowaną figurę określoną przez Barthesa mianem szczepionki, która polega
na uodpornieniu wyobraźni zbiorowej, poprzez wyzwolenie przypadkowego zła jakiejś instytucji klasowej, po to aby tym lepiej zamaskować zło podstawowe, chroniąc tym samym
przed ryzykiem ogólnego przewrotu 29. Aniołowie, uświadamiając sobie dzięki opowieści
Potoka zło, jakie zostało wyrządzone ziemskiej cywilizacji, utwierdzają się w przekonaniu
o naturalności owego stanu rzeczy. W utworze Crowleya mieszkańcy Laputy, z perspektywy których obserwowane są perypetie głównego bohatera, utożsamiają się z jego przeżyciami, nie kryjąc poruszenia jego losem, a mimo to nadal zachowujących obojętność względem równie dramatycznej egzystencji jego pobratymców i niewykazujących gotowości do
pospieszenia im z pomocą. W świecie Aniołów rzeczą ogólnie wiadomą jest to, że historia
Potoka Słów zapośredniczana jest przez bierną, nieświadomą maszynę – kulę pamięci –
podobnie jak też świadomość braku możliwości wpływania na losy mieszkańców Ziemi,
których uproszczonego obrazu dostarcza mityczna narracja. U Barthesa można byłoby to
powiązać ze zjawiskiem utraty przez rzeczy pamięci o sposobie ich wytwarzania. Należy
podkreślić, że każde pojmowanie esencjonalne, negujące złożoność rzeczywistości, prowadzi do niebezpiecznych uogólnień zaciemniających obraz świata. Późne lato realizuje tematykę mitu poprzez podjęcie problemu heterogeniczności narracji pozornie pierwszoosobowej; pusta forma zyskuje tożsamość, staje się odrębnym bytem, świadomym swej fragmentaryczności. Ukazanie rozprężenia narracji zwraca uwagę na to, że każda opowieść może
być jedynie interpretacją doświadczonych faktów. Jest to funkcja narracji, którą najlepiej
ukazuje literatura, gdyż – jak podsumowuje to Łebkowska – to przede wszystkim:
[…] literatura daje możliwość scalania i dezintegracji jednocześnie, kreowania i obnażania kreacji; oswajania i odswajania świata, daje zatem możliwość jedynego w swoim rodzaju, balansującego na krawędzi nierozstrzygalności, snucia opowieści 30.
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Zob. Tamże, s. 192-195.
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Tamże, s. 276
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Tamże, s. 286.
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Anna Łebkowska, Narracja, w: dz. cyt, s. 200-201.
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Zaznaczenie braku symultaniczności opowieści oraz doświadczenia wyjaskrawia kategoria określająca punkt widzenia, z którego relacjonowana jest fabuła. W powieści Crowleya uważny czytelnik niejednokrotnie zauważa wyraźne granice przyjmowanej fokalizacji.
Zaznacza się ona wyraźnie poprzez zmianę klisz, przez które mediatyzowana jest historia.
W przeważającej części tekstu świat opisywany jest przez postać, do której tożsamości pretenduje podmiot opowiadający. W toku rozwoju fabuły zarówno prymarnej, jak i włączonej, odbiorca utwierdza się w przekonaniu dotyczącym ontologicznej niejednorodności fokalizatora i narratora. Uwaga odbiorcy zostaje skupiona na fragmentach, których interpretacja może prowadzić do odkrycia, iż konstrukt podający się za narratora pierwszoosobowego nie stanowi podmiotu doznającego opisywanych doświadczeń, gdyż konstytuuje się
w innym momencie czasowym oraz w innej sytuacji ontologicznej 31. Dlatego też narrator
tekstu włączonego nie jest osobą, lecz jedynie funkcją, która wyraża się w językowej możliwości tworzenie opowieści 32. Na poziomie fabuły prymarnej narrator pozostaje rozmówcą
Anioła, czyli fragmentem maszyny, umożliwiającym mediatyzację wspomnień, jeśli
uwzględni się subiektywność poznawczą wynikającą ze stosowania zmiennej fokalizacji,
związanej z wewnętrzną przemianą podmiotu opowiadającego. W toku fabuły włączonej
pojawiają się elipsy i zostają wyszczególnione momenty przełomowe. Potok Słów, opowiadając swą historię, dokonuje więc subiektywnej selekcji jej fragmentów i sposobów charakteryzowania napotykanych postaci. Odmalowuje tym samym w pierwotnym obrazie przebiegu wydarzeń pewną wizję siebie oraz świata, dominującą przez większą część czasu narracji. Ostatecznie, jak przypomina Bal, „sposób, w jaki przedmiot zostaje przedstawiony,
dostarcza informacji o samym przedmiocie i o fokalizatorze” 33. Pozwala to stwierdzić, że
wybór formy opisu świata przez konstrukt narracyjny przedstawiający się jako Potok Słów,
jest znaczący. Podmiot narracji relacjonuje uproszczoną historię, mityzując doświadczenia
głównego bohatera. Fragmentaryczność doznań narratora stanowi kluczowy aspekt interpretacji zakładającej występowanie w kuli pamięci mitu społecznego. Warto – ponownie za
Barthesem – zaznaczyć, że „mit woli pracować za pomocą obrazów ubogich, niekompletnych, o sensie dość wywabionym, gotowym do przyjęcia znaczenia: karykatur, pastiszów,
symboli itd.” 34. Narrator pretendujący do bycia Potokiem Słów uwięziony jest więc
w swego rodzaju pustej matrycy, którą tylko wypełnia opowieścią. O swej egzystencji nie
decyduje więc on sam, lecz jedynie funkcja, jaką pełni w społeczeństwie Aniołów. Realizuje
jedynie zapętlony mit, skonstruowany w oparciu o tożsamość narracyjną fikcyjnej postaci,
jaką jest w jego historii główny bohater opowieści. Pewne sygnały subiektywności jego doświadczenia pojawiają się w scenie spotkania Jednodniówki:

31

Por. Tamże, s 152.

32

Zob. Mieke Bal, dz. cyt., s. 18.

33

Tamże, s. 157.

34

Roland Barthes s. 259.
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— Potok Słów… — rzekła, spoglądając na mnie badawczo, ale przemówiła głosem lunatyczki zapatrzonej w senną wizję. — Jak mogłeś o mnie myśleć, kiedy odeszłam? Sądziłem… miałem nadzieję, że używa
prawdziwej mowy, choć sens jej słów był zawoalowany, a twarz przypominała maskę 35.

Można stwierdzić, iż w przywołanym fragmencie narracja odbywa się poprzez fokalizację wewnętrzną, ulokowaną w „ja” postaci noszącej imię Potok Słów, gdyż postrzegający
agens nie potrafi zreferować emocji Jednodniówki. Użyte czasowniki o zabarwieniu emocjonalnym takie jak „sądziłem”, „miałem nadzieję” ukazują subiektywny stosunek podmiotu
opowiadającego do opisywanej sceny i przedstawionych w niej postaci 36. Elementy pełniące
funkcje mimetyczne w opowiadaniu, tworzące dialogi tekstu włączonego, rozwijają wiedzę
diegetyczną odbiorcy. Dowiaduje się on z nich o relacjach interpersonalnych postaci i ich
stanach psychicznych, niepercypowanych przez narracyjny podmiot. Odbiorca zostaje tym
samym postawiony przed oceną subiektywnie opisywanych wydarzeń. Należy podkreślić,
iż fokalizacja wewnętrzna, występująca w tekście włączonym, motywowana jest ograniczoną wiedzą podmiotu na temat losów Potoka Słów. Wie on tyle tylko, ile zdoła zinterpretować na podstawie wspomnień głównego bohatera, zapisywanych przez urządzenie rejestrujące. Owe informacje wystarczają wszelako, aby zyskał on wiedzę na temat otaczającej
go rzeczywistości. Należy zwrócić uwagę na sposób, w jaki modelowana jest uwaga odbiorcy, doświadczającego narodzin nowej tożsamości narracyjnej, zawieszonej poza czasem
i zlokalizowanej w odmiennej rzeczywistości. Podmiot opowiadający nie jest ani postacią
historyczną, ani też nie konstytuuje się w określonym czasie – zamknięty w matrycy powielania wspomnień, realizuje jedynie monomit, który nie ma dla niego końca. Jego cykliczna egzystencja, pełniąca określone w społeczeństwie funkcje, jest fragmentaryczna, wyblakła i niepełna. Crowley w ten sposób stara się sprowokować odbiorcę do odczucia empatii,
zmuszającej do zastanowienia się nad wszelkimi mechanizmami propagandy, która unieruchamia konkretne historyczne jednostki, tworząc z nich niepełne istnienia w imieniu
wyższego celu, który często bywa celem propagandowym 37.
Kontekst konkretnego momentu historycznego
Mit w Późnym lecie ma w specyficzną wykładnię. Jest on historią opowiadaną przez narratora, tworzącą jego tożsamość oraz konstytuującą egzystencję jego ducha w maszynie. Aby
w pełni uchwycić ten proces, należy w pierwszej kolejności skupić się na płaszczyźnie prywatnego doświadczenia mitologizowanej historii, fokalizowanej głównego bohatera. Jego
jednostkowy los, który wskutek zamknięcia w kuli pamięci stał się historią wspólnotową
konstytuującą tożsamość zbiorową świata Aniołów, tworzy główną część opowieści.
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Tamże, s. 149.

36

Zob. Mieke Bal, dz. cyt., s. 48.
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Empatia w Późnym lecie jest zresztą o wiele bardziej skomplikowana i funkcjonuje na różnych poziomach – także tzw. nadwiedzy empatycznej, czyli opisanego tu za pośrednictwem zmiennych ognisk fokalizacji „przenikanie przez narratora trzecioosobowego do świata świadomości postaci bez koniecznego obwarowywania narracyjnej wiedzy trybem przypuszczającym czy formami o charakterze hipotez”. Por. Anna Łebkowska, Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku,
Kraków: Universitas 2008, s. 9.
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Historia Potoka Słów zlokalizowana jest na konkretnej płaszczyźnie historycznej. Ów
świat diegetyczny, opisywany w tekście włączonym przez narratora przyjmującego fokalizację Potoka, determinuje użycie określonej formy narracji unaoczniającej. Znacząca forma
podawcza subiektywnego opisu konstruuje koherentną allotopię: a więc fantastyczny świat
o prawdopodobnych strukturach wewnętrznych 38, gwarantujących złożoność, która wywołuje wrażenie imersji. Mnogość opowieści przytaczanych przez narratora dowodzi, że
tożsamość postaci budowana jest dzięki narracjom, których powstanie byłoby niemożliwe
bez udziału innych agensów. Sytuacja komunikacyjna dostarcza zatem pretekstu do interpretacji własnej podmiotowości. Polifoniczność autonarracji polega na tym, że historia osobista realizuje się tylko w relacjach z otoczeniem: z ludźmi oraz z przedmiotami 39. Poznając
mbabę oraz Barwę Czerwieni, odbiorca dowiaduje się wiele o przeszłości mieszkańców Małego Domostwa. Wraz z małym Potokiem Słów poznaje historię wędrówki założycieli
gniazda oraz genezę całej społeczności Prawdomówców. Małe Domostwo jest osadą zbudowaną z długich, krętych korytarzy wijących się w podziemiach. Zawiera wiele sekretnych komnat i tajemnych skrzyń z przedmiotami z czasów wędrówki („Kiedyśmy wędrowali” 40, mówią bohaterowie, odsyłając nas do czasu mitycznego legend założycielskich Domostwa). Traumatyczne wydarzenie, które zmusiło ludzi do opuszczenia Korporacji i podjęcia żmudnej wędrówki w celu znalezienia nowego miejsca zamieszkania, stawia zarazem
pytanie o tożsamość wspólnoty. Społeczność kultywuje tradycje opowieści, gdyż to dzięki
nim potrafi się zdefiniować. Historia dawnej wędrówki pod przewodnictwem Świętych
przekazywana jest w formie legend oraz bajań ludowych przez wszystkie jej odłamy, zwane
Liniami. Mówcy doskonale zdają sobie sprawę z wielowariantowości swych opowieści,
gdyż każda Linia, trudniąca się ściśle określonymi zadaniami, ma charakterystyczne upodobania fabularne. Historie opowiadane małemu Potokowi stanowią ważny element jego
wspomnień, rozbudzając w nim pragnienie wiedzy i chęć poznania tajemnicy sacrum, oraz
skłaniając do kwestionowania rzeczywistości i zadawania pytań krytycznych. Wątek dotyczący wyprawy po chleb świętej Bei, w której główny bohater i Jednodniówka brali udział,
pełni funkcję diegetyczną, rozwijającą wiedzę czytelnika o konstruowanej przez narratora rzeczywistości. Odbiorca dowiaduje się z niej o zasadach rządzących pewnymi kwestiami ekonomicznymi Małego Domostwa. Poszczególne elementy opisujące świat diegetyczny łączą się w niej w spójną całość, scalającą tekst prymarny z tekstem włączonym
poprzez zastosowanie wspólnego fikcyjnego pola odniesienia. Stopień, w jakim odbiorca
ma skupić się na poszczególnych elementach rzeczywistości, ukazuje pewien obraz wizji
prezentowanej fabuły 41. Obszerne opisy świata diegetycznego, wymagające użycia specjalistycznego, charakterystycznego dla prezentowanego środowiska słownictwa, mogą zmylić
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Zob. Krzysztof M. Maj, dz. cyt., s. 33-40.

39

Por. Michel Butor, dz. cyt., s. 94.

40

John Crowley, dz. cyt., s. 15.

41

Zob. Mieke Bal, dz. cyt., s. 102.
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czytelnika i utwierdzić w błędnym przekonaniu, iż celem podjętych zabiegów deskrypcyjnych jest pełnienie funkcji kreacyjnej wobec opisywanej rzeczywistości, nie zaś zwrócenie
uwagi na mechanizmy realizujące subiektywny obraz świata. Warto wreszcie podkreślić
występowanie w historii elementów niezawartych przez Potok Słów w pierwotnej wizji
świata przedstawionego. Jako że zaś „opis to zarówno »inny« narracji, jak i jego integralna
część” 42, podmiot opowiadający czyni z tej prototypowej formy podawczej istotną część
własnej tożsamości narracyjnej. Wyszczególnione przez „argumentacyjne” stwierdzenia,
wywodzące się z wiedzy ogólnej oraz dotyczące faktycznej natury świata 43, elementy rzeczywistości, w charakterystyczny sposób wykraczają poza obręb konstruowanej przez podmiot narracyjny fabuły włączonej. Przejawia się w nich znacząca cecha samoświadomości
narratora. Słowa:
Matka Tom pomachała ręką. Kot zasnął. Płatek spadł. Poczułem się jak człowiek zamknięty na zawsze w mikroskopijnym pomieszczeniu. Zrozumiałem, w czym rzecz. Wszystkie spadające płatki były tym jedynym.
Matka Tom raz jeden nas pozdrawiała 44.

— ukazują bolesną wiedzę podmiotu opowiadającego, wzmagającą tragiczny wydźwięk
dzięki subtelnym odniesieniom do faktów fabularnych. Opis rzeczywistości metaforycznie
realizuje narrację dotyczącą tekstu prymarnego na poziomie fabuły włączonej wskutek
ewokowanych u odbiorcy podświadomych skojarzeń.
Największy wpływ na sposób opowieści zawartej w kuli pamięci ma historia Jednodniówki. Imię, które w oryginale brzmi Once A Day ewokuje skojarzenia z konwencjonalną,
baśniową frazą, Once upon a time, zapowiadającą opowieść o wyjątkowej przygodzie. Wspólne dzieciństwo Potoka Słów i Jednodniówki miało upłynąć na eksploracjach tajemnych korytarzy Małego Domostwa oraz słuchaniu opowieści gawędziarek. To dopiero jej zniknięcie skłania Potoka do wyruszenia w nieznane. Jednodniówka jest też tematem osobliwego
monologu wewnętrznego:
Odrzuciłem, przez wzgląd na nią, wszelką mądrość i zmieniłem się w lustro wody, by ukazać jej odbicie.
Teraz miałem tylko puste niebo. A on na to: Nie pojmujesz? Chciałeś być przezroczysty, a tymczasem ona
z własnej woli matowiała. Jak mur przechodni, dodałem […]. Można powiedzieć, że poszedłem za nią do
ciemnej jaskini z kłębkiem sznurka, by znaczyć drogę; gdy sznurek mi się skończył i nie mogłem iść dalej,
doktor Boots wyrwała mi z rąk jego koniec 45.

Pojawienie się porównania do muru przechodniego sprawia, że na historię zawodu miłosnego, którego doznał Potok Słów, nałożona zostaje klisza subiektywnej interpretacji narratora. Cząstka Potoka Słów staje się Świętym, przezroczystym medium symbolicznym 46,
w którym: „jednostka […] nie może być nigdy określona całkowicie, pozostaje otwarta […],
42

Tamże, s. 40.

43

Zob. Tamże, s. 33.

44

John Crowley, dz. cyt., s. 203.

45

Tamże, s. 240.
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Aleida Assmann, Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, problemy, pytania, przekł. Anna Artwińska i Katarzyna
Różańska, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2015, s. 273.
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by można było stanąć na jej miejscu” 47. Należy zaznaczyć, iż w powyższym fragmencie Późnego lata Potok Słów mówi o Jednodniówce jako o swej przewodniczce, której śladami podąża w nieznanym świecie. To ona też wypowiada wezwanie, które: „Podnosi zasłonę zakrywającą tajemnice przemiany – obrzędu albo chwili duchowego przejścia, które – po zakończeniu tego procesu – jest równoznaczne ze śmiercią i narodzinami” 48. Potok, wyruszając w szlachetnym celu odnalezienia Jednodniówki, realizuje swe marzenie z dzieciństwa
o zostaniu Świętym. Postać przyjaciółki jest zatem pretekstem, wzorcem pragnienia, który
wyrywa bohatera ze strefy komfortu i wrzuca w wir wydarzeń. Dopiero w trakcie podróży
Potok Słów zdobywa wiedzę, przemienia się, dorasta oraz rozwiązuje zagadkę artefaktu pamięci: kuli, gałki i rękawicy. Bohater, rozpoczynając swą przygodę, pragnie poznać każdą
tajemnicę i wie o tym, że aby tego dokonać również musi podążać za Jednodniówką.
Pozaczasowość medium mitu społecznego
Wyzwanie podjęte przez głównego bohatera realizuje strukturę monomitu. Campbell pisze,
że: „Ci, którzy nie odrzucili wezwania i podjęli wyprawę, spotykają najpierw na swej drodze
kogoś, kto przychodzi im z pomocą (często jest to staruszka lub star ze c [podkr. —
M.G.)” 49. I oto pierwszą napotkaną osobą, która pomaga Potokowi Słów na jego drodze do
prawdy, jest mieszkający w lesie sędziwy pustelnik Blask. Starzec, nazywany Świętym, ma
ogromną wiedzę o anielskich kulach pamięci – którą, po wykonaniu przez przybysza określonych zadań, przekazuje młodemu podróżnikowi – a także posiada kolekcję tajemniczych
przedmiotów pochodzących ze zgliszcz dawnej cywilizacji. Pokazuje on też głównemu bohaterowi pognieciony anielski wizerunek Plunketta („odczepiony przez Gary’ego od świetlistej kuli przed porwaniem wuja” 50), który stanowi kluczowy element skomplikowanej
układanki, skrywającej prawdę o kulach pamięci. Schemat podjętego przez Potok Słów zadania, realizującego się według ponadczasowych reguł monomitu, zdaje się realizować ahistoryczny aspekt formy, która, jako relatywnie umotywowana 51, może zostać wypełniona
przez skonkretyzowany historycznie sens.
W monomicie bohater powraca do swej społeczności, by podzielić się zdobytą wiedzą.
Nie jest to niepodważalny fakt zawarty w fabule Późnego lata – odbiorca może się jedynie
domyślać dalszych losów Potoka Słów. Jest to argument za tym, że dominantą kompozycyjną tekstu nie jest quest czy postać Potoka Słów, ani też świat diegetyczny opowieści, lecz
paratekst 52 porządkujący dzieło tak, jak zorganizowana jest kula pamięci – społeczne narzędzie mityzacji, dokonywanej za pomocą szczególnej narracji. Według Cullera:
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Michel Butor, msc. cyt.
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Joseph Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, przekł. Andrzej Jankowski, Poznań: Zysk i S-ka 1997, s. 50.
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Tamże, s. 61.
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John Crowey, dz. cyt., s. 124.
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Roland Barthes, dz. cyt., s. 271.
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Zob. Gérard Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przekł. Aleksander Milecki, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. red. Henryk Markiewicz, t. 4, cz. 2, Kraków 1992, s. 109-110.
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W teorii narracji najistotniejsze jest zatem rozróżnienie między fabułą a przedstawianiem, między historią
a dyskursem. Mając do czynienia z tekstem, czytelnik nadaje mu sens, rozpoznając fabułę, a następnie patrząc na ów tekst jako na określone przedstawienie owej fabuły. Rozpoznawszy „co się dzieje”, możemy
traktować pozostałą część materiału słownego jako sposób przedstawiania zdarzeń. Wówczas możemy się
zastanowić, jaki rodzaj przedstawiania wybrano i jakie wybór ten ma znaczenie 53.

Forma, jaką przyjmuje narracja mitu w dziele Johna Crowleya jest szczególna, gdyż
podmiot kreujący siebie oraz tekst jest składową wspomnień zarejestrowanych przez tajemniczą kulę projektującą tekst narracyjny, a zarazem też pełniącą ważną funkcję w społeczności obserwujących wraz z czytelnikiem świat Aniołów. Jeden z kluczowych fragmentów powieści:
Co to jest?
Kryształ. Ośmioboczny, widzisz? Muszę go wymienić. Idźmy dalej.
Nie rozumiem. Po co ta przerwa?
Kryształy zapamiętują twoje słowa. Wszystko, co powiedziałeś, zostaje wyryte albo zapisane… na fasetach
kryształu. Nie umiem ci wytłumaczyć, jak to się dzieje. Można potem odtworzyć twoją opowieść za pomocą innego
mechanizmu; usłyszymy wszystko po kolei, słowo w słowo.
Tak samo jak z książkami, które miał Błysk.
Tak, w pewnym sensie… 54.

– pozwala czytelnikowi z łatwością uzmysłowiać sobie, iż opowieść zawarta w danej cząstce tekstu narracyjnego zapełnia informacjami tajemniczy artefakt, który w przyszłości należeć będzie do syna napotkanego Anioła. Świadomość zachodzącego procesu transkrypcji
narracji jest kluczowa dla odczytania całości tekstu narracyjnego. Warto zastanowić się nad
tym, w jaki sposób zbudowany jest anielski artefakt. Gérard Genette, pisząc o paratekście,
podaje przykład pierwszego odcinkowego wydania Ulissesa Joyce’a, podkreślając wagę tytułów rozdziałów, które odsyłały do określonych epizodów Odysei 55. Pozwalają one na kreowanie interpretacji na podstawie znaczeń organizacyjnej warstwy tekstu. Podział kompozycyjny Późnego lata realizuje się w wyodrębnieniu czterech kryształów, opatrzonych tytułami zapowiadającym zawarte w nich wydarzenia, a także składających się na nich faset –
a równocześnie na poziomie metafikcjonalnym odpowiada konstrukcji kuli pamięci. Faseta
wypełniona wspomnieniami ucieleśnia się w materii tekstu, a fikcyjny artefakt, unieśmiertelniający wiele żywotów Potoka Słów i mający olbrzymi wpływ na społeczeństwo Aniołów, jest tożsamy z książką trzymaną w rękach przez czytelnika powieści Crowleya. Momenty zanurzenia w świecie kreowanym przez podmiot opowiadający są tożsame z tekstem włączonym, zaś te momenty, w których dochodzi do wynurzenia ze świata czy emersji 56, rozpoznania więc jego sztucznej, fikcyjnej struktury – odpowiadają już fabule prymarnej. Następujące dialogi:
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Jonathan Culler, dz. cyt., s. 103.
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John Crowley, dz. cyt., 85.
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Zob. Girard. Genette, msc. cyt.
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Piotr Kubiński, Emersja — antyiluzyjny wymiar gier wideo, w: „Nowe Media” 2014, nr 4, s. 162.
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Gra powinna przebiegać szybko, bo wtedy jest dobra zabawa. Kto trzykrotnie upuści kulkę albo sięgnie po nią nie wywołany, musi zapytać, czy wolno mu dalej grać. Inni wyrażają zgodę albo odmawiają.
A kto wygrywa?
Wygrywa?
Jak pokonać resztę graczy? 57.

oraz:
Wyobraź sobie, że Zhinsinura miała rację. Chodzi o mur przechodni. Coś takiego nie istnieje.
Czyżby?
Chcę powiedzieć, że to nie jest żaden konkret, jak na przykład drzwi, tylko raczej pewien stan[…] Wydaje mi
się, że przed laty stosowano takie rozwiązanie, by łatwiej ogrzać budynki 58.

— „wyrzucają” odbiorcę z konstruowanej przez podmiot narracyjny rzeczywistości, równocześnie jednak dostarczając na jej temat istotnych informacji. Fabuła prymarna, będąca
procesem powielania medium – czyli kuli zawierającej wspomnienia Potoka Słów – przez
Anioła, przypomina swą strukturą wywiad narracyjny. Partie tekstu zapisywane kursywą
wyszczególnione są w sposób analogiczny do wypowiedzi osoby kierującej wywiadem, natomiast fragmenty notowane antykwą realizowane są w konwencji przypominającej subiektywną relację dotyczącą życia respondenta 59. Sposób konstruowania przez głównego
bohatera opisywanego świata przypomina rozbudowę „hipsograficznych linii konturowych istotności” 60. To one warunkują obrazowanie rzeczywistości, realizujące się poprzez
postępujący zapis danych w poszczególnych fasetach kryształów, według których parcelowany jest tekst narracyjny.
Warto zwrócić uwagę, iż podział wiedzy dotyczący konkretnego momentu historycznego, dokonujący się ex post, w rzeczywistości i według reguł Laputy jest częścią interpretacji relacjonowanej historii. Rozbudowa wiedzy diegetycznej dotyczącej świata tekstu włączonego wyjaskrawia swą subiektywność poprzez uwzględnianie potocznej stereotypizacji
cech grup odmiennych etnicznie. Podmiot narracji, mówiąc: „Ci z Rejestru okazują w takich
chwilach przyrodzoną cierpliwość” 61, powiela wzorce poznawcze typowe dla jednostki biorącej udział w wymianie wartości kulturowych, wykorzystującej stereotypowe schematy
rozumowania w rodzaju: „X-owie są tacy, jak przedstawiłem” 62. Fakt ten ma na celu dostarczenie dowodów na prawdziwość interpretacji zakładającej, że narrator istotnie jest Potokiem Słów, która podkreśla niepodważalność przedstawianej fokalizacji rzeczywistości.
Jest więc częścią strategii narracyjnej. Kula z kolei to zaawansowany wynalazek – medium
symboliczne mieszkańców Centrum Usługowego oraz miasta aniołów zwanego Laputą.
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Zob. Zbigniew Bokszański, Stereotypy a potoczne wyobrażenia narodów i grup etnicznych, w: tegoż, Stereotypy a kultura, Wrocław: Funna 2001, s. 42.
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przekł. Barbara Jabłońska, Kraków: Nomos 2012, s. 216.
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Stanowi również subiektywny zapis doznań osoby pochodzącej z określonej społeczności
i z konkretnego czasu, modyfikowany przez podział dokonany podczas procesu zapisu.
Dlatego też przestrzeń, w której porusza się Potok Słów, rozciągająca się od wspomnianego
Centrum aż po Małe Domostwo, jest strefą wytwarzania znaczeń poprzez pseudonominowanie codzienności. Także mieszkańcy Domostwa snują historię wyjaśniającą dzieje wielu
z odnalezionych przez nich pradawnych artefaktów. Poprzez mitologizację i snucie opowieści oswajają oni nieznaną rzeczywistość, nadając jej nazwy i konstytuując własną tożsamość. Mieszkańcy miasta aniołów tymczasem, przyjmują postawę biernych obserwatorów,
gromadząc i archiwizując opowieści o opuszczonym przez nich świecie. Warto w tym miejscu przytoczyć tezy Butor o micie oraz jego wpływie na wspólnotę:
Każde społeczeństwo ma swoje trudności, problemy, sprzeczności, których nie możemy rozwiązać bezpośrednio w rzeczywistości, które trzeba jednak w planie tego, co imaginacyjne: kiedy wyjaśnienia konieczne
z naszego punktu widzenia są czystą fikcją i już nas nie zadowalają, nazywamy je mitami. Są to opowiadania
ściśle związane z pewną ilością wyglądów tego społeczeństwa, niezbędne, aby mogło się ono rozwijać, a nawet przetrwać 63.

Mit zmieniający historię w naturę potrzebuję swojego nośnika, który zwiększy zasięg
oddziaływania. Warto podkreślić, że każda wspólnota przedstawiona w Późnym lecie ma
swe własne opowieści, które pełnią funkcję swoistych mitów i są przechowywane w różnoraki sposób: w tradycji ustnej, w kuli pamięci czy w archiwum. Stanowią tym samym fundament wspólnoty, która określa się dzięki narracji. Należy zauważyć, że pojęcie mitu wciąż
aktualizuje się poprzez kulę pamięci, gdzie dzięki uproszczeniu formy funkcja scalająca
społeczeństwo może się wciąż odnawiać i być wiecznie żywą, gdyż:
Znaczenie mitu jest utworzone przez nieustający ruch obrotowy, w którym na przemian ukazują się sens
signifiant i jego forma, język-przedmiot i metajęzyk, świadomość czysto znacząca i świadomość obrazująca,
ta przemienność skupia się jakoś w pojęciu, które posługuje się nią niby dwuznacznym signifiant, zarazem
intelektualnym i wyobrażeniowym, arbitralnym i naturalnym 64.

Wiedząc, iż rejestrowana opowieść oraz podmiotowość narratora zależna jest od
obiektu, od materialnej rzeczy, warto zastanowić się nad rolą, jaką odgrywają przedmioty
w kształtowaniu się metanarracji wspólnot wyobrażonych. Materialistyczna perspektywa
uwzględniająca to, że świadomość ludzka jest efektem pracy rozwiniętego organizmu biologicznego, pozwala na wysnucie wniosku, iż społeczeństwo jest jedynie wysoce zorganizowaną wspólnotą opierającą swe wzajemne relacje nie tylko na metafizycznych symbolach
oraz znakach. Grupa tkająca swój wzorzec tożsamościowy na skomplikowanej tkaninie intymnych odniesień łączących ludzi i rzeczy, tworzy kolektyw, w którym możliwa jest
współpraca ludzi i nie-ludzi 65. Rzecz mityczna, oddziałująca na społeczeństwo poprzez
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Zob. Olsen Bjørnar, Żyjąc z rzeczami: materia umiejscowiona, w: W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przekł.
Bożena Shallcross, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2013, s. 214.
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swój ładunek emocjonalny stanowi oryginalny koncept autora. Łączy ona w swej istocie
funkcję mitu jako uniwersalnego nośnika znaczeń oraz wskazuje na historyczne wykorzenienie mediatyzowanej historii. Podobnie i w Późnym lecie: uwięziony w przedmiocie narrator istnieje poza czasem, jedynie we własnej historii – ale ani w opisywanej przez powieść
historycznej rzeczywistości, ani też w teraźniejszości, w której jego opowieść jest odczytywana. Jest tylko zapisem tożsamości, która nie zaznała siebie, pełniąc jedynie funkcję społeczną. Medium narracji pozwala na zajście oryginalnej zależności, zapewniającej stabilizację doświadczanej rzeczywistości i polegającej na tym, że:
Gdy budzimy się kolejnego ranka, nie musimy zaczynać wszystkiego od nowa, przywracać istniejącego porządku, wymyślać na nowo wspólnot lub niepokoić się czy świat jeszcze istnieje (zwykle) jako „bezsprzeczny
nabytek” (pace Merleau-Ponty). Innymi słowy, polegamy na rzeczach, „biorąc je za oczywiste, tak jak tę
naiwną przestrzeń, w której roztaczamy nasze nawet najbardziej wybredne i cyniczne wizje”. Wyobrażenie
sobie społecznego świata ponad rzeczami jest niczym więcej jak tym właśnie – wyobraźnią 66.

Narrator, który gwarantuje stałość obrazu rzeczywistości mieszkańcom anielskiego
miasta, za każdym włączeniem artefaktu konstruuje swą tożsamość od nowa. Opowieści
Potoka Słów, pełne zakamuflowanej symboliki oraz niejasnej grozy, wraz z podmiotowością narratora oraz jego afektami są dla Anioła fragmentami przedmiotu. Artefakt, choć obdarzany niezwykłą mocą, jest jedynie rzeczą materialną. Anioł, mimo posiadanej wiedzy
o cierpieniach narratora wywoływanych samoświadomością, kontynuuje więc zapętlanie
opowieści o jego życiu. Schemat myślowy obowiązujący w Lapucie nie pozwala współczuć
tożsamości uwięzionej w kuli, gdyż jest ona jedynie wynalazkiem, którego się używa. Podobną prawidłowość zauważa Olsen Bjørnar, wedle którego rzeczy (jako symboliczne reprezentacje, czyli miejsca inskrypcji i ucieleśnienia) pozwalają jednostkom tworzyć poczucie indywidualności, natomiast narodom, w wyniku użycia powszechnie znanych symboli
– kreować tożsamość zbiorową 67.
Narracja jest fundamentem wspólnot zamieszkujących świat opowieści Potoka Słów.
Rejestr Ms Boots to prowadzący handel z Małym Domostwem hodowcy gigantycznych kotów. Główny bohater poznaje ich zwyczaje z perspektywy innego, wyruszywszy do obcego
miejsca – siedziby Rejestru – w celu odnalezienia Jednodniówki. Quasi-religijna wspólnota
organizuje swe życie według kalendarza odmierzającego dni do święta, w którym jej członkowie otrzymują tajemniczy list od Ms Boots. Religijne podejście do kuli, w której uwięziona jest świadomość Ms Boots, pozwala społeczności na utrzymanie wspólnej tożsamości.
Zhinsinura, pełniąca funkcję kapłanki doktor Boots, dba o przestrzeganie zasad oraz zachowanie bezpieczeństwa wewnątrz wspólnoty. Potok Słów, wtajemniczony przez Zhinsinurę,
dostępuje, jako przybysz z zewnątrz, zaszczytu spotkania z Ms Boots – szafarką zapomnienia. Kontakt z boginią Rejestru, która jest wspomnieniem kotki uwięzionym w anielskim
artefakcie, umożliwia protagoniście rozszyfrowanie kolejnej części fabularnej łamigłówki.
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Przedmiot, którego działanie wpływa na świadomość ludzi w sposób niewyobrażalny –
sprawia, iż zmieniają swe podejście do życia – ponownie więc okazuje się integralną częścią
społeczeństwa oraz wpływa na jego los.
Deszyfracja znaczenia i roli pięciu kul pamięci odbywa się finalnie, gdy główny bohater
opowieści spotyka wysłannika z Laputy, przybyłego na Ziemię w celu uratowania mieszkańców niebiańskiego miasta, cierpiących z powodu kuli Daniela Plunketta. Rzeczony wysłannik, imieniem Mongolfier, zdradza Potokowi Słów tajemnice artefaktu i zadaje znaczące pytanie „Czy chciałbyś żyć wiecznie albo… coś w tym rodzaju?” 68. Fragment:
Opowiedział mi, jak po katastrofie aniołowie powrócili, by szukać czterech nieboszczyków, którzy stanowili ich największe osiągnięcie. Przekonali się, że Przymierze odnalazło i unicestwiło trzech, a jeden zaginął; ruszyli śladem zguby, a był nią Plunkett. […] Przybysz westchnął głęboko i wyjaśnił, że świetlista kula
w pewnym stopniu przypomina ów obrazek, ale nie odwzorowuje twarzy Plunketta, tylko jego naturę. Zamiast patrzeć w twarz ostatniego z nieboszczyków, wsuwa się głowę do kuli a kto ją nosi, nie ma świadomości własnego istnienia, bo Plunkett zajmuje jego miejsce. Nieboszczyk żyje w tobie; spoglądasz na świat
jego oczyma… a raczej on patrzy, korzystając z twoich. Kula pełna była Plunketta i gotowa do działania,
byle ktoś wsunął głowę do środka; tak samo znaczenie słowa gotowe jest się ujawnić, gdy sens wyrazu…
— Niczym list — wtrąciłem 69.

– zdradza efemeryczną wiedzę, której pozyskanie było celem wyprawy głównego bohatera.
Potok wysłuchuje więc wyjaśnień dotyczących mechanizmów działania artefaktu tego samego typu, który konstytuuje podmiotowość narratora dokonującego fokalizacji. Informacji dotyczących podmiotowości ludzi uwięzionych w artefakcie dostarcza dialog:
— Chcesz, żebym zajął miejsce waszego nieboszczyka Plunketta. Nawet gdybym pojął, po co wam taka
istota, wcale nie chciałbym nią być. Rozumiesz?
— Nie doznasz uszczerbku — zapewnił, drżąc z przejęcia. — To będzie tak, jakbyś zostawił odcisk swego
kciuka na powierzchni zaparowanego lustra.
— Nie jestem tego pewny — odparłem. — Gdy zniknąłem Boots zajęła moje miejsce. Była pełna
życia. Sądzę, że czuła się zadowolona ze swego losu, ale moim zdaniem człowiekowi trudniej jest go przyjąć. Byłbym jak mucha uwięziona w kostce bezbarwnego plastiku: wszystko widać jak na dłoni, ale ruszać się
nie można. To mnie przeraża 70.

Przerażająca jest także niewiedza bądź świadoma manipulacja dokonana przez przybysza z Laputy, dotycząca informacji na temat więźniów kuli. Udaje mu się wszak przekonać
głównego bohatera, iż nie poniesie on żadnych konsekwencji zdeponowania fragmentu
swej tożsamości w artefakcie. Mongolfier zdaje się pomijać w swoim nonszalanckim stosunku do tej technologii to, że umożliwia ona zawładnięcie cudzą tożsamością i percepcją
rzeczywistości – która na metapoziomie narracji Późnego lata reguluje również proces odbioru całości, podkreślając rolę medium w kształtowaniu podmiotowości jednostki, jak
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również tożsamości społeczeństwa. Raz jeszcze wypadnie się tu odwołać do Bjørnara, który
zauważa, że:
Rzeczy […] funkcjonują jak pośrednicy, posłusznie przenoszący znaczenie bez transformacji, jednak powinny one być wyobrażane jako mediatorzy, jak niezliczeni współaktorzy, którzy przemieniają, zniekształcają i modyfikują. Dzięki procesom przekazywania i przekładu, które kształtują wiele złożonych relacji hybrydycznych, mediatorzy owi ustanowili i w odpowiednim czasie ustabilizowali nową konfigurację społeczną 71.

Przedmioty jako nośniki informacji pełnią więc funkcję subiektywnej mediacji określonych, selektywnie wybranych spostrzeżeń w celu ukazania spójnej wizji rzeczywistości. Akceptacja przez odbiorcę zawartego w kuli obrazu świata wiąże się z perswazyjną właściwością narracji. Ostatecznie zarówno Członkowie Rejestru Ms Boots, jak i sami Aniołowie,
wykuli swą społeczną tożsamość na skutek wpływu artefaktów zawierających, odpowiednio, świadomość kotki oraz Potoka Słów. Artefakt zawierający świadomość Plunketta jest
negatywnym doświadczeniem natury odwzorowującej zależności społeczne, natomiast obcowanie z cząstką świadomości głównego bohatera sprawia radość Aniołom zamieszkującym Laputę. W omówionych społecznościach przedmioty nie są bierne, lecz reagują oraz
kreują swą naturą otaczającą ich rzeczywistość: Ms Boots przynosi ludziom Rejestru ulgę
zapomnienia, natomiast Plunkett stanowi główne źródło cierpień miasta Aniołów. Pomimo
przypisywanej im religijnej symbolice lub wbrew negacji przez użytkowników podmiotowości przedmiotów kształtują one tożsamość osób, na które oddziałują, organizują ich życie, stają się wręcz ich prywatnymi, choć narzuconymi z zewnątrz wzorami pragnień.
Podsumowanie
Późne lato Crowleya można określić mianem powieści rozwojowej (Bildungsroman), gdyż
koncentruje się ona na zapisie konstytuowania się tożsamości protagonisty poprzez narrację społeczną: rozwój wewnętrzny Potoka Słów ukazuje drogę do samopoznania poprzez
samouświadomienie utajonych treści własnej psychiki. Emersyjna narracja, wchodząca
w nieustanną grę z odbiorcą, podkreśla ważną rolę, jaką odgrywa w życiu jednostki percepcja narracji, zarówno w zapisie tekstowym, jak i jego paratekstach. Kontakt głównego bohatera fabuły włączonej ze światem kul – Ms Boots oraz pustej kuli Plunketta – prowadzi
do jego wewnętrznej przemiany. Pierwsze doświadczenie wprowadza w jego świadomość
fragment Ms Boots, natomiast drugi eksperyment więzi cząstkę Potoka Słów w artefakcie.
Wkroczenie fragmentu tożsamości głównego bohatera w pustkę kuli jest gwarantem Świętości – dzięki nagraniu swej opowieści ratuje podniebne miasto, siebie samego zaś unieśmiertelnia w zapętlonej inskrypcji. Domniemany powrót do Małego Domostwa jest domknięciem narracji monomitu, realizującej się w powieści na podobieństwo monomitycznych narracji właśnie, a więc nieskończoną liczbę razy. Opowieść o dziejach Potoka
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Słów stanowi dla narratora tekstu włączonego „ważne zawieszenie pomiędzy życiem nadprzyrodzonym a »prawdziwym« – zawieszenie, które jest także metaforą więzi między historią i teraźniejszością, grupą, a jednostkami” 72. Zawieszenie to jest zarazem jedynym dostępnym narratorowi sposobem egzystencji, pozwalającym na trwanie w czasie monumentalnym, który dąży do wieczności 73. W świecie Późnego lata ceną, za jaką jednostka może
nabyć nieśmiertelność i pozorną władzę nad kreowaną rzeczywistością, jest tym samym bolesna świadomość bezcelowości cząstkowego trwania.
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A discussion Literature of the Unseen—Visions and (Re)visions of Urban Fantasy collects theoretical reflections upon the subgenres of urban fantasy and
paranormal romance, along with a brief commentary on the body of text representative for both conventions. Participants include „Creatio Fantastica”
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Krzysztof M. Maj: Wydawać by się mogło, że w rozmowie o fantastyce miejskiej w numerze poprzedzonym tak znaczną liczbą tekstów teoretycznoliterackich nie muszą być
już poruszane kwestie natury genologicznej czy inne naukowe rozstrzygnięcia o podstawowym charakterze. A jednak pozostają pewne wątpliwości, szczególnie względem terminu urban fantasy – konsekwentnie przez nas w tym wydaniu „Creatio Fantastica” przekładanego jako „fantastyka miejska” (alternatywnie też w postaci „fantastycznomiejski”,
per analogiam do przymiotnika „fantastycznonaukowy”) – który zachowuje typową dla
fantastycznej genologii właściwość doprecyzowywania cech gatunkowych danego nurtu
za pomocą kolejnych predykatów. Jeśliby bowiem wziąć pod uwagę popularność kategorii typu gaslamp fantasy, steampunk czy dieselpunk, nasuwałoby się pytanie, czy w analogiczny
sposób nie jest zbudowane też pojęcie urban fantasy. Warto się więc, jak sądzę, zastanowić, czy termin ten odnosi się do każdej narracji usytuowanej w fikcyjnym mieście (futurystycznym lub allohistorycznym), czy też, wręcz przeciwnie, do utworów fantasy skoncentrowanych na tematyce miejskiej.
Stefan Ekman: Myślę, że rozpatrywanie urban fantasy w kontekście kategorii gatunkowej stało się dość skomplikowane. Na przestrzeni lat tego terminu używano w odniesieniu
do tak wielu form literackich, że obecnie obejmuje on przeróżne znaczenia, zależnie od tego, kto się nim posługuje. Miejsce akcji wydaje się tu kluczowe, przy czym jedni uważają,
że fantastyka miejska musi być osadzona we współczesnym świecie empirycznym (contemporary primary world), przez który rozumiem literacką wersję realnego świata – świata
czytelnika i pisarza – inni akceptują historyczne miejsca akcji, a jeszcze inni dopuszczają
mówienie o miastach w światach drugorzędnych (secondary worlds), takich jak New Crobuzon Chiny Miéville’a, Alt Coulomb Maxa Gladstone’a czy choćby Ankh-Morpork Terry’ego Pratchetta. Kolejną fundamentalną kwestią jest sama kategoria miejskości: czy przestrzeń, w której dzieje się akcja, musi być „miejska” (czyli taka, jak we współczesnym mieście), czy też wystarczy, by społeczeństwo uznawało miejskość za normę? Przykłady, które się tu nasuwają na myśl, to cykl o Sookie Stackhouse Charlaine Harris, seria o Mercy
Thompson Patricii Briggs, Amerykańsy bogowie Neila Gaimana i szwedzka trylogia Engelsfors Matsa Strandberga i Sary Bergmark Elfgren. Biorąc pod uwagę ten szeroki zakres możliwości oferowanych przez fantastykę miejską, nie chciałbym utożsamiać jej z innymi subgatunkami o proweniencji estetycznej – o ile niektórzy pisarze rzeczywiście wykorzystują
coś, co możemy umownie nazwać estetyką podupadających dzielnic i eksurbanizacji (inner-city, urban sprawl aesthetics), o tyle inni posiłkują się zupełnie inną stylistyką.
Audrey Taylor: Zgadzam się z przedmówcą, że literatura urban fantasy jest realizowana
na wiele różnych sposobów, jednak wydaje mi się pojęciem szerszym niż kategorie takie jak
steampunk, które znamionuje specyficzne pochodzenie i rozpoznawalna estetyka. W pewnym stopniu termin ten jest również mylący, jak zauważył Stefan, gdyż sugeruje, że urban
fantasy jest odmianą fantasy, podczas gdy w rzeczywistości może stanowić subgatunek innych form literackich, na przykład kryminału, romansu i tak dalej.
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Stefan Ekman: W rzeczy samej. W krytyce poświęconej fantastyce rysuje się tendencja do
myślenia o niej w kategorii „subgatunków”: fantasy jest gatunkiem, podczas gdy fantastyka
epicka (epic fantasy), historyczna (historical fantasy) czy zwierzęca (animal fantasy) stanowią jej subgatunki, które z jednej strony podlegają ogólnym regułom kategorii nadrzędnej,
z drugiej zaś rządzą się swoimi własnymi zasadami. Z kolei w wypadku science fiction można
mówić o subgatunkach, takich jak cyberpunk, space opera, interplanetary romance. Nie jestem przekonany, czy jest to właściwe podejście krytyczne w ogóle i choć rozróżnienia te
są niewątpliwie wygodne dla księgarń, to już w odniesieniu do urban fantasy okazują się niezmiernie problematyczne. Rozwijając uwagę Audrey: fantastyka miejska łączy cechy charakterystyczne dla szeregu gatunków. Fantasy jest niewątpliwie jednym z nich, lecz należą
do nich również romans, kryminał, horror, science fiction, powieść przygodowa i, oczywiście, przeróżne odmiany literatury grozy. O ile nie każdy tekst wykorzystuje elementy
tych gatunków w jednakowym stopniu, o tyle mało którą powieść urban fantasy można
łatwo zaklasyfikować jako podgatunek tej czy innej kategorii. I tak cykl Rzeki Londynu
Bena Aaronovitcha zawiera elementy powieści fantasy i kryminalnej – z łatwością można
by go więc uznać za subgatunek i jednej, i drugiej – z odrobiną romansu (pomiędzy człowiekiem a istotą nadnaturalną, co łączy go z romansem paranormalnym, o czym jeszcze
porozmawiamy) i naciskiem na racjonalne wyjaśnienia rodem z science fiction. Uważam
więc, że urban fantasy lepiej postrzegać jako samoistny gatunek hybrydowy, rządzący się
szeregiem własnych zasad (deskryptywnych, nie preskryptywnych) i charakteryzujący się
zróżnicowaną estetyką wynikającą ze wspomnianej hybrydowości.
Krzysztof M. Maj: Skoro już mówimy o hybrydowości, to wydaje mi się, że istnieje pewna
różnica pomiędzy pewnymi filozoficznymi narracjami miejskimi realizowanymi choćby
w eutopiach, dystopiach, i ekotopiach, a narracjami występującymi w urban fantasy. Powiedziałbym, że terminy te, inaczej niż w powszechnym użyciu, funkcjonują na zupełnie
innych poziomach, a zatem dostrzeżemy elementy eutopijne czy dystopijne w fantastyce
miejskiej, jednak trudniej będzie nam odnaleźć ślady urban fantasy w prototypowych eutopiach i dystopiach. A może są takie połączenia gatunkowe (crossovers), które ilustrowałyby ten drugi przypadek?
Stefan Ekman: W fantastyce miejskiej z pewnością odnajdziemy pewne cechy dystopii.
W powieściach Liz Williams chociażby odnajdziemy wizję prawdziwego piekła, będącego
w istocie przykładem eksurbanizacji na olbrzymią skalę. Możliwe, że znajdziemy również
przykłady autorów wykorzystujących cechy zaczerpnięte z utopii i ekotopii. Wydaje mi się
jednak, że błądzimy, poszukując prawdziwych utopii czy dystopii w literaturze fantastycznomiejskiej – czyli wpisującej się w nurt przedstawiający światy w sposób o wiele bardziej
zniuansowany, celebrujący pewne aspekty związane z miastem, a potępiający inne.
Audrey Taylor: Wydaje mi się, że oryginalna utopia – przedstawiona De optimo reipublicæ Thomasa More’a o tym właśnie tytule – jest jedną z bardzo nielicznych osadzonych
w mieście. Miasto przedstawiane jest raczej jako uosobienie bolączek społecznych aniżeli
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jako lekarstwo na nie. Zgadzam się również, że fantastyka miejska jest zazwyczaj bardziej
zniuansowana niż utwory utopijne i pozostałe, które często mają wydźwięk polityczny. Być
może jednak, jeśli wyjaśnilibyśmy sobie dokładniej, co rozumiemy przez pojęcie „filozoficznych narracji miejskich”, mogłabym się zgodzić.
Barbara Szymczak-Maciejczyk: Może warto byłoby w takim razie podążyć innym tropem. Wydaje się, że klasyfikacja gatunkowa opierająca się na powierzchownym wrażeniu
dotyczącym danego miejsca akcji może budzić teoretyczny sprzeciw. Gdy John Clute definiuje urban fantasy jako „narrację, która w znacznej mierze opowiada o prawdziwym mieście” 1, zastanowienie moje budzi ten szczególny przymiotnik, a mianowicie „prawdziwy”.
Czy należy przez to rozumieć, że powinniśmy rozróżniać prawdziwe i nieprawdziwe miasta – a w konsekwencji również pierwszorzędne (primary) i drugorzędne (secondary) światy,
co przyjmuje się w studiach nad światotwórstwem – aby dostrzec ów element miejski
w fantastycznym mieście? Czy też może po prostu postrzegamy współczesną estetykę przestrzeni miejskiej jako przenikanie „prawdziwości” do świata fantasy? Dlaczego nie rozpoznajemy pierwiastka fantastycznomiejskiego w, powiedzmy, wyobrażeniu Minas Tirith
w utworach J. R. R. Tolkiena, podczas gdy z łatwością dostrzegamy go w obrazie Luthadel, stolicy Ostatniego Imperium w cyklu Z mgły zrodzony Brandona Sandersona?
Stefan Ekman: Myślę, że w wykładni Clute’a słowo „prawdziwy” należy rozumieć jako
‘istniejący w realnym świecie’ – choć dalej stwierdza on, że występuje wiele wyjątków od
tej definicji. Sądzę jednak, że kluczową kwestią pozostaje dlań rozróżnienie między miastem jako tłem a miastem w pełni zrealizowanym, odgrywającym pewną rolę w narracji
(miasto bowiem jest tu „stworzone nie jako tło, lecz jako środowisko” 2). Bez względu więc
na to, jak istotne jest Minas Tirith dla narracji Tolkiena, pozostaje abstrakcyjnym miastem
w tle, nie tylko w filmie, lecz również w powieści: nieokreślone białe budynki, ogród, trawnik z martwym drzewem. Nie wiemy nic ani o życiu dumnej fortecy Gondoru, ani o jej
mieszkańcach. Nie wiemy, jakie są w niej sklepy, jak rozwiązana jest kwestia kanalizacji,
jaki los czeka złodziei. Szczegóły te nie były częścią opowieści, którą Tolkien chciał napisać, więc nie zaprzątał sobie nimi uwagi.
Audrey Taylor: Zjawisko definiowania na podstawie wrażenia czytelnika jest, niestety,
dość powszechne, co oczywiście może frustrować teoretyków. Z drugiej strony może to być
jeden z czynników sprawiających, że czerpiemy przyjemność z czytania literatury popularnej i literatury w ogóle. Złożoność może więc utrudniać klasyfikację gatunków, jednak
niesie ona ze sobą radość czytania. Przypisywanie pewnych utworów do danych kategorii
gatunkowych z jednej strony podyktowane jest wymogami rynku wydawniczego, z drugiej zaś często pokrywa się z oczekiwaniami czytelnika. Okładka, notka wydawnicza, nazwisko autora – wszystko to wpływa na sposób, w jaki czytamy dany tekst. Wracając więc
1

John Clute, Urban Fantasy, w: The Encyclopedia of Fantasy, red. John Clute, John Grant, New York: St. Martin’s Griffin 1999,
s. 975.

2

Tamże.
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do pierwszych dwóch pytań: jako że fantastyka miejska zawiera w sobie wiele różnych elementów, decyzje w zakresie klasyfikacji gatunkowej należą w ostatecznym rozrachunku
do czytelnika.
Krzysztof M. Maj: W prezentowanym w tym numerze artykule Urban fantasy – literatura
Niewidocznego czytamy, że w fantastyce miejskiej „poprzez wprowadzenie tego, co nadprzyrodzone […] zaczyna kiełkować idea ukrywania czegoś czy skrywania przed wzrokiem innych – idea Niewidocznego” 3. Jest to szczególnie interesujące, gdyż nie tylko podważa koncepcję fantastyki liminalnej (liminal fantasy), przedstawioną przez Farah Mendlesohn w Rhetorics of Fantasy, lecz również pozwala nam zrewidować tradycyjną rozbieżność pomiędzy fantastycznością a fantastyką. Jako że Stefan jest jednym z nielicznych badaczy, którzy podjęli się analizy cyklu Stare Królestwo Gartha Nixa 4, to właśnie do niego
chciałbym teraz skierować pytania, jak należałoby określić jego przynależność gatunkową?
Zazwyczaj jest on interpretowany jako epic fantasy, jednak bez wątpienia widzimy tu rozdźwięk pomiędzy fantastycznomiejskim światem południa – które staje wobec wyzwania
związanego z wtargnięciem niewidzialnego, i to w sensie dosłownym, gdyż istoty Wolnej
Magii są niewidzialne dla mieszkańców Ancelstierre – a Starym Królestwem północy.
Stefan Ekman: Skłaniałbym się raczej w stronę proponowanego przez Mendlesohn pojęcia fantasy intruzywnej (intrusion fantasy) 5, z którym fantastyka miejska jest ściśle związana. Uwidacznia się to, w moim przekonaniu, w powszechnej obecności elementów powieści kryminalnej w urban fantasy 6. Typowy kryminał charakteryzuje się bowiem tą samą
trajektorią narracyjną, co fantastyka miejska – coś zakłóca normalność i należy się tym zająć, by w końcu przywrócić status quo 7. W wypadku cyklu Nixa wahałbym się zaklasyfikować go – i to zarówno w perspektywie całości, jak i tylko tych fragmentów zlokalizowanych w Ancelstierre – jako urban fantasy. Znajdziemy tam wprawdzie pewną atmosferę nowoczesności, jednak nacisk na nią jest naprawdę niewielki. Wydarzenia nie rozgrywają się
w mieście i miejskość nie jest również dominantą narracyjnych partii w Ancelstierre. Cykl
realizuje raczej – jeśliby raz jeszcze posłużyć się kategoriami zaproponowanymi przez
Mendlesohn – narrację typu portal/quest z domieszką fantasy intruzywnej. Do nowoczesnej części świata istotnie bowiem przenika magia (co dosłownie oddaje ideę „intruzywności”), jednak większość akcji rozgrywa się mimo wszystko w Starym Królestwie.
Sylwia Borowska-Szerszun: Skoro przeszliśmy od ustaleń teoretycznych do analizy konkretnych przykładów ich przynależności do nurtu fantastycznomiejskiego, może warto
byłoby spróbować wypracować pewien korpus tekstów reprezentatywnych dla subgatunku urban fantasy? Pomyślmy o tym jako o swoistym przewodniku dla początkujących,
3

Stefan Ekman, Urban fantasy – literatura Niewidocznego, „Creatio Fantastica” 2018, nr 1 (58), s. 22.
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Zob. tegoż, Here Be Dragons: Exploring Fantasy Maps and Settings, Middletown: Wesleyan University Press 2013, ss. 92-98.
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Farah Mendlesohn, Rhetorics of Fantasy, Middletown: Wesleyan University Press 2008, s. 114-116.
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Więcej na ten temat: Stefan Ekman, Crime Stories and Urban Fantasy, „Clues: A Journal of Detection” 2017, t. 35, nr 2, ss. 48-57.
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Farah Mendlesohn, dz. cyt., s. 115.
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którego celem jest przedstawienie najbardziej istotnych utworów fantastyki miejskiej. Natychmiast przychodzą mi do głowy Nigdziebądź Neila Gaimana, Rzeki Londynu (a także pozostałe tomy cyklu) Aaronovitcha czy Dworzec Perdido Chiny Miéville’a. Jednocześnie trudno nie zauważyć zainteresowania tematyką miejską w Śmierci nekromanty czy Upadku IleRien Marthy Wells, jak również w cyklu Mroczniejszy odcień magii V. E. Schwab (z jej wspaniałym pomysłem czterech równoległych Londynów – Czarnego, Czerwonego, Białego
i Szarego). I w końcu, coś lżejszego, jaka byłaby Wasza ulubiona powieść urban fantasy?
Audery Taylor: Podobają mi się pierwsze trzy przykłady, które na pewno warto włączyć
do „przewodnika dla początkujących”. Nie czytałam nic autorstwa Marthy Wells, nie jestem
również pewna, czy Schwab jest kluczowa dla gatunku (za trzydzieści lat mogłabym pewnie zmienić zdanie). Musiałabym zastanowić się głębiej nad innymi przykładami, ale od razu
nasuwa mi się Tanya Huff i większość cyklu o Victorii Nelson. Również jej Bramę mroku
i krąg światła można byłoby prawdopodobnie włączyć do nurtu fantastyki miejskiej. Jestem fanką Zewu księżyca Patricii Briggs, Rzek Londynu Aaronovitcha i Ceny Krwi wspomnianej Huff. Być może z czasem udałoby mi się ten wybór nieco zawęzić…
Stefan Ekman: Dobrze, zacznę od wymienienia pozycji, które proponuję rozważyć. Wydaje mi się, że wykraczają one poza poruszanie się w kręgu tematyki miejskiej i spełniają
wymagania gatunkowe urban fantasy. Większość z nich albo mi się podoba, albo uważam
je za kluczowe dla rozwoju gatunku. Są to (1) w obrębie świata empirycznego (ale obejmującego również nieistniejące w rzeczywistości miasta) Wojna o dąb Emmy Bull, cykl powieści i opowiadań o mieście Newford Charlesa de Linta, Wizard of the Pigeons Megan Lindholm, wspomniane Nigdziebądź Gaimana, Miasto i miasto oraz Kraken Chiny Miéville’a, trylogia The Skyscraper Throne Toma Pollocka, cykle: Rzeki Londynu Aaronovitcha, cykl Zapadlisko Kim Harrison i Akta Dresdena Jima Butchera, The Detective Inspector Chen Liz Williams, Sookie Stackhouse Charlaine Harris, Dary anioła Cassandry Clare oraz Matthew Swift
Kate Griffin, natomiast (2) w obrębie świata wtórnego (secondary world) przywoływany
Dworzec Perdido Miéville’a, Córka żelaznego smoka oraz Smoki Babel Michaela Swanwicka,
cykl Ambergris Jeffa VanderMeera, Palimpsest Catherynne M. Valente, The Craft Sequence
Maxa Gladstone’a i oczywiście powieści o Straży Miejskiej Terry’ego Pratchetta ze Świata
Dysku. Coś prawdopodobnie pominąłem, ale wrócę jeszcze do tej listy. Jeśli zaś idzie o ulubioną powieść… są one tak różne! W tym momencie będzie to chyba Nigdziebądź Gaimana, choć pewnie wkrótce zmienię zdanie.
Audrey Taylor: Jedyną pozycją z tej listy, co do której mogłabym mieć drobne zastrzeżenia, jest Córka żelaznego smoka, ale czytałam ją tak dawno temu, że trudno mi przytoczyć
rzetelne argumenty. Może dlatego, że akcja osadzona jest w ograniczonej przestrzeni?
Stefan Ekman: Jej akcja rozgrywa się w środowisku miejskim, nawet jeśli pierwsza część
ogranicza się do przestrzeni fabrycznej. Są tam centra handlowe – gdzie czas płynie wolniej,
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żeby można było wygospodarować go więcej na zakupy – a miasto pełne jest fantastycznych
istot, które jednak funkcjonuje zupełnie jak współczesne.
Audrey Taylor: Zgoda, ustępuję ekspertowi.
Barbara Szymczak-Maciejczyk: Zmieniając trochę temat – w wielu powieściach urban
fantasy dochodzi do jakiejś katastrofy, zmienia się globalny układ sił, w związku z czym
magia i technologia mogą się mieszać i w pewnym stopniu ze sobą koegzystować (jak chociażby w cyklu o Kate Daniels autorstwa pisarzy kryjących się pod wspólnym pseudonimem Ilony Andrews). Czy ten scenariusz może wynikać z obaw przed końcem świata lub
światem postapokaliptycznym, który stał się ostatnio bardzo popularny, zwłaszcza, choć
nie tylko, w literaturze młodzieżowej (young adult)?
Stefan Ekman: Nie wydaje mi się, by ten konkretny scenariusz był bardzo częsty, ale
wiąże się on z bardzo szerokim i powszechnie występującym nurtem fantastyki miejskiej
obejmującym tematycznie „powrót magii”, w ramach którego do zwyczajnego świata z jakiegoś powodu powracają siły nadprzyrodzone. Myślę o nim jako o nurcie, w którym występuje motyw z gry fabularnej Shadowrun, w odróżnieniu od gałęzi opartej na motywie
z gry Wampir: Maskarada, gdzie magia istniała, lecz pozostawała ukryta – a także oczywiście tych światach, w których magia od zawsze funkcjonuje jawnie. Powrót magii może
mieć skutki katastrofalne (jak w cyklu Zapadlisko Kim Harrison), może być rezultatem jakiegoś wynalazku, który pozwala jej się ujawnić (w cyklu Charlain Harris wampiry wychodzą z ukrycia po wynalezieniu syntetycznej krwi) lub też coś nieznanego może przyczynić
się do jej eskalacji (jak w Rzekach Londynu Aaronovitcha). Niemniej jednak, choć dzisiejsza
popularność wątków postapokaliptycznych może inspirować niektórych autorów, wydaje
mi się, że ich obecność w urban fantasy można również wytłumaczyć tym, iż pozwalają
one w dość prosty sposób wykreować świat, w którym magia i technologia współistnieją.
Audrey Taylor: Zgadzam się z ostatnią częścią wypowiedzi Stefana. Dodałabym jeszcze,
że jakiś rodzaj katastrofalnej zmiany jest istotnym motywem w licznych utworach fantasy,
a także science fiction. Wydaje mi się natomiast, iż tematyka postapokaliptyczna, z jaką mamy do czynienia w literaturze young adult, ma jednak inną naturę.
Barbara Szymczak-Maciejczyk: Utwory fantastycznomiejskie ukazują istoty legendarne, mityczne i baśniowe jako naprawdę istniejące (jak u Patricii Briggs czy Ilony Andrews)
– i nie są one bynajmniej tak przyjazne, jak mogłoby się wydawać. Opisując walkę pomiędzy różnymi gatunkami stworzeń, narracje te są z jednej strony pełne przemocy, z drugiej
zaś charakteryzują się przedstawianiem pociągającej licznych czytelników prostoty życia.
Połączenie nowoczesności (bazującej głównie na rozwoju technologicznym) i sfery mitycznej umożliwia więc nie tylko stworzenie ekscytującej fabuły, lecz również kreację niezwykłych bohaterów i ukazanie rytuałów, które kojarzą się ze starożytnością. Niemniej jednak, zespolenie tych dwóch światów wydaje się nieść ze sobą nie tylko wiele możliwości,
lecz również pułapek.
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Audrey Taylor: Ostatnia uwaga wydaje mi się intrygująca, ponieważ wspomniane połączenie niespotykanych elementów bez wątpienia przemawia do autorów poszukujących
nowych rozwiązań. Często naprawdę interesujące w tego typu książkach jest spojrzenie na
to, jak nowoczesność łączy się z przeszłością i co z tego wynika (przykładowo w Rzekach
Londynu magia współistnieje z komputerami). W ten sposób uwypuklona zostaje historia
miasta, elementy jego przeszłości (jestem pewna, że Stefan to rozwinie). Odnośnie zaś do
pociągającej czytelników prostoty życia, nie jestem przekonana, czy rzeczywiście jest ona
charakterystyczna dla fantastyki miejskiej.
Stefan Ekman: Poszedłbym jeszcze dalej i powiedział, że urban fantasy opiera się na ukazaniu kontrastu pomiędzy tym, co nowoczesne, a tym, co magiczne i mityczne. Rzeki Londynu nie tylko opisują wpływ magii na mikroprocesory (co, jak mówi Aaronovitch, stanowi
dla niego jedynie wyjaśnienie, dlaczego nikt jeszcze nie sfilmował działania magii i nie zamieścił tego na YouTube lub gdzie indziej 8), lecz podejmują temat tradycji magicznej, kwestionując ją w sposób racjonalny. W Craft Sequence Max Gladstone opisuje świat, w którym „rzeczy duchowe”, podstawa magii, są jedyną prawdziwą walutą, którą można inwestować, sprzedawać czy wypłacać z bankomatów. W cyklu Dary anioła Clare demony przebierają się za policjantów, by posprzątać po atakach pobratymców i uniemożliwić odkrycie ich istnienia. Z kolei w cyklu Liz Williams policja zachowuje możliwość komunikacji
z administracją nieba i piekła drogą mailową, a dusze zmarłych mogą rozmawiać telefonicznie z żyjącymi krewnymi. Wspomniana już Córka żelaznego smoka Swanwicka przedstawia wizję społeczeństwa powstałego w wyniku ewolucji społecznej istot magicznych,
w którym to smoki pełnią funkcję myśliwców. Z kolei Smoki Babel tegoż autora podejmują kwestie społeczne, takie jak chociażby problem rasizmu w siłach policyjnych. Listę
tę można kontynuować. Wydaje mi się, że kluczowym czynnikiem decydującym o atrakcyjności fantastyki miejskiej jest to, że z jednej strony pozwala ona ujrzeć wizerunek naszego realnego świata w lustrze magii i mitu, z drugiej natomiast ukazuje elementy mityczne
we współczesnej odsłonie 9. Jest więc swoistym przejawem „odzyskania” czy „uzdrowienia” (recovery) w rozumieniu Tolkiena 10 oraz Brechtowskiego efektu wyobcowania (Verfremdungseffekt) w odniesieniu do całego społeczeństwa i obowiązujących w nim podstawowych zasad.
Barbara Szymczak-Maciejczyk: Jochen Hörisch w książce Orzeł czy reszka sugeruje, że
w żyłach wampirów „nie płynie już krew, lecz pieniądz” 11. W mieście, pełnym ludzi i energii, łatwo zdobyć i gromadzić środki finansowe. Popularnym motywem w utworach

8

Ben Aaronovitch, The Furthest Station, London: Gollancz 2017.

9

Więcej na ten temat: Barbara Szymczak-Maciejczyk, Wampir nie potrafi żyć na odludziu. Wizerunek miasta w Kronikach wampirów Anne Rice, w: Narracje fantastyczne, red. Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta
2017, ss. 397-399.

10

John Ronald Reuel Tolkien, Drzewo i liść, w: Potwory i krytycy oraz inne eseje, przekł. Robert Stiller, Kraków: Vis-á-vis, s. 188.

11

Jochen Hörisch, Orzeł czy reszka. Poetyka pieniądza, Kraków: Universitas 2010, s. 370.
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urban fantasy stała się postać nieumarłego krwiopijcy (przedstawianego jako obiekt kobiecych westchnień lub bezrozumna bestia), który nie szuka już gratyfikacji seksualnej
(z czym zazwyczaj kojarzą się wampiry), lecz ofiar i bogactwa właśnie. Pomimo to, że motyw wampira wydaje się wyeksploatowany, wielu autorów ciągle po niego sięga. Czy
może to oznaczać, że istnieje jakiś wyraźny związek między wampirem a miastem?
Audrey Taylor: To bardzo interesująca kwestia i moją pierwszą reakcją było: oczywiście,
że tak! Przypomniałam sobie jednak, że akcja Draculi Brama Stokera, powieści o przodku
współczesnych wampirów, osadzona jest przecież w środku lasu w świecie empirycznym. O ile więc wydaje mi się, że współcześnie istnieje pewien stereotyp łączący wampiry
z miastem (wampir = miasto, wilkołak = odludzie), nie jestem przekonana, że są one bardziej związane z miastem niż inne legendarne istoty. Stefan zauważył, że wampiry „z lasu”
są zazwyczaj zaślinionymi bestiami, podczas gdy wampiry „z miasta” kojarzą się z wyrafinowanymi światowcami. Wydaje mi się, że wynika to w większej mierze ze specyfiki
miejsca akcji niż z przynależności wampirów do miasta.
Stefan Ekman: Nie mogę się powstrzymać przed zadawaniem sobie pytania, czy opozycja
wampir = miasto / wilkołak = odludzie nie wynika przynajmniej częściowo z wpływu gry
RPG Świat Mroku, która problematyzowała konflikt między nimi w tych właśnie kategoriach 12. Chciałbym również wyjaśnić, że stereotyp wspomniany przez Audrey wywodzi się
z Wywiadu z wampirem Anne Rice, gdzie autorka ustanawia ten podział. Warto zaznaczyć,
że współcześnie istnieją niejako dwie odmiany postaci wampira, które Anna Höglund określa mianem wampira monstrualnego (monstrous vampire) i wampira uczłowieczonego (human(e) vampire) 13. W fantastyce miejskiej ten drugi wydaje się typem dominującym. Nie jestem jednak przekonany, czy romantyczny wampir rzeczywiście zszedł ze sceny, ustępując
miejsca żądnemu ofiar i bogactwa krwiopijcy. Możemy jednak zaobserwować trend łagodzenia wizerunku wampira, wynikający z podjęcia przez literaturę fantasy pewnej gry –
nazwijmy ją umownie „poudawajmy, że dzieje się to naprawdę” – w myśl której wampiry
i inne istoty nadnaturalne stają się obiektem dociekań na temat tego, jak faktycznie funkcjonowałyby one we współczesnym społeczeństwie. Jakie wykonywałyby zawody, jak przekazywałyby nagromadzone bogactwo, jak ukrywałyby fakt, że się nie starzeją, jak radziłyby sobie z wszelkimi innymi codziennymi problemami, typowymi dla nieśmiertelnych
krwiopijców. Wyrafinowanie i obycie miejskich wampirów, bez względu na to, czy są przyjazne czy nikczemne, mogłoby być z kolei skutkiem ich długiej integracji społecznej.
Barbara Szymczak-Maciejczyk: Autorzy części artykułów teoretycznych publikowanych
w tym numerze łączą nurt fantastyki miejskiej z romansem paranormalnym 14. W pewnym
12

Zgadzam się tu z argumentacją Aidana-Paula Canavana, że gry RPG zarówno oddziałują na literaturę jak i pozostają pod jej
wpływem.

13

Anna Höglund, Vampyrer: En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet, Växsjö:
Växjö University Press 2009, ss. 307-367.

14

Co zauważyła m.in. Ksenia Olkusz, pisząc, że: „ze względu na miejsce usytuowania akcji (miasto) oraz czasu (współczesność)
romans paranormalny zestawiany bywa często z subodmianą fantastyczną, tzw. urban fantasy”. Zob. Ksenia Olkusz, Romans
paranormalny, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2016, t. LIX, z. 1, s. 108.
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stopniu może to wynikać z faktu, że kombinacja ta umożliwia autorom jednoczesne
wprowadzenie elementów romansu (często o charakterze silnie erotycznym) oraz postaci
o nadludzkich mocach. Czytelników przyciąga interesująca fabuła i zabiegi kompozycyjne, z kolei autorzy doceniają możliwości, jakie daje fuzja różnych gatunków – przykładowo wspominane już w naszej rozmowie odejście od tradycyjnej, klasycznej fantasy na
rzecz współczesnych czasów, pojawienie się magii w świecie nawykłym do korzystania
z nowoczesnych technologii czy możliwość powrotu do bardziej tradycyjnych sposobów
odkrywania tajemnic i rozwiązywania konfliktów. Wydaje się, że to właśnie mariaż fantastyki miejskiej i romansu paranormalnego – narracji, w której człowiek wchodzi w relację z istotą ponadludzką czy podróżnikiem w czasie 15 – okazał się wyjątkowym sukcesem. Z czego to może wynikać?
Audrey Taylor: Nie jestem pewna, czy taki mariaż rzeczywiście nastąpił. Romans paranormalny szybko stał się ogromną sensacją i wydaje mi się, że jego atrakcyjność wynika
częściowo z połączenia go z urban fantasy, nurtu również zawierającego elementy nowoczesności i współczesności (pomimo powszechnego przekonania, że literatura fantasy ma
wydźwięk regresyjny). Tak naprawdę wiele zależy od tego, co uznamy za miejską fantastykę. Urban fantasy i romans paranormalny postrzegam więc raczej jako pewne zazębiające
się tendencje, a nie odrębne gatunki. Romans paranormalny, jak sugeruje sama nazwa, czerpie w takim samym stopniu z tradycji romansu, jak i fantasy (często o wiele więcej z romansu w kwestii tradycyjnego podziału ról płciowych czy fabuły; Alexandra Leonzini prowadzi interesujące badania na ten temat, jednak większość z nich pozostaje do tej pory nieopublikowana 16).
Stefan Ekman: Zgadzam się z Audrey. Funkcjonuje istotnie tendencja do utożsamiania
fantastyki miejskiej z romansem paranormalnym, ponieważ wiele utworów reprezentatywnych dla obydwu nurtów jest osadzonych we współczesnym świecie, gdzie istoty fantastyczne wchodzą w interakcję z główną, najczęściej kobiecą, postacią. To z kolei doprowadziło do sytuacji, w której teoretycy dokładają wszelkich starań, próbując wyjaśnić, dlaczego nie są to gatunki tożsame (w powszechnym mniemaniu romans paranormalny skupia się na wątku romantycznym, podczas gdy fantastyka miejska – na wątku przygodowym) lub, wręcz przeciwnie, dążąc do udowodnienia, że taka tożsamość zachodzi (jak przykładowo w prezentowanym w tym numerze artykule Leigh McLennon 17). Osobiście uważam, że najbardziej interesującym argumentem za tym, że w obydwu nurtach kształtują się
odmienne kategorie gatunkowe, jest wymyślony przeze mnie eksperyment z okładkami,

15

W wykładni polskiej, opracowanej przez Ksenię Olkusz. Por. tamże, ss. 104-110.

16

Zob. Alexandra Leonzini,“All the Better to Eat You With”: The Eroticization of the Werewolf and the Rise of Monster Porn in the
Digital Age, w: Exploring the Fantastic: Genre, Ideology, and Popular Culture, red. Ina Batzke, Eric C. Erbacher, Linda M. Heß,
Corinna Lenhardt. Bielefeld: Transcript Verlag, ss. 269-294.

17

Leigh M. McLennon, Definiując urban fantasy i romans paranormalny. Przekraczanie granic gatunków, mediów, a także siebie i innych
w nowych nadprzyrodzonych światach, „Creatio Fantastica” 2018, nr 1 (58), ss. 65-95.
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który każdy może samodzielnie przeprowadzić. Wystarczy po prostu wpisać w wyszukiwarce obrazy odpowiadające hasłu „okładka urban fantasy” i porównać je z wynikami
uzyskanymi dla hasła „okładka romansu paranormalnego”. Okazuje się, że obserwowane
tendencje estetyczne idą w zupełnie innych kierunkach – przykładowo w zakresie wizerunku postaci kobiecych. Te pierwsze często ukazują samotną ciemnowłosą kobietę, używającą magii lub groźnej broni. Na tych drugich na ogół widać muskularnego i niepokojąco pozbawionego górnej części garderoby mężczyznę, czasem z przywierającą doń kobietą odzianą w zwiewne szaty. Według mnie może wskazywać to także na odmienne wybory estetyczne w obrębie samych narracji.
Sylwia Borowska-Szerszun: W artykule, który właśnie przywołujesz, stawiasz twierdzenie, że niewidzialność w fantastyce miejskiej „w znacznym stopniu odnosi się do społecznego Innego”, wspominając jednocześnie, że „przestępczość, bezdomność, uzależnienia, prostytucja, jak również przemoc fizyczna i seksualna są powszechne w urban fantasy” 18. Czy zgodziłbyś się, że ten związek między innością i niewidocznością czyni z fantastyki miejskiej narzędzie przydatne do uwidaczniania i eksplorowania innych społecznie
istotnych kwestii, takich jak różnorodność etniczna i kulturowa (Rzeki Londynu Bena Aaronovitcha), dynamiki zmian genderowych (cykl o Anicie Blake Laurell K. Hamilton) czy
seksualności nieheteronormatywnej (Sister Mine Nalo Hopkinson)?
Stefan Ekman: Przydatne? Oczywiście, chociaż autorzy wykorzystują ten potencjał w bardzo różnym stopniu.
Sylwia Borowska-Szerszun: Dopytam zatem o rzecz bardziej szczegółową, nawiązując
też do wcześniejszego wątku naszej dyskusji. W krytyce postkolonialnej miasto jest miejscem zarówno „prawdziwym”, jak i „wyobrażonym”, analizowanym jako pole kolonialnej
opresji, antykolonialnej walki i postkolonialnej polityki. Przestrzeń miejska jest również
kluczowa w negocjacjach dotyczących postkolonialnej podmiotowości i postrzegana jako
scena dialogu, w którym podważane i redefiniowane są pojęcia związane tożsamością, kulturą narodową i obywatelstwem. W jakim stopniu i w jaki sposób urban fantasy staje się
częścią tego dialogu?
Stefan Ekman: Myślę, że urban fantasy bardzo dobrze wpisuje się w ten dialog. Autorzy
tacy jak Pratchett, Miéville i Gladstone, o których już wspominałem, podejmują temat miasta jako przestrzeni, w której przeróżne kultury i tożsamości etniczne spotykają się ze sobą,
ścierają i mieszają. Najbardziej chyba dobitnym przejawem krytyki postkolonialnej, jaki
mi przychodzi na myśl, jest cykl o Newford de Linta. Polecam również znakomitą dyskusję na ten temat zawartą w rozdziale poświęconym fantastyce miejskiej z książki Race
and Popular Fantasy Literature australijskiej badaczki Helen Young 19.

18

Stefan Ekman, Fantastyka miejska — literatura Niewidocznego, „Creatio Fantastica” 2018, nr 1 (58), ss. 7-27

19

Helen Young, Race and Popular Fantasy Literature: Habits of Whiteness, New York: Routledge 2015.
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Audrey Taylor: Fantastyka miejska jest tu interesującym przypadkiem nie tylko z perspektywy autora, lecz również badacza. Innymi słowy, celowo partycypuje ona w dialogu
w przypadkach wspomnianych przez Stefana, a jednocześnie może stać się interesującym
obiektem krytyki postkolonialnej zarówno dzięki temu, jak i pomimo faktu, że przedstawione w niej miasta niekoniecznie muszą „naprawdę” istnieć w „realnym” świecie.
Krzysztof M. Maj: Widzę, że nie uniknęliśmy w naszej rozmowie tego, co wydaje się właśnie wyróżniać fantastykę miejską – to znaczy owego napięcia między doskonale znanym
nam zurbanizowanym światem a nieantropocentrycznym od-ludziem, z którego naprzyrodzone przenika niezauważenie do naszych swojskich habitatów. Wypływa z tego jednak
ważny wniosek: współczesność nurtu urban fantasy (z którego dookreśleniem teoria literatury ma tyle kłopotów) być może wyraża się właśnie w tym, że umożliwia opatrzenie cudzysłowem tego, co „prawdziwe”, „realne”, „nowoczesne”, „empiryczne” czy „współczesne”,
pozwalając na wzięcie symbolicznego odwetu za podobnie cudzysłowowe traktowanie fantastyki przez przedstawicieli szkoły realnej. Mam szczerą nadzieję, że nasze ustalenia przyczynią się do poszerzenia polskich rozważań nad miejskością i geopoetyką o ważne konteksty wypracowane w nurtach urban fantasy i romansu paranormalnego, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę zaangażowanie ich twórców w progresywny dyskurs społeczny oraz niesłabnące zainteresowanie ze strony rzesz czytelników (co ostatecznie dość rzadko towarzyszy jedno drugiemu). Bardzo dziękuję wszystkim za przyjęcie zaproszenia do dyskusji.

Przełożyła Sylwia Borowska-Szerszun
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Nie będzie przesadą stwierdzenie, że książka Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy Piotra Stasiewicza jest de facto je dy ny m tak kompleksowym
opracowaniem postmodernistycznej teorii fantastyki w Polsce. Jest to przy tym także jedna
z nielicznych kompetentnych prac na ten temat w rodzimym piśmiennictwie naukowym,
zdominowanym przez studia o charakterze w najlepszym wypadku tematologicznym, propedeutycznym i przyczynkarskim. Stasiewicz znakomicie zdaje sobie z tego sprawę, dając
już w drugim akapicie wstępu wyraz zdumieniu, że większe opracowania akademickie poświęcone fantastyce zaczęły się ukazywać dopiero po 2006 roku 1, zapełniając tym samym
powoli „lukę teoretyczną, jaka była niefortunną przypadłością polskiego literaturoznawstwa, które albo istnienie fantastyki ignorowało, albo dawało definicje i zakresy pojęciowe
dalekie od trafności, albo (dzięki presji twórczości Lema) utożsamiało fantastykę z science
fiction” 2. To znaczące, że refleksję nad postmodernizmem w fantastyce rozpoczyna się od
rozliczenia z tradycją modernistyczną, która wniosła do teorii literatury paradygmat tekstocentryczny i imperrealny 3 – wskutek którego całokształt klasyki tekstów teoretycznoliterackich korzysta z egzemplifikacji w zakresie wyłącznie poetyki realistycznej, skłaniając (osobliwie najczęściej polonistów) do fałszywego przypuszczenia, jakoby zwroty ponowoczesnej humanistyki (postmodernistyczny, kulturowy, topograficzny, etyczny i wiele innych) nie obejmowały już prozy fantastycznej. Dotychczas więc w polemikach z co bardziej
tradycyjnie zakorzenionymi badaczami trzeba było przywoływać Archeologie przyszłości
Fredrica Jamesona, Powieść postmodernistyczną Briana McHale’a czy nietłumaczone na język
polski monografie Lindy Hutcheon (przede wszystkim Narcissistic Literature oraz A Poetics
of Postmodernism), by udowodnić, że to szczególne uprzedzenie jest zjawiskiem osobnym
rodzimych literaturoznawców – którzy w pieczołowitym przeszczepianiu postmodernizmu na grunt polski starannie ominęli wszystko, co mogłoby się kojarzyć z kompletnie
podówczas niezapoznaną na polskim rynku fantastyką, która przecież – by przywołać wiele
mówiącą wypowiedź Ewy Paczoskiej – jest „terenem degradacji czy wyprzedaży podstawowych dylematów egzystencjalnych” i „niszą alternatywnych światów” 4. Wraz z publikacją monografii Stasiewicza polemika z podobnymi kuriozalnymi sądami staje się jednak
niewypowiedzianie łatwiejsza. Ta czterystustronicowa praca, przyswajająca najważniejsze
książki teoretyczne o fantastyce (autorstwa Kathryn Hume, Rosemary Jackson, Farah Mendlesohn czy Briana Stableforda) i konfrontująca je w równej mierze z dorobkiem nielicznych polskich znawców nurtu, co z najważniejszymi nazwiskami teoretyków literatury

1

Piotr Stasiewicz, Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2016, s. 9.

2

Tamże, s. 9-10.

3

Imperrealizm (realist imperialism) Lindy Hutcheon miał się wyrażać w „założeniu realności [podkr. oryg.] fikcyjnego referentu,
przy tkwiącym u jego podstaw przekonaniu (apologetycznym względem powieści), że jeśli coś »zdarzyło się naprawdę« lub mogło
zostać tak przedstawione, to tym samym się uprawomocniało i uprawdopodabniało”. Linda Hutcheon, Metafictional Implications for Novelistic Reference, w: On Referring in Literature, red. Anna Whiteside i Michael Issacharoff, Bloomington: Indiana
University Press 1987, s. 4. W dużym skrócie Hutcheon chodzi o to, że teoria narracji była imperrealna głównie w zakresie
przywoływanej egzemplifikacji, z różnych względów ograniczonej do przykładów z poetyki realistycznej – co powoduje na
przykład, że nie jest dobrze przystosowana do badania narracji światotwórczych, zachęcających odbiorców do „»żywego«
wyobrażania tekstowego uniwersum” (tamże, s. 5).

4

Ewa Paczoska, Od utopii artystycznej do allotopii, „Obóz” 2006, nr 45/46, s. 62, 63.
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postmodernistycznej (od wspomnianych już McHale’a i Hutcheon po Brana Nicola), służy
bowiem bezcenną pomocą dla wszystkich, którzy powinni nadrobić zaległości z lekceważonego dotąd obszaru literaturoznawstwa – a przy tym wysyła także trudny do zignorowania sygnał dla tych, którzy woleliby dalej pielęgnować na uczelniach stan radosnej niewiedzy w tym obszarze.
Tytuł Między światami jest cokolwiek znaczący: książka Stasiewicza zawieszona jest bowiem w istocie rzeczy pomiędzy światem zachodniego literaturoznawstwa, w którym „fantasy ukazywana jest w stałym kontekście literatury realistycznej, wpisywana w szczegółowo
określone przejścia między realizmem, modernizmem i postmodernizmem” 5, a światem nam
– niestety – bliższym, kojarzącym fantastykę „z literaturą dawną lub romantyczną”, a wśród
jej współcześniejsze odmian dostrzegającym te tylko, które potwierdzają apriorycznie przyjętą kwalifikację nurtu jako części „literatury masowej” 6. Taki stan rzeczy wywołuje oczywiście szereg problemów, sprowadzających się zdaniem Stasiewicza do czterech charakterystycznych dla polskich zmagań z teorią fantastyki zjawisk: tolkienocentryzmu, zideologizowania strategii mitopoetycznej, izolacjonizmu oraz wynikającego zeń przyczynkarstwa,
przejawiającego się chociażby hucznym obwieszczaniem nowych wykładni „na użytek jednego artykułu czy monografii” 7. Sformułowanie alternatywy wobec tak złożonego i zestalonego już w dyskursie paradygmatu jest wyzwaniem dobrze znanym wszystkim badaczom
ponowoczesności, zmagających się z wyzwaniem „znalezienia modus vivendi w warunkach
stałej i nieuleczalnej niepewności bytu” 8, wywołanej demontażem rozmaitych „hipotek metafizycznych” 9 i ogołoceniem krajobrazu z kojących pewników, dogmatów i jednoznacznie
rozstrzygających definicji. Z tego też względu Stasiewicz, oddając sprawiedliwość idiomowi ponowoczesnemu, stara się już we wstępie przekonywać, że nie rości sobie pretensji do
ujęć monograficznych, proponujących kolejny „monolityczny model jedności kultury” 10
– a raczej zaprasza do Ecowskiej przechadzki po lesie fikcji, w którym zjawiska „przenikają
się i łączą” 11, miast kończyć (się) w schludnych szufladkach opatrzonych starannie dobranymi etykietkami. Z tego też względu formalny podział książki nie wyczerpuje kryterium
złożoności zakładanego dla typowych syntez akademickich, a raczej unaocznia przyjętą
w niej retoryczną strategię (na podobieństwo The Rhetorics of Fantasy Farah Mendlesohn).
W tym wypadku jest nią konfrontacja z dwoma wyzwaniami postmodernistycznej fantastyki, a mianowicie figurą antybohatera – dekonstruującą paradygmat heroiczny klasycznej fantasy – oraz intertekstualnością, ułatwiającą włączenie całego nurtu w obszar problemowy doskonale zapoznany w polskiej teorii literatury i narracji.
5

Piotr Stasiewicz, dz. cyt., s. 11.

6

Tamże, s. 31.

7

Tamże, s. 10-11.

8

Zygmunt Bauman, Prawodawcy i tłumacze, przekł. Andrzej Ceynowa, Jerzy Giebułtowski, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN
1998, s. 10.

9

Jürgen Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przekł. Małgorzata Łukasiewicz, Kraków: Universitas 2000, s. 356.

10

Michel Foucault, On Interpretation, w: tegoż, The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act, London: Routledge
1983, s. 76.

11

Piotr Stasiewicz, dz. cyt., s. 13.
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Pierwszą i najkrótszą część książki – z którą w okrojonej postaci zapoznać się już mogli
czytelnicy komplementarnego rozdziału Stasiewicza z ważnej pracy zbiorowej Fantastyczne
kreacje światów 12 – wypełnia zestawienie zachodnich i polskich teorii fantastyki, z konieczności ograniczone do głosów najbardziej wyrazistych. Już na tym etapie ukazana jest skala
zaniedbań polskiej teorii, której ustalenia zdołali wyprzedzić przecież pisarze: Andrzej Sapkowski w Rękopisie znalezionym w smoczej jaskini i, jeszcze wcześniej, Stanisław Lem w Fantastyce i futurologii – i to na tyle wyraziście, by zaskarbić sobie miejsce obok czołowych polskich badaczy fantastyki. Z tego krótkiego opracowania wypływa jednakże i inny ważny
wniosek, a mianowicie ten, że w omówionych w Między światami pracach polskich Marka
Oziewicza, Grzegorza Trębickiego, Bogdana Trochy, Anny Gemry, Jakuba Z. Lichańskiego,
Grzegorza Trębickiego czy Marka Pustowaruka próżno szukać inspiracji dla lektury ponowoczesnej, ponieważ, toutes proportions gardées, ciąży nad nimi „[…] strukturalistyczne myślenie o gatunkach literackich, w myśl którego dany gatunek istnieje niejako obiektywnie
w ramach większej struktury tworzącej całość literatury” 13, każące problematyzować fantasy już to synchronicznie (Lem, Oziewicz, Pustowaruk), już to diachronicznie (Trocha,
Gemra, Lichański, Trębicki). Skrzyżowanie tych dwóch paradygmatów, jak zasadnie obserwuje Stasiewicz, prowadzi zaś do sformułowania czterech możliwych postaw wobec fantastycznej rzeczywistości (w wymiarze kulturowym) oraz tradycji literackiej (w wymiarze historycznoliterackim). W pierwszej wykładni fantastyka może albo wyrastać z negatywnej
oceny kultury i świata, dostarczając azylu bezpowrotnie przegnanym zeń wartościom, albo,
przeciwnie, afirmatywnej, prowadzącej do replikowania osiemnastowiecznych wzorców
dydaktyki ad usum delphini w „szerzeniu pozytywnych wartości duchowej i kultury chrześcijańskiej” 14. W wykładni drugiej fantastyka może zaś służyć rekultywacji dawnych form
gatunkowych (np. eposu, romansu rycerskiego czy baśni) lub też, przeciwnie, kontestacji
tradycji literackiej, przejawiającej się w „postawie krytycznej i oceniającej wobec kanonu” 15.
Nietrudno dostrzec, że paradygmat ponowoczesny wpisywać się będzie wyłącznie w ostatnią strategię, gdyż wszystkie poprzednie w ten czy inny sposób dokonują restytucji lineażu:
politycznego (wartości konserwatywnych i chrześcijańskich, w polskich realiach nieuniknienie synonimicznych), pedagogicznego (wartości edukacyjnych, czyli „transmitowania oczekiwanych i pożądanych postaw egzystencjalnych i społecznych” 16) i filologicznego (wartości literackich, pseudonimujących faktyczną potrzebę „dowartościowywania fantasy jako
przedmiotu badań akademickich” 17). Wybór „retorycznej perspektywy analizy literatury

12

Tegoż, Strategie badania literatury fantasy, w: Fantastyczne kreacje światów, red. Ewa Bartos, Dominik Chwolik, Paweł Majerski,
Katarzyna Niesporek, Katowice 2014, ss. 41-62.

13

Piotr Stasiewicz, dz. cyt., s. 50.

14

Tamże, s. 51.

15

Tamże.

16

Monika Graban-Pomirska, Nie tylko Kopernik. Życiorysy wybitnych kobiet w książkach dla dzieci i młodzieży, w: „Stare” i „nowe”
w literaturze dla dzieci i młodzieży – biografie, red. Bożena Olszewska, Olaf Pajączkowski, Lidia Urbańczyk, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2005, s. 94.

17

Katarzyna Kaczor, Polskie czytanie fantasy, „Jednak Książki” 2017, nr 8, ss. 102.

194

195

Krzysztof M. Maj

fantasy” 18 nie jest więc tu rzeczą autorskiej idiosynkrazji, lecz wynikiem krytycznego przemyślenia genealogii pojęć polskiej i zachodniej teorii fantastyki (czyli jej dekonstrukcji 19),
umożliwiającej wydobycie postaw „ironii wobec tradycji realizmu” u Briana Stableforda
oraz koncepcji zbioru rozmytego (fuzzy set) Briana Attebery’ego jako dwóch najważniejszych mechanizmów kontestowania literackiej tradycji i rozbioru paradygmatów.
Część kolejną otwierają rozważania dotyczące postaci antybohatera, nie bez powodu
wybranego przez Piotra Stasiewicza jako kluczowej kategorii wyróżniającej postmodernistyczne narracje fantastyczne na tle ich klasycznych pierwowzorów, kształtujących się
przede wszystkim w nurtach fantastyki epickiej (epic fantasy) i heroicznej (heroic fantasy),
bądź też w głównym nurcie wysokiego realizmu. W kontestacji poetyki tego ostatniego pomagają Strategies of Fantasy Attebery’ego, z których białostocki teoretyk bardzo zasadnie
wydobywa znaną dychotomię baśniowej postaci Pięknej oraz prototypowej bohaterki powieści społecznej, Pani Brown 20. O ile bowiem protagonistka Pięknej i bestii wyzuta była
z jakiejkolwiek tożsamości, pełniąc konkretną funkcję fabularną (powiedzielibyśmy za Vladimirem Proppem i formalistami), o tyle już w wypadku Pani Brown rzecz przedstawia
się dokładnie na odwrót – tak jak zresztą w odniesieniu do jakiejkolwiek innej postaci narracji realistycznej, priorytetyzującej introspekcję charakterologiczną protagonistów ponad
wikłanie ich w awanturnicze koleje Schelmenroman czy kolejny Campbellowski quest wiodący na krańce świata i o jedną staję dalej. Ma to ważne konsekwencje dla osobności poetyki
fantastycznej. Jakkolwiek bowiem bohaterowie fikcji realistycznej „zawsze są figurą »innego« w opozycji do poznającego jego historię podmiotu”, tak już postaci w literaturze
fantasy, „sięgają do archetypicznych pokładów świadomości” w celu wydobycia z nich wzorów charakterologicznych, pozwalających na „jak najpełniejszą identyfikację z bohaterem” danej narracji 21. Kwestie identyfikacyjne jednakowoż, jak celnie zauważa Stasiewicz,
odnoszą się przede wszystkim do nowoczesnej (modernistycznej) fazy rozwojowej gatunku
– czyli do klasycznej fantastyki epickiej i heroicznej, które „definiowane są właśnie poprzez
usytuowanie w powieściowym świecie bohatera” 22. Pomiędzy obydwoma nurtami funkcjonują jednak istotne różnice. W epic fantasy wzorca Tolkienowskiego (m.in. w Kole czasu Roberta Jordana, Mieczu prawdy Terry’ego Goodkinda czy trylogii Pamięć, smutek, cierń Tada
Williamsa, do świata której pisarz powrócił niedawno w powieści The Witchwood Crown) to
„kreacja świata przedstawionego, ogarniętego przeważnie konfliktem o zabarwieniu aksjologicznym, jest kategorią nadrzędną”, a jej bohater „nawet jeśli jest protagonistą, pełni […]

18

Piotr Stasiewicz, dz. cyt., s. 52.

19

Czytamy u Derridy: „»Dekonstruować« filozofię to inaczej p r z e m y ś l e ć u s t r u k t u r o w a n ą g e n e a l o g i ę j e j p o j ę ć
w s p o s ó b j a k n a j b a r d z i e j r z e t e l n y , w e w n ą t r z n i e j s a m e j [podkr. K.M.M.], ale jednocześnie, począwszy od
pewnego zewnętrza już dla niej nieopisywalnego, nienazywalnego, określić to, co ta historia mogła zataić, czego mogła zakazać, czyniąc siebie historią poprzez wyrachowaną represję”. Jacques Derrida, Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą,
Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą, przekł. Adam Dziadek, Bytom: Fa-art 1997, s. 10.

20

Zob. Brian Attebery, Strategies of Fantasy, Bloomington: Indiana University Press 1992, ss. 70-71.

21

Piotr Stasiewicz, dz. cyt., s. 64.

22

Tamże, s. 67.
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określoną funkcję i otoczony jest postaciami mniej lub więcej schematycznymi” 23. Oczywiście zdarzają się tu także wyjątki, jak chociażby w cyklu Robin Hobb o Bastardzie i Błaźnie,
jednak paradygmat ten – który przy pewnym uproszczeniu można by za Marie-Laure Ryan
nazwać światocentrycznym (world-centered) 24 – wydaje się wystarczająco spójny, by mogła
go krytycznie przewartościowywać fantastyka postmodernistyczna. Heroic fantasy nie rezygnowałaby oczywiście z konstrukcji fikcyjnego świata – lecz różniłaby się od swego epickiego odpowiednika tym, że „ów świat istnieje tylko po to, by mogły w nim wydarzyć się
mniej lub bardziej epizodyczne »przygody« głównego bohatera, które przeważnie nie układają się w większe, »epickie« fabuły” 25, w czym realizowałaby – znów przy zachowaniu
pewnej umowności odniesienia – wzorzec postaciocentryczny (character-centered) z typologii Ryan 26. Wziąwszy jednak pod uwagę ewidentną (choć różnie realizowaną) ekspozycję
postaci w obydwu modelach narracyjnych, wydają się one dobrym punktem wyjścia do krytycznego przewartościowania – i to właśnie ono, zdaniem Stasiewicza, wyraża się w sięganiu w postmodernistycznej fantasy po figurę antybohatera, „pozbawionego cech heroicznych, niedorastającego do wykształconych przez kulturę ideałów i wartości lub świadomie
takie ideały łamiącego i odrzucającego” 27, w skrajnych zaś wypadkach outsidera „odmawiającego zaangażowania w świat” lub pozostającego jego „cynicznym obserwatorem” 28. Na
kolejnych stronach książki znajdują się portrety rozlicznych odmian podobnych antybohaterów, przygotowujące grunt pod analizę postmodernistycznych strategii krytycznych w literaturze fantasy. Galerię konterfektów otwiera złodziej-mag Cugel z cyklu Jacka Vance’a
Umierająca Ziemia 29 – słusznie określonym jako „prekursorski dla nurtu postmodernistycznego w późniejszej fazie fantasy” z racji m.in. na parodystyczne przedstawienie Cugela, wikłanego w sztampowe scenariusze Campbellowskie w rodzaju „poszukiwania magicznego
artefaktu, ratowania dziewicy z opresji czy […] pokonanie złego czarnoksiężnika” 30 przy
jednoczesnym eksponowaniu jego „immoralnej postawy”, która „»znaczy« jedynie poprzez
kontrast do spodziewanych heroicznych postaw, które znamy choćby z powieści i opowiadań o Conanie z Cimmerii” 31. Podobne postawy antyheroiczne dostrzega Stasiewicz także
w przygodach Roda Gallowglassa z powieści pod wymownym tytułem Czarnoksiężnik mimo
woli (The Warlock in Spite of Himself) Christophera Stasheffa, w pełni korzystającej z chwytu
23
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budowania dystansu ironicznego tak do postaci protagonisty, jak i samego świata narracji,
immoralisty Kane’a ze słynnej sagi magii i miecza Karla Edwarda Wegnera czy Elrica
z Mélniboné z niemniej znanego cyklu powieściowego Michaela Moorcocka, w którym –
bardzo podobnie zresztą jak we wspomnianych już późniejszych powieściach Robin Hobb
o Bastardzie Rycerskim – „postawa antyheroiczna głównego bohatera rodzi się […] z niuansów [jego — K.M.M.] konstrukcji psychicznej”, a jego czyny w ostatecznym rozrachunku
są „w mniejszym lub większym stopniu destrukcyjne dla niego i jego najbliższych” 32.
Ukoronowaniem tej części książki jest znakomita interpretacja antybohaterskości Geralta, dzięki której możliwe jest połączenie w jednym tropie pozornie od siebie odległych faz
rozwojowych literackiego uniwersum Andrzeja Sapkowskiego, tj. pierwotnej wiedźmińskiej pentalogii oraz powieści-palimpsestu Sezon burz 33. Polemizując z tropem interpretacyjnym Tomasza Z. Majkowskiego, zestawiającym sposób kreacji bohaterów w sadze Sapkowskiego z Trylogią Henryka Sienkiewicza 34, Stasiewicz przedstawia ją jako radykalnie
antyparenetyczną i przeciwstawiającą się heroizacji bohatera – ale przede wszystkim skierowaną nie ku polskiej tradycji literackiej, lecz zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem
„schematów poetyki epic fantasy” 35 i per analogiam do trylogii Lyonesse Vance’a. Portret Geralta w Między światami jest szczery i bezkompromisowy: wybielony i uładzony w grach CD
Projekt RED ponury, sardoniczny i cyniczny wiedźmin przywrócony zostaje postmodernistycznej fantastyce jako pełnokrwisty antybohater 36. Rozgoryczony światem i rozczarowany, nieprzechodzący w oryginalnej sadze „typowej dla fantasy przemiany wzorowanej na
Entwicklungsroman i biorący udział w wydarzeniach wojny z Nilfgaardem przypadkowo
i wbrew swej woli 37 – Sezonie burz zostaje Geralt zdeheroizowany i symbolicznie wykastrowany. Po pierwsze wskutek utraty wyróżniającego go oręża („oczywistego fallicznego symbolu określającego [jego — K.M.M.] status społeczny i zarazem płciowy” 38), a po drugie –
przez machinację dominujących nad nim intelektualnie czarodziejek. Skutkiem tego:
Wysiłki zmierzające do odzyskania […] oręża nie przynoszą żadnego rezultatu, a antybohater Sapkowskiego
zmuszony zostaje do zaakceptowania własnej bezradności i skupienia wszystkich sił na przetrwaniu i wyplątaniu się z wydarzeń, na które ma znikomy wpływ 39.
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W podobny sposób przedstawia Stasiewicz także Twardokęska ze zdecydowanie mniej
ironicznej i bliższej paradygmatowi epickiej fantasy sagi Anny Brzezińskiej o zbóju Twardokęsku, której ośrodkiem fabularnym jest trop anty-questu protagonisty 40. Twardokęsek
w tej rozbudowanej i w o wiele większym stopniu światocentrycznej narracji prezentuje się
jako „czynnik obcy i dysonansowy, co jest źródłem jego narastającej alienacji” 41. Eksperyment Brzezińskiej z narracją personalną, dobrze konweniujący ze specyfiką fokalizowania
fabuły z perspektywy antybohatera (której przykładem idealnym pozostaje wciąż Fizjonomika Jeffreya Forda), powiela też wnikliwie tu przeanalizowany cykl inkwizytorski Jacka
Piekary, ześrodkowany na postaci Mordimera Madderdina – którego charakteryzuje „cynizm, nieustanna ironia, immoralizm i indyferentyzm moralny, funkcjonowanie na granicy
społeczeństwa […], postrzeganie świata jako kloaki pełnej występku, brudu moralnego
i rozpusty” 42. Podrozdział o Piekarze aż prosi się o rozbudowanie do samodzielnej postaci
i publikację w czasopiśmie – nie dość bowiem, że jest to pierwsza krytyczna analiza kontrfaktycznego światotwórstwa cyklu inkwizytorskiego, to nadto jest to również pierwsze
spojrzenie na Mordimera jako bohatera w pełni postmodernistycznego, aktywnie komentującego otaczający go świat, a zatem i „istniejącego […] jednocześnie w dwóch światach[:]
fikcyjnym i fantastycznym, i dyskursywnym współczesnym”, prezentującego więc postawę
sceptyczną i antyheroiczną „czytelną i zrozumiałą także w świecie pozaliterackim” 43.
Wątek metafikcjonalny podejmuje finalny podrozdział tej części książki, poświęconej
postaci Thomasa Covenanta Niedowiarka: bohatera dziesięciotomowego cyklu Stephena
Donaldsona (rozpoczętego w 1977 roku powieścią Jad Lorda Foula), który to – jak to bywało
często w tamtym okresie (by przypomnieć chociażby Dziewięcioro książąt Amberu Rogera
Zelaznego z 1970 roku czy Letnie Drzewo Guya Gavriela Kaya z 1984) trafia do świata fantastycznego na skutek przypadkowego zbiegu okoliczności, łącząc obydwa plany w retorycznym chwycie portal-quest fantasy 44. O ile jednak sama „historia opowiadana w [cyklu —
K.M.M.] jest pozornie sztampowa” 45 i zgodna z ogólnym wzorcem epickiej fantasy, o tyle
Kroniki Thomasa Covenanta wyróżnia „zwątpienie głównego bohatera w realność Krainy
wynikające ze zderzenia występujących w powieści partii »realistycznych« i »fantastycznych«” 46, wyrażające się w przekonaniu protagonisty o tyum, że „Kraina i towarzyszące mu
wydarzenia są projekcją jego umysłu i że żadne przejście przez portal de facto nigdy nie
miało miejsca). Konstrukcja powieści wraz z chwytem metafikcji – „naruszającym istotę fabularności i obnażającym zarazem jej fikcjonalność” 47 – skłania Stasiewicza do obwołania
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cyklu Donaldsona „jednym z pierwszych kroków konwencji fantasy w stronę postmodernizmu” 48, znamionowanym przede wszystkim przez obecność McHale’owskiej dominanty
ontologicznej („status ontologiczny świata jest głównym przedmiotem zainteresowania”
a jego inność przestaje być traktowana jako coś oczywistego i pozostaje „nieustannie przedmiotem zainteresowania, komentarzy i wątpliwości protagonisty” 49), aut o ref er en cy jno ś ć i me ta fi k cy jn o ść („świat jest odwzorowaniem psychiki [protagonisty — K.M.M.]”,
a „w skrajnie postmodernistycznym ujęciu tego problemu możliwe jest przyjęcie konkluzji,
że to b oh a ter jes t au t or em świ at a [podkr. oryg.]” 50), dys t ans i r on ic z ny („zasianie wątpliwości wobec historii opowiadanej w technice powieści realistycznej”) i au t ot ema ty c zn oś ć („Thomas wkracza do krainy jako »improduktyw artystyczny« […], a wychodzi z niej […] jako odrodzony pisarz” 51, per analogiam do również orbitujących wokół
problemu literatury i pisarstwa powieści w rodzaju Małego, dużego oraz tetralogii Ægipt Johna
Crowleya, Krainy Chichów Jonathana Carolla, Jonathana Strange i Pana Norella Suzanny
Clarke czy – w wariancie młodzieżowym – Atramentowego serca Cornelii Funke). Rozważania o antybohaterze doprowadzają tym samym Stasiewicza do konkluzji ściśle już z zakresu
poetyki postmodernistycznej, szczególnie że dla powieści ją realizujących istotne pozostaje
odniesienie do jakiegoś paradygmatu, który mogłyby one przekraczać – w tym także i do
tego wzorca literackości, z którego same korzystają. Kategoria antybohatera bowiem:
[…] w literaturze fantasy jest silnie intertekstualna i wymaga współudziału czytelnika. Wspomnianym wyżej czynnikiem „anty-” są bowiem i n n e t e k s t y [podkr. oryg.], a nie kontekst społeczny, w który uwikłany jest bohater. […] Szczególna konstrukcja świata przedstawionego w fantasy może jednak sprawiać,
że postawy antyheroiczne w konkretnych realizacjach nie są jako antyheroiczne rozpoznawane w obrębie
tekstu. […] w przypadku literatury fantasy bardzo często określanie mianem antybohatera jest aktem czytelniczym wymagającym orientacji w tradycji gatunku i konwencjach z nim związanych. […] Wszelkie różnice w zachowaniach i postawach znaczą przede wszystkim w o b e c i n n y c h t e k s t ó w , a nie wobec
kontekstu społecznego potencjalnego czytelnika 52.

Okazuje się więc, że intertekstualność fantasy – o czym nie mówi się w polskim literaturoznawstwie dostatecznie głośno 53 – „wynika z samych założeń istnienia gatunku”, który
to „w odróżnieniu od literatury nazywanej realistyczną lub głównonurtową, nie istnieje bez
kontekstu i zazwyczaj poprzez istnienie takiego kontekstu jest definiowany” 54. W trzecim rozdziale Między światami Stasiewicz podejmuje się niełatwego zadania wypełnienia tej
luki badawczej, będącej skądinąd kolejną charakterystyczną polskich badań nad fantastyką
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– na tyle odwarstwionych od badań głównonurtowych, by wywoływać potrzebę przeszczepiania rozważań wypracowanych już przed laty na potrzeby poetyki realistycznej. Zrekapitulowawszy więc najważniejsze teorie intertekstualności – począwszy od słynnego podziału transtekstualności z Palimpsestów Gérarda Genette’a i jego krytycznej rewizji w artykule Michała Głowińskiego O intertekstualności, a skończywszy na zakresowego podziału
intertekstualności Ryszarda Nycza oraz stylistyczno-semantycznego Stanisława Balbusa
i Henryka Markiewicza 55 – przedstawia on fantasy jako gatunek nieuniknienie uwikłany
w relacje międzytekstowe. Większość jego definicji bowiem, jak obserwuje słusznie Stasiewicz, charakteryzuje znamienna relacyjność, przejawiająca się w definiowaniu go „wobec innych gatunków” 56, co też widoczne już było w referacie głównych polskich stanowisk
badawczych z części pierwszej książki, najczęściej zresztą sięgających do krytyki mitograficznej i archetypowej. Zadanie konfrontacji tych koncepcji z postmodernistyczną teorią intertekstualności jest praktycznie niemożliwe do zrealizowania w jednym rozdziale –
i dlatego też, pomimo pilności autora w odnotowywaniu większości najważniejszych koncepcji mitopoetyki czy relacji między mitem, archetypem a ich przetworzeniem w fantasy,
trudno byłoby rzec, iż temat ten został tu wyczerpany. Wymagałby on co najmniej osobnej
książki, takiej zwłaszcza, która poddałaby wiwisekcji strukturalistyczne residua krytyki
archetypowej w badaniach nad literaturą fantastyczną w Polsce i zweryfikowała wiele z pokutujących na tym gruncie dogmatów, które złożyły się na dominację „prowidencjonalistycznej historiozofii katolickiej” 57 w tolkienistyce i przekonanie o pełnej przekładalności
stosunków aksjologicznych epickiej fantastyki na jej późniejsze iteracje 58. Nic dziwnego
tedy, że w podrozdziale Intertekstualne początki, w ramach tradycyjnie już obszernej egzemplifikacji, padają akurat odniesienia do Władcy pierścieni – prototypu epickiej fantasy 59 –
Opowieści z Narni Clive’a Staplesa Lewisa, Zaklętego miecza Poula Andersona oraz Był sobie
raz na zawsze król Terence’a Hanbury’ego White’a 60 – powieści i cykli powieściowych obficie więc korzystających z tradycji literackiej i odsyłających w równej mierze do pism religijnych, co starożytnych mitografii czy sag epickich. Stasiewicz zgadza się tu z diagnozą
Majkowskiego, wedle którego „presja poetyki Tolkiena była elementem decydującym
o charakterze głównego nurtu fantasy do przełomu lat 80. i 90. XX wieku” 61 (czego dowodem są sagi Terry’ego Brooksa, Davida Eddingsa, Roberta Jordana, Tada Williamsa i wielu
innych) – i trzeba było dopiero awangardowych rozwiązań Glena Cooka, Guya Gavriela
Kaya i wreszcie George’a R. R. Martina, by tendencję tę przełamać.
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Spłacenie wszystkich długów teoretyczno- i historycznoliterackich pozwala tu wreszcie
na zajęcie się kluczowym, jak się wydaje, problemem tej części Między światami, a mianowicie światotwórstwem – tym więc, co czyni intertekstualność fantastyczną zjawiskiem prawdziwie osobnym, o niezwykłym potencjale narracyjnym, przewyższającym wszystko to, co
możliwe jest do osiągnięcia w powieściach ograniczających miejsce akcji do zapoznanych
empirycznie terytoriów. Fantasy różni się bowiem tym od osadzanych w rzeczywistych habitatach fabuł, że opowiedzenie jakiejkolwiek historii możliwe jest tu „dopiero po wykreowaniu […] fikcyjnego i manifestacyjnie zmyślonego uniwersum” 62 – czy, ujmując rzecz innymi słowy, po sfinalizowaniu „wytężonej pracy światotwórczej poprzedzającej właściwą
narrację” 63. Fikcyjny świat tym samym staje się „kategorią nadrzędną wobec fabuły” 64, co
też w istotny sposób wpływa na przeorientowanie relacji intertekstualnych – albowiem
„z chwilą, gdy konkretny świat zostanie stworzony na potrzeby konkretnego utworu, zaczyna żyć własnym życiem, to znaczy może funkcjonować niezależnie od pierwotnych tekstów, do istnienia których został powołany” 65. Stasiewicz wymienia dwa takie nowe rodzaje
relacji: tie-ins oraz shared worlds. Pierwszy przypadek – będący jego zdaniem „szczególnym
rodzajem intertekstualności rzadko występującym poza literaturą fantasy” 66 – opisuje zjawisko pisarskiej kooperatywy we współtworzeniu jednego świata, zapoczątkowane przez
Andre Norton w ramach Świata czarownic, a kontynuowane aż po dziś dzień, by przywołać
choćby podjęcie przez Brandona Sandersona narracji Koła czasu Jordana lub kontynuację
Kronik Diuny przez syna Franka Herberta, Briana, we współpracy z Kevinem J. Andersonem. Shared worlds byłyby z kolei, zgodnie z nazwą, światami współdzielonymi przez wiele
różnych fabuł (częstokroć realizowanych w innych mediach), definiowanymi tutaj jako
„rzeczywista odmiana intertekstualności, […] niewystępująca w tej formie w kulturze
współczesnej”, a pozwalająca na „rozbudowywanie fikcyjnego uniwersum poprzez kolejne
teksty, które powstają ze względu na inne teksty” 67. Stasiewicz nieco się tutaj jednak zapędza w rozszerzeniu kategorii intertekstualności. Jak sam dalej przyznaje, obydwie techniki
służą bowiem przede wszystkim do „kolektywnego rozbudowywania świata” 68, a nie do
tworzenia zależnych od siebie (w jakikolwiek sposób) fabuł – i z tego względu i światy
współdzielone, i tie-iny są raczej analizowane z wykorzystaniem albo narratologii
transmedialnej 69, albo medioznawstwa konwergentnego 70, albo też wprowadzanej na
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gruncie polskim mozolnie przez garstkę badaczy transfikcjonalności 71. Znacznie bliższy relacjom intertekstualnym jest już retelling 72, któremu Stasiewicz przygląda się m.in. na podstawie Grendela Jacka Gardnera, Shakespeare’owskich paranteli w Świecie Dysku Terry’ego
Pratchetta czy subwersywnych narracji feministycznych, określanych często z tego
względu jako sword & sorceress – czyli między innymi Mgieł Avalonu Marion Zimmer Bradley, ale też i znacznie dojrzalszych gatunkowo powieści Patricii A. McKillip czy Robin
McKinley 73. Charakter retellingu dobrze oddaje jego polski ekwiwalent, proponowany
m.in. przez Anitę Całek jako lepiej osadzony w polskim idiomie teoretycznoliterackim,
a mianowicie re na rr a cj a 74, dosłownie więc opowiedzenie znanej już historii na nowo
(także w wymiarze „reskrybowania świata”, w wypadku Pratchetta realizującego się choćby
w „opowiadaniu na nowo” instytucji w rodzaju poczty, opery czy banku 75). Stasiewicz pokazuje jednakże prawdziwie postmodernistyczne oblicze chwytu renarracji, opisując, jak
w Mgłach Avalonu czy mało znanej w Polsce powieści The Firebrand Bradley umożliwia
on narratywizowanie historii z perspektywy kobiecej, przemianowywane często w krytyce feministycznej na herstory. Porywająca jest także interpretacja Beauty Sheri S. Tepper
– w Polsce znanej głównie za sprawą powieści Trawa – w której wydobyta zostaje nie tylko
feministyczna renarracja, lecz także inny jej wymiar zaangażowany, tym razem służący do
dekonstrukcji „dystopijnego ekologicznego koszmaru” 76 świata XXII stulecia z perspektywy idyllicznego, fantastycznego świata baśni. Egzemplifikację tej części książki wieńczy
analiza opowiadania Maladie Andrzeja Sapkowskiego, przepisującego w nim historię Tristana i Izoldy nie tylko w sposób „odświeżający spojrzenie na tradycyjną legendę” czy
uwspółcześniającym ją w jakikolwiek sposób, lecz także tłumaczącego ją na realia narracji
postmodernistycznej, której protagonista „wie, że jest bohaterem historii, ma do niej stosunek emocjonalny i walczy o zachowanie własnej tożsamości w narracji, której jest marginalną postacią” 77. Stasiewicz za Christopherem J. Caesem, jednym z interpretatorów Maledie, oraz Johnem Clutem, widzi w tekście tym programową wypowiedź Sapkowskiego na
temat funkcji literatury fantasy, jednocześnie „proklamującej wyższość opowiadania historii” i „umieszczającej je w niemożliwych światach” 78 bez jednoczesnego ryzyka posądzenia
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Ksenia Olkusz definiuje transfikcjonalność za Richardem Saint-Gelaisem jako właśnie „zachodzącą pomiędzy tekstami kultury twórczą relację, która polega na współdzieleniu przez nie komponentów narracyjnych, takich jak fikcyjne postaci, lokalizacje, całe uniwersa czy artefakty” – i oddawaną w potocznym uzusie najczęściej anglicyzmem cross-over. Zob. Ksenia Olkusz, Transfikcjonalność w literaturze, w: „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2018, t. LXI, z. 1, s. 159. Por. także: tejże, Narracje transfikcjonalne na przykładzie serialu „Once Upon a Time, w: Narracje fantastyczne, dz. cyt., ss. 87, 91, 105-106, 109; Krzysztof M. Maj, Allotopie, dz. cyt., ss. 181-182, 233, 251-253; tegoż, Allotopia — wprowadzenie do poetyki gatunku, „Zagadnienia
Rodzajów Literackich” 2014, t. LVII, z.1 ss. 100-101, Paweł Marciniak, Transfikcjonalność, „Forum Poetyki” 2015, nr 2, ss.
102-107.
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o rażącą sprzeczność. Renarracja, podważająca racjonalną pewność prawd historycznych,
przepisująca dzieje z zaangażowanej, interpretatywnej perspektywy wchodzi tym samym
w konflikt z racjonalizmem, „który odarł świat z narratywnej natury” 79 – jednak w odróżnieniu od modernizmu, osuwającego się w autoteliczną celebrację własnej językowej swoistości i eksperymenty prozatorskie, stwarza literaturze fantasy miejsce „w świecie postmodernistycznej kultury” 80.
„Dominujące w polskiej refleksji ujęcie mitopoetyckie i tolkienocentryczne z reguły
niechętne jest literaturze fantasy […] utrzymanej w poetyce postmodernistycznej” 81 – taką
wyrazistą tezą rozpoczyna się ostatni i najważniejszy rozdział książki, pod zobowiązującym
tytułem Fantasy i postmodernizm. Stasiewicz przywołuje wybrane trzy stanowiska: Oziewicza, Pustowaruka i Majkowskiego, wskazując, że we wszystkich wypadkach zwrot postmodernistyczny w fantastyce utożsamiany był albo z „wyrazem duchowej pustki i antyhumanistycznego bełkotu współczesnej kultury” 82, albo z instrumentarium narratotwórczym
„burzącym iluzję »światotwórczą«” poprzez kierowanie „uwagi w stronę rzeczywistości
empirycznej” 83, albo wreszcie ze zmierzchaniem gatunku, który po „odjęciu epickiej jednorodności, traci również powab” 84. Białostocki badacz jest tu jednak i tak bardzo łagodny:
mógłby zacytować na przykład Wojciecha Kajtocha z książki Literatura i kultura popularna.
Metody: propozycje i dyskusje, który „nie jest […] pewny, czy prawie 30 lat panowania postmodernizmu nie zatarło w świadomości młodych literaturoznawców pewnych prawd podstawowych” 85 – przy czym oczywiście pozostawia w niepewnym zawieszeniu wszystkich
tych, którzy ciekawi byliby tego, o jakież to prawdy podstawowe chodzi i o jakichż to młodych literaturoznawcach konkretnie mowa. Tego rodzaju globalne dyskwalifikacje są w istocie rzeczy tym właśnie, z czym walczy zarówno nurt ponowoczesny w filozofii, jak i postmodernistyczny w literaturze – raczej rewidujący niż oceniający, raczej pytający niż oznajmujący i raczej krytyczny niż bezkrytyczny. Jak pisze Anna Burzyńska w Anty-teorii literatury:
Wszelki „post-” więc (tak poststrukturalizm, jak i postmodernizm czy ponowoczesność) – to uwaga dość
prostoduszna – rozgrywa się w środowisku „surówców wtórnych”, z których bezceremonialnie czerpie
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powrót romansu rycerskiego?, „Acta Universitatis Wratislaviensa” 1998, t. 7, ss. 55-73.
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popularna. Metody: propozycje i dyskusje, Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów 2015, s.
48. Skądinąd, to chyba pierwsza książka w Polsce, prezentująca w formie komentarzy czy glos do rozdziałów autorskiego
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wszystkie ostatnie soki, a z tego, co uda mu się odnaleźć, na wzór Lévi-Straussowskiego bricoleuer’a, konstruuje swoją własną układankę. Zarazem wszelki „post-” to czas p o w s t r z y m a n i a , o c z y s z c z e n i a ,
p r z e w a r t o ś c i o w y w a n i a , p r z e p r a c o w y w a n i a [podkr. K.M.M.] – a więc po prostu czas postu, który nastaje po to, by otworzyć możliwości czemuś nowemu. Konsekwencje całego tego procesu nie są jednak
widoczne od razu, lecz zawsze tylko ex post- 86.

Fantastyka i badania nad fantastyką potrzebują tego właśnie: „otworzenia możliwości
czemuś nowemu”, krótko więc mówiąc: większej inkluzywności i mniejszej arbitralności 87.
Między światami otwierają polską teorię fantastyki na Zachód, w stopniu zdecydowanie największym na tle większości dotychczasowych prób monografii gatunku, i przede wszystkim właśnie w stronę teoretyków postmodernizmu. Omawiając w tym rozdziale dobrze
znane wszystkim czytelnikom prace wspomnianej Burzyńskiej, Anny Łebkowskiej czy
Anny Martuszewskiej (niewymienianych, co bolesne, w recenzowanej książce) koncepcje
teoretycznoliterackie i narratologiczne McHale’a, Hutcheon czy Nicola, Stasiewicz koncentruje się jednak na tym, nad czym dotychczasowi ich komentatorzy się nie zatrzymywali
– a mianowicie nad tezami na temat fantastyki. Dzięki temu z Powieści postmodernistycznej
McHale’a, z której cytuje się zwykle niewiele ponad kompletnie już doksalny podział na
dominantę epistemologiczną modernizmu i ontologiczną postmodernizmu, wydobyta zostaje tu ważna teza, zgodnie z którą science fiction i postmodernizm mogą być traktowane
jako „siostrzane odmiany literatury”, które wprawdzie „dążą zasadniczo w tym samym kierunku, ale idą własnymi drogami niezależnie i dochodzą do podobnych konstrukcji ontologicznych nie wywierając na siebie żadnego wpływu” 88. Odnotowując, że McHale odnosi
się w zasadzie wyłącznie do science fiction (co nie dziwi o tyle, że wpisuje się w pokutujący
już od dekad stereotyp traktowania tego nurtu fantastyki jako artystycznie dojrzalszego od
fantasy), Stasiewicz formułuje na podstawie jego rozważań pięć istotnych zjawisk wspólnych dla fantastyki i postmodernizmu, tj. (1) prymat wymyślania świata nad opisem realności; (2) przejście od światów obserwowanych przez bohaterów podróżujących do nich z aktualnej rzeczywistości do światów hermetycznych; (3) spadek roli subiektywnego i niewiarygodnego narratora na rzecz rekonstrukcji elementów świata narracji przez czytelnika; (4)
narastanie udziału iluzji estetycznej unaoczniającej sztuczność literackiego konstruktu oraz
(5) autoreferencyjność 89.
Podrozdział poświęcony Lindzie Hutcheon trochę rozczarowuje – mógłby być bogatszy, gdyby autor Między światami sięgnął nie tylko do krótkiego tekstu Historiograficzna metapowieść, ale przynajmniej do wspomnianych omówień u Burzyńskiej lub Łebkowskiej
a najlepiej (i w dodatku w duchu książki, do tej pory konsekwentnie przyznającej prymat
źródłom anglosaskim) do fundamentalnej monografii Narcissistic Narrative: The Metafictional
Paradox, w której znajduje się cały rozdział poświęcony literaturze fantasy, będący jednym
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z najświetniejszych źródeł do analizy postmodernistycznego światotwórstwa 90. Pozwoliłoby to na wyeksponowanie o wiele istotniejszych dla badań nad fantastyką tez, aniżeli
akurat tej o pantekstualności 91 – choć ta oczywiście koresponduje z wcześniejszą decyzją
o rezygnacji z analizowania technik światotwórczych jako transfikcjonalnych na rzecz poszerzenia kategorii intertekstualności 92. Hutcheon pisze tam na przykład, że literaturze fantasy właściwa jest:
[…] zdolność zmuszenia czytelnika (bez jednakże otwartego zachęcania) do stworzenia fikcyjnego, wyobrażonego świata odrębnego od empirycznego, w którym on żyje. Tolkienowskie Śródziemie (tak samo zresztą
jak Homerowska Troja, Miltonowski Eden czy Fowlesowska wiktoriańska Anglia) jest tak dlań realny, jak
otaczający go świat, jednak przy tym inny, jako wytwór jego wyobraźni. Podczas gdy w narcyzmie podmiotowym (overt narcissism) 93 czytelnikowi mówi się wprost, że to, co czyta, jest wyobrażeniem, że referenty języka tekstu są fikcjonalne, w narcyzmie odśrodkowym, którego modelem jest literatura fantasy, fikcjonalność referentów jest aksjomatyczna. Proza ta musi bowiem tworzyć samowystarczalne światy, mając do dyspozycji jednak tylko znany nam język. Wszyscy pisarze kreują symboliczne konstrukty czy fikcyjne światy,
jednak to pisarze fantasy muszą dbać o to, by ich światy były dość autonomiczne i samowystarczalne reprezentacyjnie, by zyskiwać aprobatę czytelników 94.

Znacznie lepszy użytek robi Stasiewicz już z The Cambridge Introduction to Postmodern
Fiction Nicola oraz Metafiction Patricii Waugh 95, które pozwala na przedstawienie sposobów, jakich poetyka fantastyczna wespół z postmodernistyczną może wykorzystywać do
rozchwiewania „dwóch podstawowych przekonań realizmu: możliwości reprezentacji i wiary
w narrację” 96. Otwiera to oczywistą drogę ku metafikcji, w której „literatura jest »świadoma« swojej literackości, »świadoma« tego, że jest konstruktem a nie zwierciadłem odbijającym rzeczywistość i swoją »świadomość« sygnalizuje za pomocą różnych, mniej lub bardziej
demonstracyjnych sygnałów” 97. Stasiewicz wyostrza też, słusznie, uwagę Nicola o mieszczańskich uwikłaniach prozy realistycznej, która – de facto po dziś dzień, jeśli przyjrzeć się
90
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dla postmodernizmu, czym proza detektywistyczna była dla modernizmu. Zob. Linda Hutcheon, Actualizing Narrative Structures: Detective Plot, Fantasy, Games, and the Erotic, w: tejże, Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox, Waterloo: Wilfrid
Laurier University Press 1980, s. 76.
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retoryce uzasadnień werdyktów jury głównonurtowych nagród literackich 98 – zawsze musi
„być o czymś”, „nieść »przekaz« lub komentarz społeczny” 99, który z definicji zakłada pozbawienia odbiorcy części „władzy” nad tekstem w imię interwencjonizmu społecznego lub
ideologicznego, odbywającego się zawsze z pozycji ex cathedra. Fantastyka zostawia o wiele
więcej swobody czytelnikowi, przede wszystkim uwalniając go od empirycznego balastu
ideologicznego przez zdekontekstualizowanie znanych mu punktów odniesienia i rekontekstualizację ich w nowej rzeczywistości. W tym sensie, jak przewrotnie zauważa sam Stasiewicz, nawet modernistyczny (wedle założeń przyjętych przez Attebery’ego) Władca pierścieni Tolkiena „może być […] interesujący dla czytelników postmodernistycznych ze względu
na […] stworzenie autonomicznego wobec rzeczywistości świata w ramach dzieła literackiego” 100, w pełni korzystającego w możliwości stwarzanych przez metafikcję choćby w zakresie eksperymentów ksenolingwistycznych nad sindarinem, quenyą, khuzdûlem i innymi
językami Śródziemia (które dziś notabene funkcjonują już transfikcjonalnie poza fundatorskim tekstem). Mimo to jednak w książce Między światami podtrzymana zostaje wpływowa
teza Attebery’ego, zgodnie z którą postmodernistyczny biegun fantasy wyznacza Małe, duże
Johna Crowleya, zderzającego:
[…] realizm z fantastyką, manifestującego „powieściowość” swojej powieści poprzez zwracanie uwagi czytelnika na elementy poetyki, które nie służą przekazywaniu znaczeń, ale stają się przedmiotem refleksji
zarówno czytelnika, jak i bohaterów, burzącego ontologiczną granicę między elementami świata przedstawionego (narrator jest realnym bytem, bohaterowie mają świadomość swojej fikcyjności) i czyniącego opowieść głównym przedmiotem zainteresowania, a nie jedynie środkiem służącym celom nadrzędnym (wizji
świata, refleksji moralnej) 101.

Wydaje się, że i dziś, po blisko trzydziestu latach od wydania Strategies of Fantasy Attebery’ego, traktowanie Crowleya jako symbolicznego patrona zwrotu postmodernistycznego w fantastyce jest w pełni uprawnione: trudno bowiem odnaleźć powieść, która lepiej odzwierciedlałaby znaczenie pojęcia „zbiór rozmyty”, skoro łączy w sobie ona elementy baśni
postmodernistycznej 102 – pamiętajmy, że w oryginale tytuł powieści brzmi Little, Big, Or the
Fairies’ Parliament – realizmu fantastycznego, realizmu magicznego i fantastyki miejskiej
(urban fantasy). Jest to zarazem utwór, który dostarcza Stasiewiczowi uzasadnionych podstaw do wyznaczenia trzech najistotniejszych cech postmodernistycznej fantastyki, tj. (1)
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Jaskrawo widać to w laudacji Tadeusza Nyczka dla Ciemno, prawie noc Joanny Bator, gdzie czytamy: „W nagrodzonej książce
autorka nawiązuje do konwencji powieści gotyckiej. N i e p o t o j e d n a k , b y b a w i ć c z y t e l n i k a [podkr. K.M.M.]”
(Joanna Bator zdobyła Nagrodę Literacką Nike 2013, online: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/joanna-bator-zdobylanagrode-literacka-nike-2013 [dostęp: 30.08.2018]).
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W rozumieniu przyjmowanym przez Weronikę Kostecką, tj. jako „utwór literacki, który w odróżnieniu od adaptacji reinterpretuje baśń klasyczną, czyli dekonstruuje ją, proponuje nowe jej odczytanie, włącza ją w obszar intertekstualnych gier z tradycją, weryfi kuje dotychczasowe interpretacje. Baśń postmodernistyczna nie tylko skłania do reinterpretacji, lecz przede
wszystkim sama stanowi reinterpretację baśni tradycyjnej (m.in. na zasadzie parodii”. Weronika Kostecka, Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku, Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 2014, s. 16. Na temat Małego, dużego w tym
kontekście zob. William H. Ansley, Little, Big Girl: The Influence of Alice Books and Other Works of Lewis Caroll on John Crowley’s
Novel „Little, Big, Or the Fairies’ Parliament”, w: Snake’s Hands. The Fiction of John Crowley, red. Alice K. Turner, Michael AndreDriussi, Canton: Cosmos Books 2003, ss. 165-203.
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ontologiczności (czyli „tworzenia autonomicznych literackich światów pozbawionych
symbolicznych odniesień do rzeczywistości czytelnika”); (2) literackości (czyli „zwracania
uwagi czytelnika na akt czytania i formę czytanego tekstu, jego nacechowanie stylistyczne
i relacje międzygatunkowe”) oraz (3) metatekstualności („czy raczej metaliterackości, czyli
skłonności do referencji bardziej skierowanej w stronę literatury, a nie rzeczywistości”) 103.
Wszystkie te cechy świetnie ilustrują przywołane przykłady znanych fantastycznych powieści postmodernistycznych, na czele z Krainą Chichów Jonathana Carolla (szkoda jedynie,
że niewzbogaconej o odniesienia do którejś z nowszych jego powieści, np. Kobiety, która wyszła za chmurę), Jonathanem Strangem i Panem Norellem Suzanny Clarke oraz – „bałamutnego” i ironicznego, jak lubi powtarzać Stasiewicz 104 – cyklu Lyonesse Jacka Vance’a. Najbardziej interesujące i pożyteczne dla czytelnika książki Między światami będą zamieszczone
w dalszych podrozdziałach interpretacje wątków postmodernistycznych praktycznie nigdy
nieanalizowanych w tym kontekście, a zatem cyklu Czarodzieje Lva Grossmana, docenionego za dekonstrukcję idealizmu Opowieści z Narnii 105 i skrajną metafikcjonalność (cały cykl
jest poświęcony fingowanej sadze fantasy o krainie Fillory), antyneoliberalnych i dystopijnych Aktów Caina Matthew Woodringa Stovera, lecz także i przykładów polskich: radośnie
intertekstualnej serii Kłamca Jakuba Ćwieka (wcale zasadnie sparowanej z Chłopakami Anansiego Neila Gaimana 106), Pana Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza, realizującego „rozmyty” wzorzec science fantasy 107, czy Jacka Dukaja, radykalizującego ten chwyt w opowiadaniu Ruch Generała, będącym – jak wskazuje Piotr Gorliński-Kucik – próbą realizacji spójnego logicznie światotwórstwa w konwencji fantasy, o które pisarz upominał się w dylogii
esejów Filozofia fantasy 108.
Książkę Między światami kończy podsumowanie o charakterze anegdotycznym: Piotr
Stasiewicz kreśli bowiem symboliczną cezurę w rozwoju postmodernistycznej fantasy wraz
z publikacją dwóch monumentalnych, ponadtysiąstronicowych tomów cyklu Archiwum Burzowego Światła (planowanego docelowo jako dekalogia) Brandona Sandersona. Autor Z mgły
zrodzonego planował odciąć się w nim od jakichkolwiek paranteli Tolkienowskich, w tym
i tych radykalizujących stworzony przezeń wzorzec powieściowy w celu całkowitego zerwania z jego schedą. Z tego też względu, inaczej niż w heksalogii poświęconej doświadczonemu przez rządy Ostatniego Imperatora światu Scadria, wykreowany na potrzeby Archiwum Roshar 109 „jest całkowicie abstrakcyjny z punktu widzenia odniesień do rzeczywistości
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Piotr Gorliński-Kucik, TechGnoza, uchronia, science fiction. Proza Jacka Dukaja, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2017, ss. 13, 170-171.
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Który notabene jest częścią tego samego uniwersum, Cosmere, rozwijanego przez Sandersona na przestrzeni jego wszystkich
powieści, połączonych ze sobą właśnie nie tylko za pośrednictwem łącz intertekstualnych, lecz również transfikcjonalnych
(Cosmere łączy w sobie bowiem nie tylko teksty, ale całe światy).
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empirycznej potencjalnego czytelnika [i] jest też nieempiryczny dla samych bohaterów” 110 –
i to do tego stopnia, że na poziomie drugiego tomu cyklu odbiorca może tylko niejasno
domyślać się, do czego odsyłają używane przez bohaterów książek allonimy 111, funkcjonujące
tam w powszechnym obiegu językowym (jak np. skałopąki albo chulle). Nie ma tu więc żadnej Campbellowskiej figury mędrca, „wkraczającej w kluczowych miejscach do akcji po to,
by wyjaśnić protagoniście, co powinien zrobić, a czytelnikowi dać kojący pseudomityczny
kontekst” 112 o trybie faktycznej lub symbolicznej encyklopedii. Jak pisze Stasiewicz:
Położenie dużo większego nacisku na kwestie ontologiczne w Drodze królów i Słowach światłości, uczynienie
świata, w którym dzieją się te powieści, zagadką nie tylko dla czytelnika, ale także dla samych bohaterów
zbliża tak napisaną powieść nie tylko do nurtu postmodernistycznego, ale także do science fiction, która, jak
widzieliśmy, zdaniem niektórych teoretyków tego zjawiska jest gatunkiem postmodernistycznym niejako
w naturalny sposób. W każdym razie, twórczość Z mgły zrodzonego jest przykładem na to, że fantasy epicka
nie tylko może istnieć w oderwaniu od Tolkienowskich schematów, ale ma się przy tym całkiem dobrze.
Innych na to dowodów dostarczają teksty R. Scotta Bakkera, Stevena Eriksona, a z polskich twórców Roberta
M. Wegnera i Jacka Dukaja 113.

Być może to znaczące, że właśnie najnowsze osiągnięcia prozatorskie i światotwórcze
jednego z najbardziej poczytnych i najwybitniejszych zarazem współczesnych pisarzy fantastycznych na świecie wieńczą książkę o fantastyce postmodernistycznej. Trudno bowiem
o lepszy dowód na nie tylko „zanikanie wyrazistych podziałów na literaturę wysoką i popularną” 114, lecz także – dopowiedzmy – fantastyczną prozę „gatunkową” (jak mawiają Anglosasi) i główny nurt, który systematycznie zmienia bieg i być może kiedyś wpłynie do tych
samych wód, w których zanurzone są już rzesze czytelników.
Ogromna praca, jaką wykonał Piotr Stasiewicz, okaże się w dłuższej perspektywie nieoceniona: dzięki monografii Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze
fantasy przyszli badacze tego gatunku nie będą czuli się zobligowani do ciągłego powracania
ad fontes przy studiowaniu najnowszych form fantastycznych, i to zarówno w wymiarze historyczno-, jak i teoretycznoliterackim. Tak samo bowiem, jak przy analizie Piątej pory roku
Nory K. Jemisin zbyteczne są odwołania do metafizycznego legendarium Tolkienowskiego
czy eklezjalnych alegorii C. S. Lewisa, tak też przy zgłębianiu najnowszych teorii krytycznych
po licznych zwrotach – postmodernistycznym, topograficznym, autobiograficznym, postzależnościowym, afektywnym i wielu innym – nie jest konieczne ciągłe cytowanie starzejących się tez o mitopoetyce, metafizycznej subkreacji czy romantycznych źródłach fantastyki, a już na pewno wartościujących opinii ferowanych z wyżyn dawno obalonych paradygmatów humanistyki. Niezależnie bowiem od pomniejszych zastrzeżeń, które można byłoby
wysuwać wobec książki Stasiewicza, powielającej chociażby problematyczną praktykę
110
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przytaczania długich partii streszczeniowych 115 czy pomijającej niektóre ważne (choć niekoniecznie pisane z myślą o badaniach nad fantastyką) opracowania teoretyczne i filozoficznoliterackiej, jest to pozycja absolutnie obowiązkowa dla każdego badacza fantastyki
i, jako taka, winna pojawiać się w bibliografiach wszystkich artykułów aspirujących do kształtowania ponowoczesnego idiomu w studiach nad narracjami fantastycznymi. Ma ona bowiem tę nieczęstą zaletę, że nie wchodzi w konflikt z przedmiotem opisu – pielęgnuje postmodernistyczną strategię niezobowiązującej przechadzki po fantastycznym wieloświecie
i emanuje autentycznym, odczuwalnym w lekturze zamiłowaniem dla opisywanego gatunku – który można tylko z przyjemnością współdzielić w czytelniczej kontrasygnacie 116.
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Koniecznych jednakże, trzeba od razu dopowiedzieć, z uwagi na gigantyczne zaległości polskich literaturoznawców, częstokroć po prostu odmawiających zapoznawania się na własną rękę tak z klasyką fantastyki, jak i jej współczesnymi odmianami
– co powoduje, że wyjaśnianie zachodzących w niej zjawisk bez szczegółowego przytaczania treści poszczególnych książek
mogłoby skończyć się wyjaśnianiem ignotum per ignotius.

116

Kontrasygnata rozumiana jest tu w znaczeniu przyjmowanym przez Derridę, jako więc performatywny współpodpis. Jak
mówił filozof w słynnej rozmowie z Derekiem Attridgem: „Moim prawem, któremu staram się poświęcać i odpowiadać, jest
t e k s t i n n e g o [podkr. oryg.], jego jednostkowość, jego idiom, jego wezwanie, które mnie poprzedza. Odpowiedzialnie
mogę odpowiedzieć na nie (i odnosi się to do wszelkiego prawa, w szczególności do etyki) tylko wówczas, gdy wprowadzam
do gry i angażuję własną jednostkowość, składając podpis, inną sygnaturę; kontrsygnatura bowiem podpisuje, potwierdzając
sygnaturę innego, czyniąc to jednak w absolutnie nowy i inaugurujący sposób”. Jacques Derrida, Derek Attridge, Ta dziwna
instytucja zwana literaturą, przekł. Michał Paweł Markowski, „Literatura na Świecie” 1998, nr 11–12, s. 216.
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Krwawe łzy wampirów

Sformułowana dekadę temu teza Anny Gemry, zgodnie z którą „Wampir pozostaje dziś
jedną z najchętniej eksploatowanych ikon popkultury” 1, wciąż nie traci na aktualności. Dowodzą tego zarówno kolejne teksty kultury, w których pojawia się figura nieśmiertelnego
krwiopijcy, jak i licznie powstające opracowania naukowe. Jednym z najnowszych polskich
opracowań jest publikacja Oblicza wampiryzmu pod redakcją Anny Depty, Szymona Cieślińskiego oraz Michała Wolskiego, wydana w wersji elektronicznej nakładem Stowarzyszenia
Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”. Jest to tom zbiorowy złożony
z części zatytułowanej Wstęp albo Nowe twarze starych upiorów oraz trzynastu tekstów, spośród których pierwsze trzy dostarczają kulturoznawczych lub antropologicznych odczytań
figury wampira, kolejnych sześć oscyluje wokół przedstawień nieumarłego w filmie (zarówno serialu, jak i produkcji pełnometrażowej), następne dwa badają pojawienie się wampirów w muzyce, ostatnie zaś dwa – w literaturze.
Oblicza wampiryzmu rozpoczynają się od błahych rozważań redaktorów nad potrzebą
dalszego analizowania wykorzystania figury wampira. Przywołują oni kluczowe opracowania naukowe (znalazły się tu takie tytuły, jak: Wampir. Biografia symboliczna Marii Janion,
Encyclopedia of the Undead Boba Currana czy Wampiry i wilkołaki. Źródła, historia, legendy od
antyku do współczesności Erberto Petoi, zabrakło jednak choćby ważnych publikacji Elany
Gomel 2) oraz przytaczają nazwiska autorów licznych tekstów poświęconych postaci nieumarłego. I tu właśnie pojawia się pierwszy brak – to oczywiste, że redaktorzy nie mogą znać
wszystkich badaczy zajmujących się wampirami, jednak znacząco zawęzili oni grono polskich naukowców analizujących tę tematykę. Nie odnajdziemy więc tu nawiązań do książek
i artykułów Dariusza Brzostka, Kseni Olkusz, Joanny Kokot, Barbary Zwolińskiej, Agnieszki Izdebskiej, Agaty Łukszy, Andrzeja Skrendo, Batłomieja Sali, Krystiana Sai, Kamila Stachowskiego 3 czy autorki niniejszej recenzji, choć znajdziemy już oczywiście autocytowanie
monografii jednego z autorów wstępu. Poza niezmiernie wybiórczym i niekompletnym zaprezentowaniem najważniejszej literatury naukowej Wstęp zawiera jeszcze krótkie przybliżenie tematyki poszczególnych rozdziałów, które znalazły się w tomie. Gdyby autorzy
1

Anna Gemra, Od gotycyzmu do horroru: wilkołak, wampir i Monstrum Frankensteina w wybranych utworach, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008, s. 237.

2

Np. Bloodscripts: Writing the Violent Subject (Columbus: Ohio State University Press 2003).

3

Mowa o następujących publikacjach: Dariusz Brzostek, Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2009; Ksenia Olkusz, Współczesność w zwierciadle horroru. O najnowszej
polskiej fantastyce grozy (Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 2010), Etiologia martwej obcości. O chodzących zwłokach, przywróconych do życia i powróconych w narracjach serialowych, w: Wykluczenia, red. Joanna
Hańderek, Natalia Kućma, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2017, ss. 287-307; Rozbieranie wampira. Erotyczne imaginacje i seksualne fantazje w romansach paranormalnych / metafizycznych (na wybranych przykładach), „Orbis Linguarum” 2015,
nr 43, ss. 415-425, Wampir w wielkim mieście. „Miasto poza czasem” Enrique Moriela jako traktat o dobru i złu, „Zbliżenia Interkulturowe” 2010, nr 7, ss. 86-92); Joanna Kokot, Pisanie jako modelowanie świata. „Dracula” Brama Stokera, „Przegląd Humanistyczny” 2008, nr 5, ss. 101-128; Barbara Zwolińska, Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej: na przykładzie
„Opowieści niesamowitych” Edgara Allana Poego, „Poganki” Narcyzy Żmichowskiej oraz opowiadań Stefana Grabińskiego, Gdańsk:
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2002; Agnieszka Izdebska, Gotycyzm/gotycyzmy – rekwizyty i metamorfozy, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2017, nr 30 (50), ss. 325-338; Agata Łuksza, Sleeping with a Vampire, „Feminist Media Studies”
2014, t. 15, nr 3, ss. 429-443, Lowelas grobów. Wampir na scenie w XIX wieku „Literatura Ludowa” 2014, t. 2, ss. 3-16; Andrzej
Skrendo, Wampirologia albo – jak się staje, czym się jest, „Teksty Drugie” 2016, nr 2, ss. 431-440; Grzegorz Sala, W górach przeklętych. Wampiry Alp, Rudaw, Sudetów, Karpat i Bałkanów, Lesko: Wydawnictwo Bosz 2016; Krystian Saja, Wampir w świecie
antropii. Kognitywizm subsymboliczny w literaturoznawstwie, Kraków: Wydawnictwo Nomos 2017; Kamila Stachowskiego,
Wampir na rozdrożach. Etymologia wyrazu upiór ~ wampir w językach słowiańskich, „Rocznik Slawistyczny” 2005, t. LV, ss. 7392; Barbara Szymczak-Maciejczyk, Fatum i szaleństwo? Szkic o wampirach Anne Rice, w: Oblicza szaleństwa w kulturze, red. Sylwia Góra, Agata Płazińska, Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM 2016, ss. 105-116 i Wampir nie
potrafi żyć na odludziu. Wizerunek miasta w "Kronikach wampirów" Anne Rice, w: Narracje fantastyczne, red. Ksenia Olkusz,
Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2017, ss. 365-402.
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wstępu nie ograniczyli się objętościowo do sześciu stron (!) – co daje oszałamiający rachunek dwóch stron na jednego redaktora – i nie przeznaczyli połowy z nich na reklamę zorganizowanej przez siebie konferencji oraz streszczenie wszystkich rozdziałów, być może
zdołaliby oddać sprawiedliwość aktualnemu stanowi badań. W obecnym kształcie bowiem
wstęp wyrządza ogromną szkodę polskim badaniom nad literaturą wampiryczną, nie oddając im sprawiedliwości na tle łatwiejszych do wyszukania w internecie publikacji anglojęzycznych i spychając je ponownie do fanowsko-studenckiej niszy, z której wymienieni
polscy badacze (a przecież i ta lista nie jest kompletna) z sukcesami je wydobywali. Dobrze zobrazować to może następujący intrygujący przykład. W pewnym momencie we Wstępie pojawia się inspirowana tezami Mikołaja Marceli uwaga, zgodnie z którą „Obecnie figura wampira w zbiorowej świadomości odbiorców popkultury odeszła nieco w cień za sprawą ożywienia zainteresowania zombie, co […] jest charakterystyczne dla czasu kryzysu
ekonomicznego” 4. Pomimo iż przesunięcie koncentracji na postać zombie jest uwagą niejako na marginesie, uderza fakt, iż nie przywołuje się w tym kontekście Kseni Olkusz, jedynej w Polsce badaczki, która tak wiele miejsca w swych rozważaniach poświęciła narracjom
zombiecentrycznym, zredagowawszy w dodatku pierwszą polską książkę poświęconą właśnie temu zagadnieniu 5.
Część złożoną z rozdziałów poszczególnych autorów – uczestników eksponowanej we
wstępie konferencji Oblicza wampiryzmu, która odbyła się w dniach 2-3 grudnia 2016 roku,
a której pokłosiem jest właśnie ów tom – rozpoczyna tekst Daniela Wojtuckiego zatytułowany Elementy wiary w szkodliwą, pośmiertną aktywność zmarłych na Śląsku i Morawach w świetle
relacji i dokumentów z XVI-XVIII wieku 6. Otwiera go cytat Benedykta Chmielowskiego, opisujący ożywionego trupa, który jest właściwym nawiązaniem do następującego po nim rozróżnienia dobrych i złych duchów zamieszkujących zaświaty i świat śmiertelników. Wojtucki prezentuje wierzenia, wedle których istniały zapowiedzi pojawienia się nieumarłego,
w dalszej kolejności przywołujące konkretne przypadki wiary w magia posthuma 7 czy środki prewencyjne stosowane wobec zmarłych podejrzewanych o czarostwo lub późniejszy
wampiryzm. Wreszcie autor przechodzi do meritum tekstu, opisując poszczególne przypadki

4

Oblicza wampiryzmu, red. Anna Depta, Szymon Cieśliński, Michał Wolski, Wrocław: Stowarzyszenie „Trickster” 2018, s. 10.

5

Olkusz jest autorką m.in. następujących publikacji o zombie: Literatura zombiecentryczna jako narracje końca i początku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2016, t. 32, nr 2, ss. 33-45, Wesołe życie trupa. Gra z motywem zombie w opowiadaniu „Przebudzenie” Mariusza Kaszyńskiego, „Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne” 2009, t. 10,
ss. 163-175, No-one Is Innocent. Conspiracy Theories in Zombie-centric Literary Narratives, „Czas Kultury” 2016, nr 2, ss. 66-81,
Mistrzowie drugiego planu. Motyw zombie w perspektywie literackiego sztafażu – od survival horroru przez dystopię do romansu paranormalnego, „Przegląd Humanistyczny” 2015, nr 3, ss. 77-87, Tajemnice żywych trupów. Motyw zombie we współczesnej fantastyce polskiej (rekonesans), w: Tajemnica w tekstach kultury, red. Andrzej Borkowski, Ewa Borkowska, Marcin Pliszka, Siedlce:
Stowarzyszenie tutajteraz 2011, ss. 299-318, Jak „ugryźć” temat? Wieloaspektowość figur zombie, w: Zombie w kulturze, red. Ksenia Olkusz, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2016, ss. 17-29 oraz redaktorką wspomnianego tomu zbiorowego Zombie w kulturze (Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2016).

6

Zastanawia w tym kontekście określenie owego tekstu mianem artykułu, skoro jest on częścią składową publikacji książkowej, a nie czasopisma, co uwidocznia się już w pierwszym przypisie: „W tym artykule [podkr. B. Sz.-M.] skupiono się przede
wszystkim na pośmiertnej, szkodliwej działalności osób zmarłych, ograniczając się do wierzeń w magia posthuma obecnych
na Śląsku i Morawach w XVI–XVIII w. i omawiając jedynie ich najważniejsze elementy oraz mechanizmy zapobiegawcze[…].
W zaprezentowanym artykule [podkr. B. Sz.-M.] zostały przedstawione wyniki badań autora w ramach grantu wewnętrznego[…]”. Por. Daniel Wojtucki, Elementy wiary w szkodliwą, pośmiertną aktywność zmarłych na Śląsku i Morawach w świetle relacji i dokumentów z XVI–XVIII wieku, w: Oblicza wampiryzmu, dz. cyt., s. 14.

7

Niestety autor nie przywołuje definicji tego terminu, a to zdecydowanie podniosłoby wartość merytoryczną tekstu. Należałoby się powołać m.in. na książkę Vampyrismus a Magia posthuma Giuseppe Maiellogo (Praga: Epocha 2009).
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wiary w czary czy magię pośmiertną: przemianę w nieumarłego, pobieranie energii życiowej ze społeczności, do której należał zmarły (a więc działanie na ich szkodę), kontekst seksualny wampiryzmu itd. Na uwagę zasługuje spora liczba opracowań naukowych – zarówno opublikowanych w języku polskim, jak i w innych językach – wykorzystana przez badacza w jego analizie. Wojtucki korzysta m.in. z tekstu The Decline of Witches and the Rise of
Vampires under the Eighteenth-Century Habsburg Monarchy Gábora Klaniczay’a czy z artykułów Karen Lambrecht. Niestety, obcojęzyczne wtrącenia czy cytaty nie zostały przetłumaczone na język polski, co utrudnia przyswojenie tekstu przez osoby nieznające – przykładowo – niemieckiego 8. Jest to jedna z tych rzeczy, o które zadbać mogła trójka redaktorów
publikacji zbiorowej.
Z kolei Agata Szylińczuk w rozdziale Krew i wampiry w kulturze klasycznej podejmuje się
badań nad tabuizacją krwi w dawnych tekstach: podkreśla m.in. rolę krwi w Odysei Homera
(wskazując na jej funkcję w komunikacji między Odyseuszem a duchami znajdującymi się
w zaświatach), rzymskie postaci larw (cieni zmarłych szkodzące żyjącym) i lemurów (dusz
zmarłych). Autorka wskazuje na motywy wampiryczne pojawiające się w Fasti Owidiusza,
Elegiach Propercjusza (w rozdziale brak jednak tego tytułu, co stanowi ogromne przeoczenie, zwłaszcza że autorka zdaje się przytaczać informacje za popularną mitografią Zygmunta Kubiaka), Metamorfozach Apulejusza z Madaury i Wojnie domowej Lukana. Niestety, badaczka jedynie pokrótce streszcza fabuły utworów, ograniczając własne refleksje do minimum (a odniesienia do klasycznych opracowań starożytnych twórców – do zera), niewiele
de facto wnosząc tymi rozważaniami do polskich studiów nad wampirami.
Dalej Szylińczuk formułuje hipotezę, iż „Wampir jako istota żywiąca się krwią miał swój
archetyp przede wszystkim w istotach należących do orszaku bogini Hekate. Pierwszą z takich postaci była Empuza” 9 – co właściwie jest ogromnym uproszczeniem, ponadto brakuje
zaznaczenia, że archetyp ów dotyczy właśnie kultury antycznej Greków i Rzymian
(u których empuza została przełożona na słowo lamia). Tymczasem – w zależności od kultury, w której pojawiał się nieumarły – wampir wywodził się np.: od żydowskiej Lilit (także:
Lilith), pierwszej żony Adama 10 (wspomnianej później przez Szylińczuk), hapax legomenon
Pisma Świętego 11. Szylińczuk wspomina także co prawda, iż empuzy były przedstawiane
z elementami fizjonomii oślej (uszami, nogami, zadami), lecz pomija fakt, iż to zwierzę kojarzyło się m. in. z lubieżnością, co w przypadku postaci wampira jest znaczące. Badaczka
8

Oblicza wampiryzmu, dz. cyt., s. 16.

9

Agata Szylińczuk, Krew i wampiry w kulturze klasycznej, w: Oblicza wampiryzmu…, dz. cyt., s. 38.

10

Co pojawia się m.in. u Kamili Wierzbickiej: „współcześnie powstają kolejne interpretacje mitu o Lilit jako pierwszej żonie Adama”.
Zob. Kamila Wierzbicka, Lilit w Iz 34, 14 i jej relacje kulturowe, w: Wokół oddziaływania tekstu biblijnego, red. Roman Pindel,
Sylwester Jędrzejewski, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II 2016, s. 94.

11

Czytamy dalej u Wierzbickiej: „Istnieje kilka możliwych ścieżek interpretacyjnych terminu »Lilit«. Pierwsza z nich odnosi
się do źródłosłowu hebrajskiego – lîlît. Potencjalne pochodzenie odrzeczownikowe może sugerować źródłowe lājlā(h), czyli
noc, stąd tłumaczenia kojarzące się z nocą: »upiór nocny«, »demon nocny«. Septuaginta tłumaczy hebrajski termin przez:
ὀνoχένταυρος, ὀνoκένταμρος i ὀνoκενταύροις (w zależności od źródła), co oznaczałoby »pół osła, pół centaura«. Wulgata
z kolei przekłada go jako »Lamia«, identyfikując ją tym samym z potworem żeńskim, obecnym w mitach greckich, porywającym małe dzieci. Zatem św. Hieronim użył niejako kalki kulturowej, w ten sposób ukierunkowując pewne skojarzenia Lilit
z demonami obecnymi w innych wierzeniach. Inna linia interpretacyjna opowiada się za personalizacją tego terminu jako
imienia żeńskiego (np. w Biblii Tysiąclecia i w Biblii Warszawsko-Praskiej). Jeszcze inną możliwość etymologiczną przedstawiają autorzy upatrujący źródłosłowu w sumeryjskim słowie lil, które oznacza »wiatr« lub »duch«, a od których pochodzą
demony burzowe”. Zob. tamże, s. 79.

216

217

Barbara Szymczak-Maciejczyk

zauważa, iż empuza/lamia pojawiła się u Arystofanesa i Horacego, u Owidiusza znajdziemy
strix (strzygę), w dziełach Homera, Pliniusza i Tertuliana przeczytamy o pożerających ludzkie ciało lub pijących krew syrenach (będących rodzajem harpii), jednak – pomimo zapowiedzi – nie analizuje ona ich utworów, nie omawia też funkcji wykorzystania tych postaci,
prezentując tylko krótkie streszczenie lub po prostu odnotowując, że dana postać pojawiła
się w konkretnym dziele. Rozdział kończy się nieprzemyślaną konkluzją: „[Istoty nadprzyrodzone pijące krew — B. Sz.-M.] najczęściej pojawiały się w postaci pięknych kobiet (empuza, lamia) lub drapieżnych ptaków (strzygi i syreny)” 12 – ponownie pozbawionej rozróżnienia na syrenę grecką (pół kobietę, pół ptaka) i syrenę rzymską (nimfę, czyli pół kobietę,
pół rybę). Tekst jest także – odmiennie od pierwszego – dzielony i numerowany, co tym
bardziej dziwi i wskazuje na niestaranną pracę redaktorów (których, powtórzmy, jest troje,
co powinno zapewniać autorom dostateczną pomoc w pracy nad naukową jakością rozdziałów). Z kolei tekst trzeci rozpada się na opatrzone śródtytułami podrozdziały – brak zatem
spójnej reguły kompozycyjnej przyjętej w całej publikacji powoduje niepotrzebny chaos.
Trzeci tekst, Stając się krwiopijcą. Mit wampiryczny a symbolika rytuałów przejścia autorstwa
Adrianny Fiłonowicz, dotyczy – zgodnie z zapowiedzią – analizy porównawczej transformacji (w) wampira i rytuałów przejścia. Badaczka przywołuje klasyczną już książkę Obrzędy
przejścia Arnolda van Gennepa i pojawiającą się w niej typologię trzech etapów przejścia:
„okresu wyłączenia (preliminalnego), przejściowego (liminalnego, marginalnego) oraz włączenia (postliminalnego), co składa się na całość obrzędu”, uzupełniony zastrzeżeniem, że
czasem owe etapy ulegają podwojeniu. Dalej autorka dokonuje przełożenia transformacji
w wampira na poszczególne etapy wyróżnione przez van Gennepa, twierdząc, że:
Za etap wyłączenia uznać by można okres od pierwszego zetknięcia się ofiary z siłą wampira, przez jego ugryzienie, po moment, kiedy wyssana zostaje z ofiary cała krew. Fazę liminalną stanowiłby okres przejściowy
pomiędzy życiem ludzkim a odrodzeniem jako wampir, czyli bycie pogrzebanym w ziemi i stan śmierci
tymczasowej. Do fazy włączenia należą wszystkie elementy nabywania nowej, wampirzej tożsamości, czyli
pierwsze polowanie i spożycie krwi, wyostrzenie 13.

Badaczka przedstawia w rozdziale bardzo uogólniony rytuał stawania się nieumarłym
– nie wykorzystując do tego ani jednego (!) tekstu źródłowego, lecz opierając analizę na obserwacjach i luźnych asocjacjach zaczerpniętych z wielu utworów – choć oczywiście zaznajomiony z wampiryczną literaturą czytelnik nie będzie miał kłopotu ze skojarzeniem danego przykładu z konkretnym dziełem 14. Autorka ukazuje osobę przemieniającą się w krwiopijcę jako neofitę pokonującego kolejne etapy wtajemniczenia, by ostatecznie stać się właśnie – by tak rzec – pełnej krwi wampirem. Nie pomija ona ani znaczenia śmierci ciała czy

12

Adrianna Fiłonowicz, Stając się krwiopijcą. Mit wampiryczny a symbolika rytuałów przejścia, w: Oblicza wampiryzmu, dz. cyt., s. 45.

13

Tamże, s. 47.

14

Czytamy: „Zważając na to, że poszczególne wampiry znane nam z kultury popularnej różnią się pomiędzy sobą (mamy np.
zarówno takie, które umierają od światła słonecznego, jak i takie, które w świetle tym świecą niczym pokryte brokatem) […]
nie będę […] skupiać się na żadnym pojedynczym tekście kultury. Tamże, s. 46. To dość oczywiste, że nieumarłym, któremu
szkodzi światło słoneczne może być chociażby Claudia z Wywiadu z wampirem Anne Rice, a krwiopijcą o skórze błyszczącej
niczym diamenty – Edward z sagi Zmierzch Stephenie Meyer.
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pogrzebania w ziemi, ani kontaktów seksualnych z nieumarłymi, ani też znaczenia pierwszego posilenia się krwią. Rozdział Fiłonowicz jest napisany w sposób klarowny, uporządkowany, a co najważniejsze – wskazuje on na umiejętne zastosowanie teorii w praktyce.
Jednak o ile na bibliografię wykorzystaną przez Fiłonowicz składa się wiele wartościowych
tekstów 15, o tyle sam styl wypowiedzi (pierwszoosobowy, nierzadko zanadto eseistyczny 16)
może wzbudzać pewne wątpliwości. Jednak w ogólnym rozrachunku schodzi on na drugi
plan, ustępując miejsca bardzo dobremu opracowaniu teoretycznoliterackiemu.
Rozdział Śledztwo prowadzi Nieumarły. Wizerunek wampira-detektywa w amerykańskiej popkulturze Anny Kaczmar, czwarty z kolei w tomie, rozpoczyna się od uwagi, iż postać wampira nieustannie przewija się w rozmaitych tekstach kultury, by następnie przejść do opisu
wizerunku Wschodniego i Zachodniego nieumarłego oraz do genezy postaci prowadzącego śledztwa krwiopijcy. Kaczmar opisuje powstanie i umiejętności pracującego na policji
wampira, Nicka Knighta (Nicolasa de Brabanta) wykorzystującego swe nadludzkie do rozwiązywania spraw kryminalnych, a później rozdartego moralnie i podejmującego próbę
(zsekularyzowanej) ekspiacji za liczne krzywdy postaci Angelusa/Angela z serialu Angel
(spin-offu Buffy: Postrachu wampirów). W czasie lektury tej części rozdziału uderza zdanie:
„Za sprawą cygańskiej klątwy odzyskał człowieczeństwo i od tamtej pory starał się tłumić
rządzę [sic!] krwi” 17 – które należałoby skwitować wyrażeniem głębokiego ubolewania nad
tym, jak troje redaktorów i dwie korektorki mogło przeoczyć tak rażący błąd ortograficzny 18. W dalszych partiach tekstu Kaczmar przywołuje postać Henry’ego Fitzroya z Więzów
krwi, podkreślając wykorzystywane przez niego umiejętności wampira i aspekt seksualny
jego działań. Także i tu, podobnie jak w rozdziale Wojtuckiego – brakuje tłumaczeń angielskich cytatów na język polski (tym razem są to wypowiedzi profesora Ellisa z serialu Pod
osłoną nocy). Badaczka wielokrotnie podkreśla aspekt pozostawienia istnienia wampirów
w tajemnicy czy porównuje umiejętności poszczególnych postaci, wprowadza rozróżnienie
na detektywa policyjnego (którym był wyłącznie Nick Knight) i prywatnego detektywa,
uwzględniając niemal za każdym razem próbę odkupienia dawnych win bohaterów, kwestię wyboru miasta zamieszkania wampira (akcji serialu) itp. Opisuje również podobieństwo przedstawienia miejsc pobytu nieumarłych oraz doświadczanych przez nich dylematów moralnych do klimatu noir, ukazując, jak wiele łączy detektywów-krwiopijców z klasycznym ujęciem gatunku. Podsumowując, rozdział Kaczmar koncentruje się głównie na
przedstawieniu postaci i sytuacji życiowej kilku wybranych bohaterów, a dopiero w dalszej
kolejności analizuje wybrany materiał (posługując się przy tym nielicznymi opracowaniami

15

Jak np.: Jean-Paul Roux Krew. Mity, symbole, rzeczywistość, przekł. Marzena Perek, Kraków: Znak 1994, Władimir Propp, Historyczne korzenie bajki magicznej, przekł. Jacek Chmielewski, Warszawa: Wydawnictwo KR 2003, Ksenia Olkusz, Rozbieranie
wampira. Erotyczne imaginacje i seksualne fantazje w romansach paranormalnych/metafizycznych (na wybranych przykładach), w: dz.
cyt. czy Arnold Van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przekł. Beata Biały, Warszawa: Państwowy
Instytut Wydawniczy 2006 oraz Maria Janion, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria 2008.

16

By wymienić tu tylko fragmenty: „w swojej analizie skorzystam”, „pozwolę sobie przytoczyć opis” itd. (s. 46).

17

Anna Kaczmar, Śledztwo prowadzi Nieumarły. Wizerunek wampira-detektywa w amerykańskiej popkulturze, w: Oblicza wampiryzmu, dz. cyt., s. 61.

18

Pojawiają się tu również bardzo liczne powtórzenia („Miasto robi ogromne wrażenie na głównym bohaterze. Angel jest zafascynowany ogromem tego miejsca”; tamże, s. 70) oraz błędy interpunkcyjne.
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teoretycznymi). Niestety pojawiające się w nim liczne błędy utrudniają płynne przyswajanie
tekstu, co negatywnie może wpłynąć na jego ostateczny odbiór.
W piątym już rozdziale Obliczy wampiryzmu, czyli tekście Postwampir jako element złożoności narracyjnej i fabularnej serialu jakościowego Magdaleny Jackowskiej, uwaga koncentruje
się na serialach, których oglądanie wymaga od widza pewnego zasobu wiedzy dotyczącej
(pop)kultury – jak dzieje się szczególnie w wypadku American Horror Story: Hotel czy Domu
grozy (Penny Dreadful), opierających przedstawienie konkretnych postaci, motywów i klisz
na znanych powszechnie kanwach. Badaczka – skądinąd słusznie – rozpoczyna właściwą
część wywodu od opracowania terminu serialu jakościowego (post-soap), przytaczając pokrótce jego historię oraz nazwiska badaczy zajmujących się tą kwestią. Następnie nakreśla
oś fabularną obu produkcji, by później omówić wątki feministyczne i kwestię tematów tabuizowanych (miłosny ménage à trois), transgresyjnych (miłość homoseksualna, uczucie
transseksualisty) czy po prostu zbyt trudnych (lub niemożliwych ze względów prawnych)
do pokazania w tradycyjnej telewizji.
Pomysł porównania postaci Hrabiny (z American Horror Story: Hotel) do hrabiego Drakuli wydaje się dość chybiony, gdyż przypomina ona bardziej węgierską Elżbietę Batory 19
(jest świadoma własnej seksualności, zaborcza, okrutna, odnajduje przyjemność zarówno
w stosunkach hetero-, jak i homoseksualnych) lub pewną siebie Carmillę z dzieła Sheridana
Le Fanu 20. W rozdziale brakuje również większej ilości tekstów omawiających zagadnienie
powieści gotyckiej czy odnoszących się do pominiętych lub zbyt słabo zanalizowanych
aspektów obu seriali. Autorka przywołuje w tym kontekście też zjawisko intertekstualności
w rozumieniu Julii Kristevej, a za nią Ryszarda Nycza i Henryka Markowskiego, co – przy
obecnym stanie badań – także jest już niewystarczające. Bardziej odpowiednie wydawałoby
się użycie pojęcia transfikcjonalności, o której Olkusz pisze na łamach „Zagadnień Rodzajów Literackich”, że „jest to zachodząca pomiędzy tekstami kultury twórcza relacja, która
polega na współdzieleniu przez nie komponentów narracyjnych, takich jak fikcyjne postaci,
lokalizacje, całe uniwersa czy artefakty” 21, a tworzenie związków między nimi „nie musi
polegać wyłącznie na aluzyjnych nawiązaniach do diegetycznie domkniętych światów
przedstawionych” 22. Mając więc na uwadze wykorzystanie figur rodem z powieści gotyckich i ukazanych następnie w wielu filmach, a także odpowiednio zmodyfikowanych, to
19

Na temat hrabiny Batory pisał m.in. Adam Szabelski: „Chcąc być wiecznie młodą, Elżbieta Batory miała rzekomo zainteresować się czarną magią, co spowodowało, że zaczęła zabijać młode dziewice i kąpać się w wannie wypełnionej ich krwią.
Podobno też z lubością osobiście torturowała młode dziewczęta, ponadto zaś była podejrzana o skłonności homoseksualne.
Nie dziwi więc, że stała się bohaterką popkultury, a jej postać jest wykorzystywana w wielu horrorach, w literaturze i na
ekranach”; Postać Elżbiety Batory w historiografii, w: „Studia Europaea Gnesnensia” 2014, nr 9, s. 96.

20

O czym jednak dalej badaczka wspomina.

21

Ksenia Olkusz, Transfikcjonalność w literaturze, w: „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2018, t. LXI, z. 1, s. 159. Choć artykuł
wydany został dopiero w tym roku, oczywiście z pojęciem tym można było zapoznać się z pomocą poprzedzających jego
wydanie publikacji, por. tejże, Narracje transfikcjonalne na przykładzie serialu „Once Upon a Time, w: Narracje fantastyczne, dz.
cyt., ss. 87, 91, 105-106, 109; Urszula Łosiowska, Nowy świat starej baśni. „Jasioł i Mgłosia” Waltera Moersa, „Creatio Fantastica”
2017, nr 1 (56), ss. 28, 30; Anita Całek, Retelling w literaturze fantasy: od renarracji do metafikcji, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2017, ss. 48-53, 57, 59, 64-65; Ksenia Olkusz, Gotyckie światy współczesnej grozy, w: Światy grozy,
Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2016, s. 25; Krzysztof M. Maj, Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych, Kraków:
Universitas, ss. 181-182, 233, 251-253; Paweł Marciniak, Transfikcjonalność, „Forum Poetyki” 2015, nr 2, ss. 102-107 oraz
(najwcześniej) Krzysztof M. Maj, Allotopia — wprowadzenie do poetyki gatunku, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t.
LVII, z. 1, ss. 100-101.

22

Tamże, s. 160.
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właśnie pojęcie transfikcjonalności odpowiada temu zabiegowi w szerszym kontekście, aniżeli intertekstualność, co mogłoby zostać uzupełnione na etapie redakcji naukowej. Rozdział Jackowskiej zyskałby w równym stopniu, gdyby autorka posłużyła się większą ilością
tekstów źródłowych (wykorzystała ich ledwie 7, w dodatku dość już wiekowych) i unikała
ogromnej ilości powtórzeń (merytorycznych i językowych 23), jednak w obecnej formie stanowi on raczej zbiór luźnych myślowych asocjacji niż usystematyzowane opracowanie.
Kolejny tekst z tomu nosi tytuł Współczesne wampiry a człowieczeństwo – analiza porównawcza Edwarda Cullena i Stefana Salvatore’a 24, a jego autorką jest Daria Tyblewska – rozpoczynająca rozważania od przytoczenia definicji człowieczeństwa ze… Słownika języka polskiego, by następnie przejść do opisania samej figury wampira (głównie z perspektywy Tadeusza Kuzdebskiego, choć cytowane są i inne teksty, także nienaukowe 25), a wreszcie – zarysować postacie Edwarda Cullena 26 i Stefana Salvatore’a, w których charakterystyce autorka
skupia się, zgodnie z zapowiedzią w tytule, na ludzkich aspektach ich wampirycznej natury.
In plus należy zaliczyć fakt, iż Tyblewska tłumaczy w przypisach pojawiające się obcojęzyczne cytaty, które to rozwiązanie mogłoby się pojawić już we wcześniejszych rozdziałach
książki (a tak jest tylko kolejnym argumentem na rzecz zarzutu kompozycyjnej niespójności). Jednak na tym kończą się pozytywy, gdyż merytorycznie tekst jest na bardzo niskim
poziomie, a w dodatku niemal w ogóle nie oddaje sprawiedliwości obszernej problematyce
zaanonsowanej w tytule. Po rozważaniach dotyczących stricte dwóch wampirów pojawia
się następujące zdanie: „Zanim przejdę do ich omówienia, chciałabym najpierw odpowiedzieć na pytanie – po co wampirom człowieczeństwo?” 27. Odpowiedź zajmuje autorce jeden, krótki akapit, po którym przechodzi ona do bardzo powierzchownej (tym razem dwuakapitowej) analizy porównawczej podobieństw i różnic pomiędzy Cullenem i Salvatorem.
Summa summarum, tekst Tyblewskiej jest – ponownie – raczej esejem niż opracowaniem
naukowym, a jako taki nie wzbogaca dotychczasowego stanu badań nad narracjami wampirycznymi.

23

Niestety, podobnie jak w niektórych poprzednich rozdziałach, także i tu pojawiają się liczne powtórzenia i stylistyczna monotonia: „Zabiegi użyte przy prowadzeniu skomplikowanych narracji oraz bogato utkane intertekstualne sieci sprawiają, że
w odniesieniu do omawianych seriali możemy mówić o estetyce ponowoczesnej. Cechą dystynktywną wybranych serialowych
tekstów, charakterystyczną dla utworów postmodernistycznych, jest wysoce rozbudowana autorefleksyjność, która w przypadku omawianych przykładów polega na podjęciu skomplikowanej gry nad gatunkową refleksją. Omawiane seriale korzystają z tradycji różnych gatunków filmowych i telewizyjnych, poddając je jednoczesnej rewizji i hybrydyzacji”, Magdalena
Jackowska, Postwampir jako element złożoności narracyjnej i fabularnej serialu jakościowego, w: Oblicza wampiryzmu, dz. cyt., s. 96.

24

Rozdział rozpoczyna się od dość niefortunnie napisanego abstraktu, wywołującego raczej komiczny efekt: „Przypadek Stefana jest bardziej skomplikowany, gdyż z jednej strony jest on szlachetnym, pełnym oddania wampirem, ale z drugiej strony
Salvatore potrafi »wyłączać« swoje człowieczeństwo – wtedy nie jest w stanie kontrolować swojej żądzy krwi i zmienia się
w rozpruwacza”, Daria Tyblewska, Współczesne wampiry a człowieczeństwo – analiza porównawcza Edwarda Cullena i Stefana
Salvatore’a, w: Oblicza wampiryzmu, dz. cyt., s. 99. Zastanawiające jest użycie małej litery w słowie „rozpruwacz”, gdyż dalej
czytamy, iż czasem nad Stefanem władzę przejmuje „jego mroczne alter ego – staje się w takich chwilach Rozpruwaczem”,
tamże, s. 104.

25

Jak chociażby ten pojawiający się na portalu Fantastyka.pl (Wampiry w literaturze. Mityczne przeklęte bestie czy współcześni kochankowie idealni, online: http://bit.ly/2D0HQ9z [dostęp: 30.08.2018]), mimo że w polskiej literaturze naukowej nie brakuje
odpowiednich opracowań tematu.

26

Pisząc o Cullenie, badaczka zauważa jego niezwykłą religijność, przejawiającą się m.in. w pragnieniu zachowania czystości
przedmałżeńskiej, co jest jednak odzwierciedleniem przekonań pisarki, Stephenie Meyer, będącej mormonką (należy ona do
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich); zob. Mormon Who Put New Life Into Vampires, online: The Guardian,
https://www.theguardian.com/books/2008/jul/20/news.booksforchildrenandteenagers [dostęp: 30.08.2018].

27

Daria Tyblewska, dz. cyt., s. 105.
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Autorką siódmego rozdziału jest Magdalena Grabias. Jej Pożegnanie z Draculą. Jak współczesne kino uśmierciło demona rozpoczyna się od uwagi o wielkiej liczbie produkcji filmowych,
w których pojawiła się postać najsłynniejszego wampira wszech czasów oraz jego literackim
pierwowzorze, by następnie w kilku słowach opisać zaprezentowanego w owych filmach
Draculę 28 (porównuje ona wygląd postaci, obrany przez nie modus operandi oraz to, jaki sposób
zostali pokonani – jeśli tak się stało, a w nowszych produkcjach także modele świata wampirów itd.). Grabias wyraźnie oddziela początkowe wizerunki nieumarłego (groźnego, przerażającego, niemal zezwierzęconego) od późniejszych reprezentacji ukazujących wampirakochanka (nawet, jeśli początkowo był on wciąż głównie zagrożeniem dla wykorzystywanych przez niego ofiar), istotę nadnaturalną o ludzkiej przeszłości (co badaczka wyszczególnia zwłaszcza w odniesieniu do Draculi w reżyserii Francisa Forda Coppoli), by następnie opracować współczesne przedstawienia humanitarnego nieumarłego, przeżywającego
dramaty śmiertelników (Louis de Pointe du Lac, Edward Cullen), a w końcu nawet wizję niemal całkowicie pozbawionego demonicznej natury wampira z animowanego Hotelu Transylwania 29. Grabias formułuje – skądinąd słuszną – konkluzję, iż:
[Wampir — B. Sz.-M.] To superbohater: nieziemski, tajemniczy, o niezwykłej urodzie, nieprzeciętnej sile,
nadprzyrodzonych zdolnościach i często ludzkich wartościach moralnych. Oferuje więcej niż ucieczkę od
nużącej codzienności – jest ucieleśnieniem marzeń o doskonałym życiu. Obiecuje byt u boku kochankaromantyka i nieśmiertelność. […] W dzisiejszym kinie wampirycznym próżno szukać demona” 30.

Cała zresztą kompozycja rozdziału jest przemyślana i klarowna, a zaprezentowany w nim
wywód odnajduje swoje poparcie w wykorzystanych materiałach źródłowych i opracowaniach naukowych.
Ósmy z kolei tekst, „Co robimy w ukryciu”, czyli mockument w wampirycznym wydaniu Kai
Łuczyńskiej, rozpoczyna się od wyjaśnienia użytego w tytule terminu mockument, któremu
towarzyszą odniesienia do licznych dyskusji na temat nazwy i specyfiki gatunku 31. Następnie Łuczyńska przedstawia historię mockumentu wraz z jego reprezentatywnymi przykładami (jak choćby Tanner 88), przytaczając trzy kategorie rozróżnione przez Craiga Highta
i Jane Roscoe, czyli „parodię”, „krytykę” oraz „dekonstrukcję” 32. W dalszej kolejności Łuczyńska przechodzi do analizy Co robimy w ukryciu, podkreślając potrzebę dysponowania
28

Badaczka wymienia następujące filmy: Nosferatu – symfonia grozy (1922), Dracula (obie wersje z 1931 roku), Horror Draculi (1958),
Dracula (1979), Dracula (1992), Wywiad z wampirem (1994), produkcje należące do Sagi Zmierzch (2008-2012), animacje Hotel
Transylwania (2012) i Hotel Transylwania 2 ( 2015; jesienią tego roku ma ukazać się także trzecia część).

29

O ile oddany rodzinie i wrażliwy Dracula zupełnie nie zachowuje się jak jego literacki pierwowzór, o tyle jego ojciec, Vlad (pojawiający się w Hotelu Transylwania 2), stanowi niemalże kwintesencję tego, co można by uznać za postać wampiryczną: nienawidzi ludzi, żyje w otoczeniu przerażających, wielkich, białych stworzeń przypominających nietoperze, żywi się krwią itd.

30

Magdalena Grabias, Pożegnanie z Draculą. Jak współczesne kino uśmierciło demona, w: Oblicza wampiryzmu, dz. cyt., s. 120.

31

Czytamy u niej, iż mockument to „spokrewniony z dokumentem gatunek filmowy w całości bazujący na idei inscenizacji, problematyzujący doświadczenie odbiorcze, a czasem również z premedytacją powodujący krytyczne za-angażowanie widzów”;
Kaja Łuczyńska, Co robimy w ukryciu, czyli mockument w wampirycznym wydaniu, w: Oblicza wampiryzmu, dz. cyt., s. 127.

32

Tamże, s. 130-131. Łuczyńska opiera swoje badania – i prezentuje przytoczony wyżej podział – na publikacji Craiga Highta
i Jane Roscoe Faking It. Mock-documentary and the Subversion of Factuality (Manchester: Manchester University Press 2001).
Dość zdumiewające przy tym, że dekonstrukcja, termin o jednej z bogatszych historii pojęciowych w teorii literatury, jest tu
użyty niemal w znaczeniu potocznym, co prowadzi na przykład do frapującej tezy, iż miałby on mieć „wrogi i radykalny
charakter” tylko z uwagi na „krytykę [odbiorczych — B. Sz.-M.] założeń i oczekiwań” – a o dekonstrukcji można napisać
wszystko, tylko nie to, że jest wroga i radykalna. Charakterystyczne dla dekonstrukcji „Odpowiedzialne myślenie n i e o z naczało więc w tym przypadku niczego irracjonalnego ani też nie miało prowadzić do des t r u k c j i [podkr. B. Sz.-M.]. Raczej – znaczyło stawianie bardzo poważnych pytań o to, co i dlaczego zostało wykluczone

Krwawe łzy wampirów

przez widza pewnym zasobem wiedzy o (pop)kulturze, opisuje zamysł producentów filmu
i eksponuje wykorzystaną w nim figurę wampira 33. Badaczka analizuje liczne odwołania
wykorzystane przez Jemaine’a Clementa i Taikę Waititiego, kwestię dyskryminacji na tle
etnicznej mieszkańców Nowej Zelandii oraz opisuje funkcję mockumentu mającego wzbudzić refleksje w odbiorcy i prowadzącego z nim – mniej lub bardziej subtelną – grę. Mimo
że rozdział poświęcony jest w większej części raczej mockumentowi per se, a wampiry znajdują się tu raczej na drugim planie, Łuczyńska dobrze wykorzystuje źródła dotyczące grozy
i postaci nieumarłego jako Innego 34.
Paulina Kajzer w tekście Film o wampirach jako opowieść o czasie i jego wartości na przykładzie „Tylko kochankowie przeżyją” Jima Jarmuscha w dość eseistyczny sposób opisuje fabułę
produkcji kontrowersyjnego reżysera i cechy wampirów pojawiających się w niej. Nie odwołuje się przy tym do narracji wampirycznych 35, lecz raczej do obiegowych opinii na ich
temat 36. Pojawiają się tu też znów utrudniające lekturę niezręczności stylistyczne, jak chociażby „Adam swoim zachowaniem i stylem życia oskarża rasę ludzką o przyczynienie się
do egzystencjalnego zmierzchu” 37 – bo czyż można oskarżać kogoś stylem życia? W warstwie merytorycznej Kajzer koncentruje się głównie na porównaniu światopoglądu głównych bohaterów filmu: małżeństwa wampirów, tworzonego przez egocentrycznego, nieco
dekadenckiego outsidera Adama oraz przepełnioną akceptacją dla świata i historii ludzkości
Eve 38. Na szczęście nie wszystkie wnioski autorki są chybione, lecz rozdział zdecydowanie
zyskałby przy jego znacznym unaukowieniu, gdyż w obecnej postaci przypomina bardziej
esej 39.
Karolina I. Kelata w tekście o „Tańcu Wampirów [sic!]” 40 – historii i recepcji kultowego musicalu opisuje wpierw powstanie rzeczonego utworu 41 w Europie i Stanach Zjednoczonych,
a także w Azji, rozmaite rozwiązania w zakresie fabuły, scenografii czy charakteryzacji 42.
przez rozum lub arche”. Zob. John D. Caputo, Beyond Aestheticism: Derrida’s Responsible Anarchy, „Research in Phenomenology” 1988, t. 18, s. 59.
33

Co robimy w ukryciu to mockument ukazujący codzienne życie wampirów. Głównymi bohaterami produkcji są Viago (stylizowany na nieumarłych z Wywiadu z wampirem), Vladislav (kreowany na Vlada Palownika i Draculę z produkcji Coppoli),
Petyr (przypominający Nosferatu Murnaua) oraz Deacon (którego postać przypomina krwiopijców z filmu Straceni chłopcy).

34

Szczególnie, że powołuje się na wspomnianą już – a nieobecną we wstępie – fundamentalną publikację Dariusza Brzostka
Literatura i nierozum…, dz. cyt.

35

Poza klasyczną już książką Marii Janion i Marty Kamińskiej Upiór w kamerze. Zarys kulturowej historii i kina grozy (Poznań:
Galeria Miejska Arsenał 2016) – a i to w niewielkim tylko stopniu.

36

Na przykład: „Wampir jest postrzegany w kulturze jako idealny, nadludzki, pożądany przez masy […]”; Paulina Kajzer, Film
o wampirach jako opowieść o czasie i jego wartości na przykładzie „Tylko kochankowie przeżyją” Jima Jarmuscha, w: Oblicza wampiryzmu, dz. cyt., s. 154.

37

Tamże, s. 148.

38

W pewnym sensie przypominają oni bohaterów Anne Rice, Lestata de Lioncourt i Louisa de Point du Lac – pierwszy z nich
byłby więc odpowiednikiem Eve, z kolei drugi – Adama.

39

Ponownie: zastanawiające jest, iż pomimo naukowej redakcji aż trzech osób nie zwrócono na to wcześniej uwagi.

40

Reguły polskiej ortografii, ponownie tu łamane, nie zakładają przyjmowanej w pracach anglojęzycznych pisowni wszystkich
rzeczowników tytułu majuskułą – a tymczasem taka właśnie pisownia pojawia się ponad dwadzieścia razy w rozdziale (i to
pomimo to, że na stronach Teatru Roma pojawia się wariant bez tego błędu, o czym mogliby się łatwo przekonać redaktorzy
tomu, gdyby poświęcili temu trochę uwagi).

41

Opartego skądinąd na filmie Romana Polańskiego Nieustraszeni pogromcy wampirów (The Fearless Vampire Killers), znanego
czasem pod alternatywnym tytułem Balu wampirów.

42

W tej części pojawia się także wiele szczegółów i ciekawostek. Autorka wspomniała także o nader interesującej książce Natalii Marii Wojciechowskiej O tym, jak powstawał „Taniec wampirów” Romana Polańskiego (Warszawa: Bonobo 2005).
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Po takim wstępie Kaleta przechodzi do nawiązań filozoficznych obecnych w Tańcu wampirów: filozofię oświeceniową reprezentuje więc profesor Abronsius (łowca wampirów), nietzscheanizm – von Krolock (oraz inni nieumarli), zaś obaj przedstawiciele swoich grup
(śmiertelników i wampirów) oczekują na schyłek czasów, by ostatecznie przejąć władzę 43.
Jednak poza dość ogólnikowymi odwołaniami do Woli mocy. Próby przemiany wszystkich wartości Friedricha Wilhelma Nietzschego i Krytyki praktycznego rozumu Immanuela Kanta
autorka nie rozwija niestety tego tematu. Następną część rozdziału poświęca w zamian polskim wątkom w Tańcu wampirów – poza nazwiskiem Romana Polańskiego pojawiają się
jeszcze rodzimi aktorzy grający w polskich i zagranicznych wersjach spektaklu (są to
zwłaszcza Jerzy Jeszke i Jakub Wocial). Ostatnie refleksje dotyczą aktualnych recepcji musicalu – forów fanowskich (na których użytkownicy domagają się powrotu Tańca wampirów m.in. na deski Teatru Muzycznego Roma w Warszawie 44), a także amatorskich, półamatorskich i profesjonalnych wystawień musicalu. O ile sam tekst dotyczący historii powstania czy wątków pojawiających się w Tańcu wampirów jest niezmiernie interesujący,
o tyle można było poświęcić w nim więcej miejsca na odniesienia do filozofii czy sukcesu
tego właśnie musicalu (Kaleta opisuje ten fenomen w jednym akapicie).
O muzyce traktuje również rozdział Adrianny Chorąży zatytułowany Wampiryczne motywy we włoskim rapie jako hip-hopowe symbole idiosynkratyczne. Przykład „L’amore eternit” 45
Fedeza. Na początku badaczka jasno określa przyjęte cele i metodologię, posługując się przy
tym licznymi polsko-, anglo- i włoskojęzycznymi publikacjami. Potem przenosi uwagę stricte
na L’amore eternit 46, opisując sytuację przedstawioną na towarzyszącym muzyce wideoklipie. Chorąży dogłębnie analizuje podwójną rzeczywistość teledysku oraz tekstu piosenki,
uwypuklając szczególnie wątki wampiryczne – pojawienie się ludzi przypominających
zombie 47, symboliczną kastrację, wszechobecną krew, Lilith itd. W istocie – jak utrzymuje
autorka – wszystko to jest symbolem społeczeństwa dążącego do zaspokajania (w istocie
dość prymitywnych) potrzeb. Sam raper czuje się od owej społeczności odcięty, a swoje teksty buduje na podstawie licznych antytez. Badaczka wskazuje też na społeczno-polityczny
aspekt utworu Fedeza, przejawiający się w krytyce konsumpcjonizmu i korupcji, a także
w nawoływaniu do przebudzenia się społeczeństwa. Rozdział poświęcony dziełu Fedeza nie
tylko jest dobrze napisany (Chorąży przedstawia klarowny wywód, tłumaczy włoski tekst
analizowanej piosenki, wykorzystuje odpowiednią terminologię), ale także stanowi wyczerpującą analizę L’amore eternit.

43

Zob. Karolina I. Kaleta, „Taniec Wampirów” – historia i recepcja kultowego musicalu, w: Oblicza wampiryzmu, dz. cyt., s. 162.

44

Spektakl ten cieszył się ogromną popularnością widzów i przychylnością krytyki. Więcej o musicalu wystawianym na musicalu tegoż teatru można przeczytać na oficjalnej stronie: Taniec wampirów – opis, https://www.teatrroma.pl/spektaklarch/taniec-wampirow/opis/ [dostęp: 30.08.2018].

45

Co zaskakujące, tytuł utworu muzycznego nie jest w tekście zaznaczony drukiem pochyłym, co jest kolejnym przeoczeniem
świadczącym o tak częstym niestety w Polsce braku kultury edytorskiej.

46

W tytule piosenki występuje gra słów: eternit oznacza zarówno ‘wieczność’, jak i ‘eternit’ – wysoce toksyczny materiał, wykorzystywany dawniej w budowie domów.

47

Jest to ten rodzaj wampira, o którym pisała m.in. Maria Janion, iż jest to żywy trup, ożywione ciało pozbawione myśli czy
duszy (Wampir. Biografia symboliczna, dz. cyt., s. 22).
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Kolejny tekst, autorstwa Małgorzaty Potent-Ambroziewicz, nosi tytuł „Skaza Krzyżowa”
i „mlaski” – zrekonstruowane wampiry w prozie Petera Wattsa i koncentruje się na najbardziej
znanych powieściach kanadyjskiego pisarza, czyli Ślepowidzeniu i Echopraksji. Jednym z głównych bohaterów pierwszej z nich jest Jukka Sarasti, wampir-drapieżca (homo sapiens vampiris, gatunek zrekonstruowany przez człowieka, którego „cechuje nieustająca i niczym niedająca się przytłumić tęsknota za formą doskonalszą” 48) będący przywódcą załogi statku
kosmicznego, zaś drugiej – wampirzyca Valerie. Badaczka wiele miejsca poświęca ukazaniu
unaukowionego wizerunku nieumarłego, jego cech fizycznych i psychicznych, nowo nabytych umiejętności, lecz nie analizuje podanych informacji i powołuje się na bardzo nieliczne
źródła naukowe. Rozdział byłby z pewnością przydatny dla czytelników pragnących szczegółowego rozbioru cech krwiopijców w Ślepowidzeniu i Echopraksji, lecz nie wnosi on wiele
do obecnego stanu badań nad wampirami sensu largo i twórczością fantastycznonaukową
Wattsa sensu stricto.
Ostatnim rozdziałem w tomie jest Joshua York – wampir oświecony. O protagoniście powieści „Ostatni rejs »Fevre Dream« George’a R. R. Martina Jarosława Dobrzyckiego. Główny bohater opowiadania Martina jest nieumarłym pragnącym, by jego pobratymcy mogli koegzystować z ludźmi – i, aby zrealizować ten cel, poszukuje leku na nieustanną żądzę krwi.
Ważką rolę w tym procesie odgrywa oświecenie, iluminacja, wyjście z mroku – to dzięki
nim, za pomocą rozumu, Joshua chce wyeliminować potrzebę żerowania na śmiertelnikach,
a także planuje wprowadzić wampiry w epokę oświecenia. Dobrzycki powołuje się w swym
wywodzie głównie na historyków, ukazując niejako, że los Yorka i pozostałych nieumarłych
jest paralelny względem historii śmiertelników i to właśnie w niej należy upatrywać rozwiązania problemu wampirów. Autor sięga także po obcojęzyczne źródła dotyczące analizowanej powieści 49, wielokrotnie odwołuje się do filozofii oświeceniowej i wskazuje ją jako
przyczynek do racjonalnego sposobu myślenia i działania Yorka. Przeciwieństwem Joshui
jest Damon Julian, wampir wierzący, iż nieumarli stanowią rasę panów (kolejny odczytany
przez Dobrzyckiego trop), który doprowadza do buntu i podziału wampirów na dwie grupy: pragnące wejść do epoki oświecenia oraz tych, którzy chcą pozostać w mroku.
Teksty opublikowane w tomie Oblicza wampiryzmu zaskakują w równej mierze różnorodnością – świadczącą o wielopłaszczyznowej i nieustannej obecności nieumarłych – co
także i tym, jak często autorzy poszczególnych rozdziałów powoływali się na te same źródła
(szczególnie książki Marii Janion, Anny Gemry oraz, co zaskakujące, Maueli Dunn-Mascetti), przywołując też szereg imion znanych postaci popkultury, która od pewnego już
czasu szczególnie intensywnie wykorzystuje mit wampiryczny: w gronie tym znaleźli się
hrabia Drakula, bohaterowie Wywiadu z wampirem oraz Edward Cullen. Niestety nie sposób

48

Barbara Tomalak, Zmierzch antropomorfizmu (na podstawie literatury fantastycznej), „Świat i Słowo” 2013, nr 2 (21), s. 101. Niecytowana przez Potent-Ambroziewicz badaczka kontynuuje tę myśl następująco: „Człowiek pragnie – i jest w stanie – przezwyciężyć własną śmiertelność. […] Powieść Petera Wattsa dotyczy bytów w istocie postludzkich: bohaterowie mają wszczepki,
mnogie jaźnie […], ciała sterowane mechanicznie, dysponują też udoskonaloną ewolucyjnie, reaktywowaną po uprzednim
wymarciu wersją człowieka – wampirem”.

49

Niestety, nie wszystkie źródła wykorzystane w omawianym rozdziale znalazły się w końcowej bibliografii, co jest rzeczą
niecodzienną i być może stanowi niedopatrzenie ze strony autora lub – kolejne już – redaktorów.

224

225

Barbara Szymczak-Maciejczyk

nie zauważyć, że w toku lektury całego tomu uważny czytelnik napotyka zbyt liczne powtórzenia, błędy interpunkcyjne (szczególnie braki przecinków) czy fleksyjne 50 oraz edytorskie (brak zaznaczeń słów czy wyrażeń obcojęzycznych drukiem pochyłym, błędy w podziale wyrazów itp.) – co jest niespotykane, jeśli weźmie się pod uwagę stosunek liczby osób
zaangażowanych w prace nad książką do jej finalnej, dwustustronicowej objętości. W wielu
miejscach utrudnia to odbiór tekstu, jednak przede wszystkim – świadczy o niestarannej
redakcji czy korekcie poszczególnych rozdziałów, która w ostatecznym rozrachunku uderza przecież nie tylko w ocenę całości książki, ale także dostarcza argumentów zwolennikom tezy o złych praktykach wydawców publikacji w otwartym dostępie, w poczet których
Oblicza wampiryzmu ostatecznie (chlubnie) się zaliczają.
Pomimo wielu powstałych dotąd analiz wampiry (oraz inne potwory z monstruarium
ludzkich wyobrażeń) wciąż stanowią interesujący problem badawczy 51, inspirując jednocześnie twórców, jak i naukowców do zgłębiania przyczyn niezwykłej nośności motywu
wampirycznego oraz nieustannego wykorzystywania figury nieumarłego, co Anna Gemra podsumowała tymi słowami:
Wampiry, wilkołaki, demony, diabły i duchy wciąż powracają – w ten czy inny sposób, lekko zmodyfikowane – na karty książek, komiksów, podręczników do RPG, ekrany kin i komputerów; zajmują stałe miejsce w pamięci publiczności. Choć mają już, by tak rzec, swoje lata, ciągle są popularne, przyciągają uwagę czytelników, widzów i graczy. Ich przesłanie musi więc wydawać się odbiorcom ciągle aktualne – inaczej nie
spełniałyby swojej podstawowej funkcji i, zgodnie z regułami panującymi w kulturze popularnej, szybko
zniknęłyby ze społecznej pamięci jako nieoperatywne, nieużyteczne instrumentarium grozy 52.

50

Jak na przykład „[…] poznaje przyczyny i motywów działań późniejszego wampira” (Oblicza wampiryzmu, dz. cyt., s. 116).

51

Oblicza wampiryzmu rozpoczyna następujące zdanie: „Jeszcze nie tak dawno Adam Mazurkiewicz zadał czytelnikom i badaczom tematyki wampirycznej pytanie, czy jest sens i potrzeba publikacji kolejnych prac podejmujących się analizy motywu
krwiopijcy, podczas gdy był on już wielokrotnie – również w Polsce – podejmowany i opisywany”. Zob. Oblicza wampiryzmu,
dz. cyt., s. 7.

52

Anna Gemra, dz. cyt., s. 13.
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S

am siebie wybrał na tę misję w przypływie rozpaczy i czarnej nadziei,
a teraz miał zginąć za swoją porywczość, tonąc w morzu bursztynowego octu, zbyt rzadkim, żeby dało się w nim pływać. Nie miało
to większego znaczenia; towarzysze wyprawili go w drogę i nie przyjęliby
go z powrotem jako uosobienia bohatera. Za chwilę jego śmierć nie będzie
miała znaczenia nawet dla niego. Na razie wymachiwał bezradnie rękami,
zawstydzony własną chęcią przetrwania.
Jego głowa przebiła się przez taflę w białe powietrze. Już po raz trzeci –
i pewnie ostatni. W tym momencie okrył go nieduży obłok i coś pojawiło się
w powietrzu ponad jego głową. Zanim na dobre zatonął, pochwyciło go owo
coś, coś latające, jakaś maszyna albo coś jeszcze innego, z ostrymi szczypcami, kleszczami czy, jak by to nazwać, pazurami.

J o h n C r o w l e y — ur. 1942; amerykański pisarz, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli postmodernistycznej fantastyki, realizmu fantastycznego i magicznego; autor powieści: The Deep (1975), Beasts (1976),
Późne lato (1977), Małe, duże (1980), tetralogii Ægipt (Samotnie, Miłość i sen, Dæmonomania, Endless Things), The
Translator (2003), Lord Byron’s Novel: The Evening Land (2006) oraz Four Freedoms (2010); zdobywca World
Fantasy Award za Małe, duże w 1981 oraz za całokształt twórczości w 2006 roku; jego opowiadania ukazały
się w zbiorach Novelty oraz Antiquities, and Novelties & Souvenirs (z niego pochodzi prezentowane tu Exogamy), eseje oraz twórczość krytycznoliteracka zaś w antologii In Other Words (2006); wykładowca na Uniwersytecie w Yale.
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Exogamy © 1993 by John Crowley. Reprinted by permission of the author.

Egzogamia

Został wyciągnięty z tej wody, cieczy czy morza. Nie jego wina, że we
współrzędnych był błąd, przez co znalazł się w jakimś płynie zamiast na stałym lądzie, na tym fioletowawym piasku. Błąd wynosił zaledwie parę metrów, wystarczyło to jednak, żeby go utopić, czy raczej prawie utopić – długo
jeszcze leżał twarzą do ziemi, na którą został upuszczony, nie do końca pewien, co się właściwie stało.
Następnie zaczął się zastanawiać – kiedy znowu był w stanie się zastanawiać – co właściwie go chwyciło, dźwignęło (ledwo ponad rozkołysaną
powierzchnię morza, a i to z wielkim trudem) i przeniosło na brzeg. Nie
podniósł jeszcze głowy, żeby zobaczyć, czy to coś zostało z nim, czy odeszło,
a teraz pomyślał sobie, że może najlepiej byłoby po prostu leżeć bez ruchu
i zostać uznanym za martwego. Mimo to spojrzał.
Siedziała kawałek dalej na plaży, nie patrząc na niego, skupiona, jak się
zdawało, na odzyskiwaniu własnych sił – jej szeroka, koścista pierś unosiła
się ciężko. Wielkie, złożone teraz skrzydła przypominały czarny plusz. A szpony (to było to słowo; poczuł je znowu na sobie i wzdrygnął się), szpony miała
rozcapierzone, żeby utrzymać się na miękkim piasku. Gdy dostrzegła, że się
poruszył, zaczęła iść, człapać w jego stronę, a on próbował uciekać, czołgając się po piasku, usiłował stanąć na nogi, ale nie był w stanie. W końcu padł
znowu na twarz i stracił przytomność.
Nadeszła noc.
Ona (ona – domyślał się tego po jej wydatnej klatce piersiowej, dużej, delikatnej twarzy i wielkiej, splątanej, nigdy nie czesanej czuprynie) była przy
nim, kiedy się obudził. Przyjął pozycję embrionalną, a ona osłaniała go przed
nocnym wiatrem, przyciskając do niego swój długi brzuch, tak jak mogłaby
to robić (i prawdopodobnie robiła) z własnym jajem. Było niebezpiecznie zimno. Pachniała zatęchłą sofą.
Przez trzy dni nie ruszali się z tego ohydnego pustkowia. W ciągu dnia
osłaniała go piórami od słońca, a w nocy przyciągała blisko, do swojego intensywnie pachnącego ciała i szorstkiej skóry. Czasami odlatywała ciężko
(wydawało się, że skrzydła nie są w stanie unieść jej dalej niż na parę metrów,
a potem znowu wzbijała się niezdarnie w powietrze) i przynosiła mu jakiś
kawał padliny do zjedzenia. Raz była to ludzka noga, której nie przyjął. Jego
towarzyszka nie wyglądała jednak na urażoną, zdawało się, że jest jej obojętne, czy on w ogóle je; gdy tak przez długie godziny wpatrywała się w niego
swoimi onyksowymi, nieludzkimi oczami, zdawało się, że czeka na jego własny koniec. Ale wobec tego po co tak się o niego troszczyła, jeśli to rzeczywiście była troska?
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Próbował (być może otumaniony katastrofą albo porażeniem słonecznym) wytłumaczyć się przed nią, niezdolny założyć, że ona nie jest w stanie
go zrozumieć. Poniósł (jak powiedział) porażkę w podjętej misji. Wyruszył
ze swojej smutnej ojczyzny, żeby znaleźć miłość, wybrankę, nagrodę i przywieźć ją ze sobą. Wyprawili go wszyscy w drogę, a każdy z nich zazdrościł
mu skrycie odwagi w pogoni za marzeniem. Za miłością. Za kobietą – wybranką serca, matką ludzi. Gdzie, pośród tej pustki?
Słuchała, pogruchując od czasu do czasu (dziwny, ciekły dźwięk, zaczął
go nasłuchiwać, wydawał mu się oznaką zrozumienia; miał nadzieję, że będzie to ostatnie, co usłyszy, zanim umrze od trucizny jej jedzenia i tego morza szczyn). Trzeciego dnia zaczęło mu się zdawać, że przeżyje. Wraz ze świtem pojawiła się w nim jakaś chęć. Może mógłby szukać dalej. A ona, jakby
to wyczuwając, wzniosła się ku słońcu trzepoczącymi uderzeniami skrzydeł
i poleciała na oddalony o kilometr skalisty przylądek. Tam na niego czekała.
Jak daleko sięgał wzrokiem, nic tylko spieczona ziemia. Ale wierzył –
roześmiał się na głos, kiedy uświadomił sobie, że w to wierzy – że ona zna
jego nadzieje i zamierza mu pomóc.
Ale, Boże, co za straszna przeprawa, jakie udręki do zniesienia. Była tam
samotność pustyni, która niemalże go zabijała, i jeszcze gorsza samotność
posiadania takiej towarzyszki jak ona do pomocy. To ona wyszukiwała drogę. To on znalazł dół z wodą. Ona zaniemogła, a on przez miesiąc się nią
opiekował, nie przeżyłby już bez niej, z całą resztą tego plugastwa – z myszami, wężami – nie warto było rozmawiać; karmił ją nimi i zjadał to, co
zostawiała. Wzniosła się z powrotem w powietrze. Dokądś zmierzali. W którąś jasną noc oszałamiającej pewności pokrył ją, jak kogut.
Dalej, za szczytami najgorszej sierry, za ostatnią osypującą się przełęczą,
odsłoniła się zielona kraina. Zobaczył w powietrzu delikatną mgiełkę parującej wody i chyba jakieś wieże w dolinie.
Tam na dole (powiedziała, jakoś, za pomocą znaków i gestów, i jego własnych słów pośród jej gruchań, w każdym razie dała to wyraźnie do zrozumienia) jest królestwo, którym włada pewna królowa. Nikt jej jeszcze nie zdobył,
choć tego, kto mógłby to zrobić, szukała w najodleglejszych stronach.
Zatarł ręce. Jego serce wezbrało. Tylko mężni (powiedział) zasługują na
piękne.
Zostawił ją tam, na granicy (jak się domyślał) jej rodzimej dziczy. Zaczął
schodzić z przełęczy, raz po raz oglądając się za siebie, trochę zawstydzony
tym, że ją opuszcza, ale z nadzieją, że ona to rozumie. Za którymś razem, kiedy
się odwrócił, już jej nie było. Odleciała.
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To była przyjemna kraina. Ludność dawała się łatwo zjednać uprzejmością i szczerym sercem. To jest zamek, o tam, ta biała budowla z wieżami,
u stóp których widać skrawek nieba o zachodzie. Właśnie tam. Powodzenia.
Symboliczny opór przy bramach, ale poradził z nim sobie. Znajdzie ją
oczywiście w najwyższej komnacie, u szczytu tych niekończących się schodów, za tymi okutymi żelazem giermkami (dlaczego zawsze, zawsze musi
być tak ciężko? Pomyślał o tych chłopakach, którzy zostali w domu, którzy
się na to nie zdecydowali). Wyciągnął rękę i rozwarł ostatnie drzwi; wszedł
na najwyższy poziom, zaśmiecony kośćmi, cuchnący od bladych ptasich odchodów. Wielkie, obskurne gniazdo z patyków i jakiegoś obrzydlistwa.
Wtedy właśnie wylądowała na swój wdzięczno-niezdarny sposób i zwinęła skrzydła.
— Domyśliłeś się? — zapytała.
Nie, nie domyślił się; jego serce ogarnęła czerń rozpaczy i zrozumienia;
oczywiście powinien był się domyślić, ale się nie domyślił. Poczuł na sobie
szpony jej uwagi; odwrócił się z krzykiem i spojrzał w dół z ogromnej wysokości wieży. A gdyby tak skoczyć?
— Jeśli to zrobisz, polecę za tobą (oznajmiła), złapię cię i przyniosę tu
z powrotem.
Odwrócił się do niej, by powiedzieć, że jego serce nigdy nie będzie należało do niej.
— Mógłbyś szukać dalej — podsunęła mu łagodnie.
Znowu odwrócił wzrok, ale spojrzał nie w dół, tylko w dal, w stronę odległych ziem widocznych za polami i łąkami. Mógłby szukać dalej.
— Co tam jest? — zapytał. — Za tymi żółtymi górami? Skąd wydobywa
się ten słup dymu?
— Nigdy tam nie byłam. Nigdy aż tak daleko. Razem byśmy mogli —
odpowiedziała.
— Pal diabli — stwierdził. — Wrócić na pewno nie mogę. Nie z… nie
teraz.
— Chodź — powiedziała i wspięła się chwytnymi szponami na blanki;
przysiadła tam i zniżyła się, żeby mógł na nią wsiąść.
Mogło być gorzej, pomyślał i przeszedł na palcach przez cały ten śmietnik,
aż do niej; zanim jednak usiadł jej na grzbiecie, przeszła mu przez głowę nagła, przeraźliwie smutna myśl: Ona beze mnie umrze.
Chodziło mu o tę, którą kochał od tak dawna, od chłopięcych lat, o tę, dla
której wyruszył w ogóle z domu, kimkolwiek była; o wybrankę, która czekała u kresu jego wędrówki, wciąż czekała. A on właśnie wyruszał w zupełnie innym kierunku.
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— Chcesz prowadzić? — spytała.
Pola i łąki, drogi i sklepy, góry i miasta, w tę stronę, jak okiem sięgnąć,
żadnego kresu.
— Ty prowadź — odpowiedział.
Przełożyła Aleksandra Weksej

Łaskotki Przedśmierci
Adam Stanisław Barcikowski

L

ubię umierać. Czasem szybko i gwałtownie, innym razem powoli
i długo, niemal majestatycznie. Lubię umierać, znikać, rozpadać się
i spadać w otchłań niebytu, czarną i głuchą. Wiem, brzmi to nieco
pompatycznie, jak to mówią, ale ja to naprawdę lubię, nic nie poradzę. Moim
zdaniem każdy powinien spróbować, chociaż raz. Nie trzeba tak naprawdę
umrzeć, czasem wystarczy widmo nieuchronnej śmierci i wtedy dopiero
człowiek czuje, że żyje. Mówię wam, warto sobie czasem poumierać.
Co jeszcze… No, lubię też pomidory. Są takie miękkie i gładkie. Ściśnij
je jednak trochę za mocno, a pękną i popłyną strumieniem, jak droga mleczna przez galaktykę. Pomidory są jak śmierć, a jak już mówiłem, lubię umierać.
Bólu nie lubię, o nie, ból jest nieludzki, zwierzęcy, a ja… ja jestem przecież człowiekiem, nie zwierzęciem. Przynajmniej chciałbym, żeby tak było,
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hipster; po godzinach motocyklista, podróżnik, żeglarz, czytelnik i amatorski architekt słowa pisanego;
miłośnik zwierząt, niemieszanej whisky i dobrych samochodów, a także Terry'ego Pratchetta, Edgara Allana Poego, Ursuli K. Le Guin, Stanisława Lema i wielu, wielu innych.
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ale ból przypomina, że gdzieś na dnie świadomości każdy z nas wie, że się
myli. Człowiek musi być wolny, bo tylko wtedy jest człowiekiem. Dlatego
lubię umierać. Śmierć to wolność, człowiek umiera i czuje, że żyje… chyba
już to mówiłem? Nieważne.
Nazywam się Jerzy, Jerzy Wróbel, i jestem śmiercionoszem. Ludziom
śmierć przynoszę.
***
Poranek nie był tego dnia zbyt ładny. Jeden z tych zimowych dni, bez
śniegu, bez mrozu, bez kolorów. Słońce usilnie przeciskało się przez gęste
chmury i dawało nadzieję na rozpromienione przedpołudnie. Całe miasteczko było przykryte tym dziwnym całunem, co to człowiek nie wie nigdy do
końca, czy to jeszcze mgła, czy to może już ten smog, o którym w kółko trąbią w telewizji. W każdym razie widoczność była nieduża.
Wstałem jak co rano, nie ma co o tym dużo gadać. Wsiadłem na rower
i pojechałem do centrali. Od domu miałem jakieś dwa kilometry, czyli w sam
raz na poranną rozgrzewkę. Było bardzo wcześnie, więc ulice witały mnie
pustką. Jak pięknie! To jedna z rzeczy, za które lubię mój zawód – zaczynamy pracę wcześnie, jak piekarze. Człowiek ma wtedy przez tę krótką
chwilę całe miasto dla siebie. Tylko do niego należą asfaltowe szosy i podziurawione chodniki. Jest wtedy panem drogowych świateł i odrapanych ścian
kamienic. Włada niepodzielnie powietrzem i drzewami. Naturalnie czasem
musi się tym wszystkim podzielić z piekarzami, ale oni nie są w sumie tacy
źli, z reguły interesują się tylko tymi swoimi bułeczkami, żeby nie wystygły
za bardzo. No, ale nie o tym gadamy.
Po drodze, tuż przy rondzie, napotkałem patrol policji. Pilnowali lekarza w białym kitlu, który pochylał się nad zwłokami. Gdy przejeżdżałem
obok, zauważyłem, że patrolem dowodził Janek, kolega z liceum. Patrzył
smętnym wzrokiem na biały kitel nad martwą dziewczyną.
— Cześć, Janku! — zawołałem wesoło. Dowódca uniósł wzrok i spojrzał
surowo na intruza, który ośmiela się spoufalać z przedstawicielem władzy
wykonawczej. Po chwili maska srogości spłynęła z jego twarzy i Janek posłał
mi przez ulicę promienny uśmiech.
— Witaj, Jureczku! — odpowiedział, gdy podjechałem bliżej i zatrzymałem rower.
— Co słychać? — zagadnąłem.
— W porządku, w porządku — odparł machinalnie. — Widzisz? — wskazał na zwłoki. — Młoda dziewczyna. Córka Mańczaków.
— Daliście cynk do urzędu?
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— Naturalnie — odpowiedział policjant, który towarzyszył Jankowi.
— Natychmiast przekazałem dane denatki do urzędu w celu dokonania
czynności sprawdzających transfer świadomości.
— Dziękuję, posterunkowy. — Skinął mu Janek. — Proszę jednak nie
raportować czynności służbowych bez mojego wyraźnego polecenia.
— Tak jest! — odparł młody policjant, prężąc się w salucie. Janek odciągnął mnie na bok. Patrzyliśmy przez chwilę, jak lekarz pakuje swoje przyrządy do torby.
— Nielegał? — zapytałem.
— A jak myślisz?
— Zapytam w urzędzie…
— Oj, Jureczku, Jureczku… Jaki ty naiwny jesteś… — Poklepał mnie po
ramieniu. Lekarz wstał i powiedział coś do posterunkowego.
— Może za zgodą rodziców…? — Spróbowałem jeszcze.
— Może — odparł obojętnie. — Przekonamy się, zaraz tu będą. Wyjechali za miasto.
— Przedawkowała — powiedział lekarz, stając przed Jankiem. — Neurouszkodzenia są zbyt rozległe. Nic się nie da zrobić. Ciało do utylizacji.
— Dziękuję, panie doktorze — odparł Janek. — Niech pan robi swoje.
Posterunkowy zabezpieczy ciało — dodał głośniej. Młody policjant skinął
głową i odszedł do radiowozu. Po chwili wrócił z czarnym workiem. Lekarz skinął powoli głową. Następnie spojrzał na mnie, jakby dopiero teraz
mnie zauważył.
— Powinniście lepiej pilnować unobtanium — powiedział z obojętnym
spojrzeniem i odszedł w kierunku ciała.
— Jadę — powiedziałem.
— Cześć — odparł Janek i zasalutował mi z uśmiechem.
***
Dojechałem do centrali z pięciominutowym spóźnieniem. Przypiąłem
rower do barierki i wbiegłem po szerokich schodach do gmachu Urzędu ds.
Równowagi Psychicznej. Cieć leniwie zamiatał widmowy kurz z marmurowej posadzki przed wejściem. Ukłonił mi się, z szacunkiem zdejmując czapkę z głowy. Zabiłem go kiedyś, miał raka.
— Dzień dobry, panie Morski — rzuciłem w biegu i wpadłem w korytarz H, ścigany przez echo uprzejmego „…obrrry”.
Szarpnąłem za klamkę drzwi pokoju numer trzysta dwa.
— Spóźniłeś się, Wróbel — powitało mnie od progu.
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— Dzień dobry, panie dyrektorze — odparłem wesoło. — Przepraszam,
korki na mieście — wyjaśniłem. Odwiesiłem kask na wieszak przy drzwiach
i wszedłem za biurko. Papierowa teczka chlasnęła o blat.
— Zlecenia na dziś — warknął dyrektor i wyszedł z pokoju, trzaskając
drzwiami.
— Kiedyś się doigrasz — odezwał się po chwili damski głos dochodzący
z głębi pomieszczenia.
— Dzień dobry, Martuś — odparłem. — Co nowego?
Zza szafy po drugiej stronie pokoju rozległo się ciche prychnięcie. Zaraz za
nim pojawiła się burza rudych loków i wesoły uśmiech Marty.
— Doigrasz się, Jureczku, zobaczysz — powiedziała.
— Oj tam, oj tam. — Machnąłem ręką. — Zbyt trudno o nowych śmiercionoszów w dzisiejszych czasach.
— Taaa… — mruknęła dziewczyna, po czym schowała się z powrotem
za swoją szafą.
Marta była dobrą i wartościową urzędniczką. Krzesło, biurko i klawiatura komputera, w którą mogła stukać z oddaniem i ogromną siłą, stanowiły
jej środowisko naturalne. Poza tym była również wspaniałą koleżanką.
— Spotkałem Janka, wiesz? — zagadnąłem. — Zbierali zwłoki kolejnego nielegała. Młoda dziewczyna. Córka Mańczaków. — Przyciągnąłem
do siebie teczkę z dokumentami. Drugą ręką odgarnąłem na bok pozostałe
zaściełające biurko papiery. Część z nich spadła na podłogę. Z lekkim rozczarowaniem zauważyłem, że tylko niektóre trafiły do ustawionego tam
wcześniej kosza.
— Nie znam Mańczaków — odparła dziewczyna.
— To chyba ci adwokaci z Ujskiej.
— Aha. — Kiwnęła głową bez zrozumienia. — Nie znam lokalnej palestry — dodała.
— Nielegał — powtórzyłem.
— Aha — mruknęła Marta, po czym zaczęła dalej wytłukiwać swój miarowy koncert na klawiaturze komputera.
— Co my tu mamy? — mruknąłem, otwierając tekturową okładkę z napisem: „Jerzy Wróbel, 11 marca 2043”. — Numer jeden, imię i nazwisko: Jan
Walczak, wiek: trzydzieści osiem lat, zawód: robotnik budowlany — czytałem na głos. Odpowiadało mi tylko miarowe stukanie w klawiaturę po
drugiej stronie pokoju. — Powód aplikacji: depresja. — Gapiłem się przez
chwilę w kartę informacyjną, przelatując wzrokiem pozostałe informacje na
temat aplikanta. — Marta, czy tobie też coś tu nie pasuje?
— Jureczku, mam pracę — odparła, nie przerywając stukania.
— No ja też. Słuchaj, co ci tu nie pasuje, co?
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— Co? — zapytała po chwili. Przeczytałem ponownie wstęp do aplikacji.
— No i z czym masz problem? — Wyszła zza szafy. Przeciągnęła się, stękając nieco. Miała na sobie ładny zielony żakiecik i szarą spódnicę za kolano. Bardzo przepisowo, pomyślałem. — Przecież depresja to dobry powód do śmierci, wymieniony wprost w załączniku numer dziesięć do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dziesiątego lutego dwa tysiące osiemnastego…
— Nie, nie, nie o to chodzi — przerwałem jej, nieco zbyt bezceremonialnie, o czym zorientowałem się po chwili, gdy dostrzegłem pełne wyrzutu
spojrzenie jej zielonych oczu. — Znaczy… Depresja jest okej, ale czy dużo
znasz przypadków robotników budowlanych w średnim wieku, którzy chorują na depresję? — zapytałem.
— Nie wiem, nie znam żadnych robotników — fuknęła.
— Martuś… — Odwróciła się, krzyżując ręce na piersi. — No weź przestań… Chodziło mi o to, że wszyscy chorują na depresję, znaczy się, każdemu może się przytrafić — tłumaczyłem. — Ale który porządny, zdrowy
chłop przyzna się, że ma depresję?
— Społeczeństwo się zmienia — stwierdziła i schowała się z powrotem
za swoją szafę. — Ludzie są coraz bardziej świadomi — dodała.
— Mhm — mruknąłem. Klawisze wznowiły swój plastykowy klekot.
Przegrzebałem papiery w teczce i wyciągnąłem drugą aplikację. Formularz
wskazywał, że moją drugą klientką na ten dzień miała być niejaka Malwina
Karpiel, studentka, lat dwadzieścia pięć, powód śmierci: nieszczęśliwa miłość.
No, pomyślałem, to już bardziej wiarygodna historia. Ludzie czasem
potrzebują umrzeć, żeby zacząć żyć na nowo. To, co dla jednych może wydawać się dziecięcą igraszką, albo wręcz głupotą, dla innych jest nieprzekraczalną ścianą płaczu. Nie mnie to oceniać, jeśli ktoś potrzebuje pomocy,
to moim zadaniem jest dać mu śmierć. Ważne, że to państwo bierze odpowiedzialność za samobójstwa obywateli. Co by to było, gdyby tak każdy zabijał się kiedy chce i to jeszcze przy całkowitej utracie świadomości? W Polsce mieszka dwa razy mniej ludzi niż czterdzieści lat temu, a wiadomo –
człowiek to świadomość.
Oczywiście teorie w stylu: niebo, piekło, czyściec czy reinkarnacja wciąż
nie były ostatecznie obalone. Równie trudne było wykazać ich istnienie, jak
i nieistnienie. Ale nawet jeśli dusze po śmierci szły do piekła czy nieba, państwo nie miało z tego wielkiego pożytku. Podobnie jak wtedy, gdy wcielały
się w psy. Albo ryjówki. Unobtanium dawało tę kontrolę i trudno byłoby
sobie wyobrazić, żeby rząd z niego nie skorzystał.
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Czasem trzeba wymienić ciało, ulżyć w bólu albo po prostu nastawić
umysł na właściwe tory. Łatwiej to robić bez świadomości, która tylko plątałaby się mechanikom pod nogami. Jak kogoś stać albo ma na tyle szczęścia,
że dostanie zasiłek, to mu się wymieni ciało. Jak ktoś nie ma kasy, a wielu nie
ma albo nie chce wymiany, to żyje sobie w banku. Innym razem ciało nie
nadaje się nawet do naprawy, bo na przykład drąży je rak, jak w przypadku
ciecia Morskiego. Umiemy tworzyć ciała i ekstrahować świadomość, oczywiście jeśli jest z czego. A przy tym wszystkim wciąż nie znamy lekarstwa
na raka. I pewnie już nie poznamy. Unobtanium jest tańsze.
Westchnąłem nad losem skazanej na śmierć ludzkiej rasy i zebrałem
papiery do teczki.
— Idziemy później coś zjeść? — zapytałem, wychodząc z pokoju.
— Mam swoje — odparła Marta. Wyszedłem i skierowałem się na drugie piętro Urzędu. Wziąłem zapas unobtanium z depozytu i wyruszyłem
w teren.
***
Przypiąłem rower do słupa ulicznej latarni przed niskim, kwadratowym
blokiem z płyty. Mgła zniknęła, ale słońce wciąż miało problem z przedarciem się przez stalowe chmury, sunące po niebie jak pancerniki wychodzące
w morze. Uśmiechnąłem się do swoich poetyckich myśli, zdjąłem z bagażnika plecak ze sprzętem i podszedłem do drzwi. Wybrałem na domofonie
numer trzydzieści cztery i odczekałem kilka elektronicznych pisków, po
czym drzwi ustąpiły z metalicznym trzaskiem. Brązowa, plastykowa oprawka poręczy na klatce schodowej była powykręcana, jakby ktoś przypalał ją
otwartym ogniem.
Czułem się niepewnie, wspinając się po wyślizganych, betonowych schodach. Wiedziałem, że wszystkie podania, zanim trafią do mnie, są dokładnie
sprawdzane przez Departament Zgłoszeń, a następnie przez psychologów
weryfikatorów, ale jakoś mnie to nie uspokajało. Coś mi nie pasowało, nie
wiedziałem tylko co.
Lekko zadyszany dotarłem na trzecie piętro i zapukałem do drzwi na
wprost schodów.
— Kto tam? — odezwał się przytłumiony głos.
— Śmiercionosz — odparłem obojętnym tonem. Dwukrotnie trzasnął
zamek i w drzwiach ukazał się drobny mężczyzna w średnim wieku. Był ode
mnie o kilka centymetrów niższy, miał ziemistą cerę i paskudne wory pod
oczami. Nosił podarte dżinsy i brudny podkoszulek bez rękawów, odsłaniający chude ramiona.
— Pan Jan Walczak? — zapytałem.
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— Tak, to ja — odparł klient głosem godnym emerytowanej gwiazdy
rocka.
— Proszę. Pan się zapozna i podpisze na dole, czytelnie — podetkałem
mu pod nos formularz na plastykowej podkładce. Facet mocował się z długopisem. — Trzeba wcisnąć — wyjaśniłem. Sięgnąłem do torby i wydobyłem podłużny pakunek. — Jedna dawka unobtanium — rozpakowałem
paczkę i wyjąłem strzykawkę. Wiedziałem, że dawka była zbyt duża, dawali
nam standardowe strzykawki i do części obowiązków śmiercionosza należało dopasowanie dawkowania do odbiorcy. Głównie dlatego, że była to
kwestia bardzo indywidualna, zależna nie tylko od czynników mierzalnych,
takich jak masa ciała, wzrost czy płeć pacjenta. Należało również wziąć pod
uwagę stan psychiczny i ogólny nastrój aplikanta w momencie zadawania
śmierci. A to najlepiej było ocenić na miejscu. Odebrałem podpisany formularz i przyjrzałem się przy okazji pacjentowi. Trzy czwarte powinno wystarczyć. Gość jest już dość wyczerpany. Za mało nie można, bo delikwent nie
przeniesie się do Banku. Za dużo i ciało tego nie wytrzyma, a i transfer do
Banku nie będzie pewny.
Już miałem odlać część dawki, gdy poczułem na karku czyjś wzrok. Odwróciłem się gwałtownie. W głębi korytarza trzasnęły drzwi.
— Proszę się wygodnie położyć na kanapie albo usiąść w fotelu — wypowiadałem standardową formułkę, ze strzykawką w dłoni obserwując jeszcze przez chwilę korytarz.
— Proszę się odprężyć i na mnie tam zaczekać. Odleję jedną czwartą
zawartości strzykawki i zaraz do pana przy… — Poczułem gwałtowne
szarpnięcie za rękę. Coś wyrwało mi strzykawkę z dłoni i zanim zdążyłem
jakkolwiek zareagować, usłyszałem głuche uderzenie. Obróciłem się i zobaczyłem Jana Walczaka, robotnika budowlanego, lat trzydzieści osiem. Leżał na podłodze. Pod jego głową rosła kałuża krwi. Z ramienia sterczała pusta
strzykawka. Dopadłem do niego, nie wyczułem pulsu na szyi. Wyciągnąłem
komórkę i wezwałem pogotowie. Powiedziałem, że jak się pośpieszą, to może odzyskają ciało. Następnie zgłosiłem gościa do Banku, żeby ich nie zaskoczył. Mógł być w szoku.
Upomniałem się ostro. Wiedziałem, że będą problemy, to ja go nie dopilnowałem. Facet musiał być naprawdę zdeterminowany, walnął sobie naraz całą dawkę i wyrżnął łbem w kant szafki na buty. Po unobtanium następuje gwałtowny skurcz mięśni. Debil ze mnie.
***
Drugi klient, a właściwie klientka, mieszkała w dzielnicy willowej nad
jeziorem. Dzielnica to właściwie zbyt wielkie słowo jak na tę okolicę. Wzdłuż
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ulicy stało może kilkanaście domków z małymi ogródkami. Dodatkowo niżej, nad brzegiem jeziora wzniesiono kilka kolejnych, wybudowanych niedawno. Zajechałem pod ładny, choć niewielki, poniemiecki domek z czerwonym, skośnym dachem.
Przypiąłem rower do niskiego płotu i pchnąłem skrzypiącą furtkę.
Wzdrygnąłem się od paskudnego dźwięku i wtedy przyszedł ból. Nie lubię
bólu, a ten przyszedł z zewnątrz, zdradziecko i bez ostrzeżenia. Na chwilę
wszystko zgasło, zniknął poniemiecki domek z czerwonym dachem, zniknęła skrzypiąca furtka i zniknął mój zielony rower. Cały świat wypełnił się
bólem… i oślepiającym światłem. Gdzieś z zewnątrz doleciało pikanie, jakby
jakieś elektroniczne urządzenie odmierzało kolejne sekundy życia. Ból wypełniał mnie w całości. Promieniował z piersi, z głowy, z nóg i rąk. Białe
światło wciskało się w tył czaszki przez rozwarte szeroko oczy. Chyba to była jakaś lampa, ale nie wiem dokładnie. Usłyszałem czyjś głos. Był niewyraźny, jakby ktoś mówił z ustami owiniętymi szalikiem. Następnie lampa zamigotała i zgasła, a w następnej chwili znów stałem przed wysokim domkiem o czerwonym dachu. Przede mną w otwartych drzwiach stał młody,
dobrze zbudowany mężczyzna, na oko około trzydziestki.
— Czy pan mnie słyszy? — zapytał, niemal krzycząc.
— Słyszę pana, niech pan nie krzyczy — odparłem.
— Dobrze, już się bałem, że coś się panu stało. To w jakiej sprawie pan
przyszedł? — zapytał. Z wnętrza domu doleciał krzyk kobiety.
— Jestem śmiercionoszem — wyjaśniłem, wyciągając teczkę z formularzem. — Przyszedłem do… — spojrzałem na kartę — pani Malwiny Karpiel. Czy zastałem panią w domu?
Za plecami mężczyzny ponownie rozległ się krzyk, który jak mi się
zdawało, przeszedł w szloch.
— Nie słyszy pan? — zapytał mężczyzna. — Dobrze, że pan przyszedł.
Ja już nie mam siły, niech się pan nią zajmie — westchnął ciężko. — Dwa razy
musiałem ją ratować. Za pierwszym razem odkręciła gaz, aż dziwne swoją
drogą, że mają tu jeszcze gaz w tych czasach… Nieważne. Za drugim razem
przecięła sobie żyły, tyle że nie tak jak trzeba. Cięła w poprzek, rozumie pan?
— Zademonstrował na swoim lewym nadgarstku.
— Rozumiem — odparłem obojętnie.
Rozumiałem doskonale. Ludzie nie powinni ot tak się zabijać. Naturalnie nie można było ich przed tym powstrzymać, ale przy pomocy unobtanium i machiny urzędniczej można było przynajmniej próbować przejąć
kontrolę nad samobójstwami. Zamiast zabijać się samemu, bez sensu i ze
stratą dla wyludniającego się społeczeństwa, można było skorzystać z pań-

244

245

Adam Stanisław Barcikowski

stwowego systemu. Wypełniało się odpowiedni formularz i po jego weryfikacji przez urząd, zgłaszał się śmiercionosz ze strzykawką. W ten sposób
obywatel otrzymywał upragnioną śmierć ciała – w wielu przypadkach rozwiązywała ona problem, dla którego chciał się wcześniej zabić. W końcu to
właśnie ciało i jego hormony powodowały powstawanie większości uczuć
i emocji, które mogły doprowadzić do tego rodzaju drastycznych decyzji.
Świadomość delikwenta, który otrzymywał śmierć z rąk państwa, była zapisywana w Banku, czyli na wielkim nośniku świadomości, coś jakby ogromnym dysku twardym w komputerze. Tam poddawano ją wszelkiego rodzaju
operacjom psychicznym, które miały naprostować zachwianą równowagę
i doprowadzić do przywrócenia samobójcy społeczeństwu.
Niestety, takie samowolki jak to tutaj wciąż się zdarzały. Dobrze, że
zdążyłem.
— Czy pan jest członkiem rodziny pani Malwiny? — zapytałem.
— Nie.
— Dobrze… — mruknąłem. — Będę potrzebować podpisu osoby upoważnionej do wydania unobtanium — wyjaśniłem.
— To weź pan od niej podpis — mężczyzna zamachał rękami i zniknął
we wnętrzu. Po chwili wyłonił się ponownie. W dłoni trzymał skórzaną walizkę. — Ja się zmywam. Mam żonę, dzieci, nie mogę tego dalej przedłużać,
ale ona ma z tym problem. Nie chce się pogodzić.
Chciałem mu powiedzieć, że nie powinien rozkochiwać w sobie studentki, zakichany odpowiedzialny ojciec rodziny, powstrzymałem się jednak. W końcu jestem śmiercionoszem, a nie jakimś… księdzem czy kimś
takim.
— Mam do pana jeszcze jedno pytanie — powiedziałem, gdy mijał mnie
w drzwiach.
— No…?
— Czy pani Malwina osobiście złożyła wniosek, czy… ktoś jej w tym
pomógł? — Mężczyzna zatrzymał się i patrzył przez chwilę. Zastanawiał
się nad czymś przez moment.
— Osobiście — odparł w końcu. Patrzyłem mu uważnie w oczy. Widziałem, że kłamał, a mimo to niczego nie zrobiłem, ale w końcu czy powinienem? — Daj mi pan w końcu spokój i rób swoją robotę — warknął i wyszedł
na ulicę. Patrzyłem za nim przez chwilę, jak oddalał się szybkim krokiem
w kierunku centrum.
Gdy odwróciłem się z powrotem do drzwi, napotkałem spojrzenie wielkich, brązowych oczu.
— On odszedł, prawda? — zapytała dziewczyna stojąca w przejściu.
Obejmowała się ramionami. Była ładna. Ba! Nawet myślę, że piękna, i to
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pomimo zalanej łzami twarzy. Ogromne, orzechowe oczy były napuchnięte
od płaczu, a włosy koloru jesiennych liści dębu — potargane. Była piękna
i to w tym nieuchwytnym, acz wciąż obiektywnym znaczeniu tego słowa.
— Czy pani Malwina Karpiel? — wydusiłem w końcu i zaraz skarciłem
się w myślach za brak wyczucia. Wredny, bezduszny urzędas, wyrzucałem
sobie. Dziewczyna westchnęła.
— Tak… To ja… — odparła słabym głosem.
Popatrzyłem na nią ze współczuciem. Przecież nie będę jej legitymować,
widać, że potrzebuje pomocy śmiercionosza.
— Przynoszę pani śmierć. — Podsunąłem jej pod nos formularz na standardowej plastykowej podkładce z herbem urzędu, laską eskulapa z wężem
z trupią czaszką zamiast trójkątnego łba. Dziewczyna patrzyła przez jakiś
czas na formularz nierozumiejącym wzrokiem. Nagle podniosła oczy rozpromieniona i rzuciła mi radosne spojrzenie.
— Naprawdę? — zapytała. — To wspaniałe! Proszę, proszę, niech pan
wejdzie. Jak się cieszę, że pana widzę!
Patrzyłem na nią zdezorientowany, wciąż trzymając formularz w wyprostowanej ręce.
— Pan jest śmiercionoszem, prawda? — zapytała, zniżając głos, jakby nie
chciała mnie zdekonspirować.
Kiwnąłem głową.
— Wiedziałam! — klasnęła w dłonie, znów uradowana, po czym cofnęła
się do mieszkania.
Poszedłem za nią.
— Proszę usiąść wygodnie — powiedziałem, gdy weszliśmy do ładnego,
mieszczańskiego salonu.
Dziewczyna opadła posłusznie na skórzany fotel.
— Będę potrzebował jeszcze pani podpisu tu i tu — wskazałem palcem
odpowiednie miejsca na formularzu.
Widziałem, jak zmienia się jej twarz. Dostrzegła swoje dane i podpis na
dole aplikacji. Zrozumiała bardzo szybko. Przez jej spojrzenie przemknął
cień. Była dużo inteligentniejsza od tego pacana, co ją doprowadził do takiego stanu. Wzięła długopis i z kamienną twarzą złożyła dwa podpisy we
wskazanych miejscach. Po chwili dołożyła również trzeci, na aplikacji, pod
poprzednim, sfałszowanym podpisem.
— Proszę — podała mi z powrotem dokumenty. — Chcę umrzeć —
oświadczyła po chwili. — Niech pan mnie nie ma za idiotkę. Ucieszył mnie
pana widok, ale ja muszę umrzeć, naprawdę.
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— Rozumiem — odparłem, chowając formularze. Wcześniej wstawiłem
swoją parafkę przy podpisach na aplikacji. Potem to jakoś załatwię. Nie mogłem jej tak zostawić. Nie wiedziałem dlaczego, ale nie mogłem. Uniosłem
wzrok i już mnie złapała, nie było ucieczki przed tym spojrzeniem.
— Umrze pan ze mną? — zapytała z nieśmiałym uśmiechem.
— Słucham?
— Zapytałam, czy umrze pan ze mną — powtórzyła.
— Ależ proszę pani… — zacząłem, ale tknęła mnie pewna myśl. W sumie
czemu nie? — Lubię umierać — szepnąłem. Poczułem ten przyjemny dreszczyk oczekiwania na karku, cudowne rozluźnienie mięśni ramion. Przeskanowałem spojrzeniem jej zgrabną sylwetkę, zatrzymując się na dłużej na jej
talii. Odwróciła się zawstydzona. Pomyślałem wtedy, że jest taka drobna
i szczupła, pewnie waży nie więcej jak pięćdziesiąt, może pięćdziesiąt pięć
kilogramów. Standardowa dawka była na sto kilo, nie dzielili ich według wagi, zawsze miałem zapas. Powinno jej wystarczyć, powiedzmy, dwie trzecie
dla bezpieczeństwa. Co prawda, jakby wzięła całą, to też nic nie zaszkodzi,
ale ja na jednej trzeciej też sobie polatam. Uśmiechnąłem się pod nosem,
chyba tak zrobiłem, i chyba wciąż gapiłem się na jej brzuch, bo dziewczyna
odezwała się lekko oburzonym głosem:
— Proszę pana!
— Dobrze — odparłem. Mokre, orzechowe oczy wpiły się we mnie
z nadzieją. Dziwne, do dziś je pamiętam, jakby to było wczoraj. Pamiętam
też ten mleczny skórzany fotel. Dziwne… Ech, nieważne. Co ważne, to fakt,
że usiadłem sobie na drugim fotelu naprzeciwko Malwiny i wyciągnąłem
unobtanium. Odlałem ze strzykawki jedną trzecią dawki do szklanki stojącej na stole. Przez śluzówkę też się dobrze wchłania.
— Czy to wystarczy? — zapytała zaniepokojona.
— Na panią spokojnie — odparłem, czując rosnące podniecenie. — Raz
dwa przeniesie się pani do Banku.
— A pan?
— Na mnie też wystarczy — powiedziałem po chwili, nie patrząc na nią.
Kłamałem. Wiedziałem, że mnie zetnie i będzie fajnie, ale to będzie raczej
jak utrata przytomności, może na kilkanaście minut. Przedśmierć też jest
fajna w sumie, liczy się w końcu umieranie. Nie wiem, czy mi uwierzyła, czy
nie, w końcu to była bystra dziewucha.
— To dobrze — odezwała się.
— Zrobię pani zastrzyk — tłumaczyłem. — Zaraz potem sam zażyję
dawkę.
— Nie boję się! — powiedziała, jakby sama siebie chciała o tym zapewnić.

Łaskotki Przedśmierci

Wstałem i zaaplikowałem jej dawkę. Wzdrygnęła się. Natychmiast potem z uśmiechem wypiłem resztę unobtanium. Odwzajemniła uśmiech.
Opadłem na fotel. Poczułem przyjemne mrowienie, które przeszło jak stado
owadów od kręgosłupa, przez kark, a potem zeszło po piersi na przedramiona — łaskotki przedśmierci. Pochłonęła mnie ciemność.
A potem przyszedł ból, potworny, kłujący. Wylazł bez ostrzeżenia gdzieś
głęboko z trzewi i rozpełzł się po całym ciele, przeganiając gdzieś rozkoszne
owady przedśmierci. Usłyszałem swój własny krzyk. Wiedziałem, że to mój
głos, ale słuchałem go jakby stojąc z boku. Ciemność wybuchła nagle jaskrawym, mlecznym światłem szpitalnej lampy. Zobaczyłem nachylone nade
mną twarze w białych maskach. Coś mamrotały, a ja krzyczałem do nich
i do świata. Chciałem im powiedzieć, że nie lubię bólu, że mają go zabrać,
wyrzucić do kosza. Ból nie jest ludzki, ból zniewala. A ja jestem człowiekiem. Jestem, prawda? Chciałem o to zapytać te twarze na tle jarzeniowego
światła, ale one nagle się odsunęły, poza jedną. Obok niej pojawiła się strzykawka. Z igły trysnął malutki strumień przeźroczystego płynu. Potem twarz
i strzykawka zniknęły i po chwili wszystko znikło. Nie było już światła,
twarzy w maskach, szpitalnej lampy. Nie było też bólu.
Otworzyłem oczy. Leżałem w swoim pokoju, na podłodze obok łóżka.
Z pomiętej pościeli spoglądał na mnie kot. Patrzył na mnie wyrozumiałym
spojrzeniem zielonych oczu. Pomyślałem wtedy, że lubię umierać. Właśnie
dlatego.
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Ty masz taką mądrość głupią
Niech której wszyscy od Ciebie się uczą
I tylko chcę Ci powiedzieć
Ten pociąg nie pojedzie, jeśli Ty w nim nie będziesz
— Kult, Lewe lewe loff

W

iruję wraz z tysiącami metalowych szczątków, a wokół mnie
tylko pustka. Próbuję przypomnieć sobie, jak do tego doszło,
w którym momencie mieniąca się tęczowymi blaskami otchłań zastąpiła mi świat. Ale nie potrafię. Pamięć miesza się z wizjami i nie
wiem już, co jest wspomnieniem, a co dopiero ma się wydarzyć. Nie mam
pewności, czy ja sama już albo jeszcze istnieję.
***
Nazywam się Beata Wilczak. I to nie jest opowieść o mnie.
Miałam starszą o dwa lata siostrę, Urszulę. Nasi znajomi zawsze zachodzili w głowę, jak to możliwe, że wychowałyśmy się w tym samym domu:
ona skończyła mechatronikę, a ja filologię klasyczną. Zaraz po studiach poszła do pracy, podczas gdy ja wróciłam na uczelnię, tym razem studiować
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nieistniejącego już – portalu MMoGamer, a także dla Unreal Fantasy oraz Literka.info. Od siedmiu lat uczestniczy w listopadowej akcji NaNoWriMo (czyli pisanie powieści w miesiąc), od ośmiu prowadzi bloga poświęconego głównie popkulturze (fraa-farara.blogspot.com).
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archeologię. Dorastanie nigdy nie było na mojej liście życiowych priorytetów. Urszula przeciwnie: chciała się usamodzielnić i zrobić karierę. Bardzo prędko wyprowadziła się od rodziców i tylko od czasu do czasu znajdowała chwilę, żeby zadzwonić. Każdą rozmowę zaczynała od słów: „Przepraszam, mamy urwanie głowy w robocie”, a myśmy tylko potakiwali i zastanawiali się, co ta dziewczyna właściwie robi?
Była konduktorem w trójmiejskich pociągach SKM. Zdaje się, że szybko
odkryła w sobie związaną z tym pasję, choć przez długie lata nie umiałam
określić, co ją tak fascynowało. Przecież jej praca polegała na sprawdzaniu
biletów i czystości toalet. Nie brzmi to ekscytująco. Z krótkich, pospiesznych rozmów zrozumiałam w którymś momencie, że Urszula została kierownikiem pociągu i planowała kurs na maszynistę. Wciąż mnie to dziwiło,
ale oczywiście cieszyłam się jej szczęściem.
Wszystko wydawało się układać pomyślnie, aż któregoś dnia, zaraz po
uzyskaniu uprawnień maszynisty, Urszula zaginęła.
Tak po prostu, nagle i bez najmniejszych oznak, że coś się święci. Jej znajomi z pracy mamrotali, że chyba planowała wyjechać, ale nie potrafili podać żadnego konkretu. Rodzice zgłosili rzecz na policję i przez pewien czas
rzeczywiście prowadzono poszukiwania, cała akcja zakończyła się jednak
fiaskiem.
I w ten właśnie sposób, bez słowa pożegnania, Urszula zniknęła z naszego życia.
***
— Pociąg do stacji Gdańsk Śródmieście, planowany odjazd o godzinie
dwudziestej drugiej zero siedem w dniu dzisiejszym został odwołany. Za
utrudnienia przepraszamy — obwieściła przez głośnik pani o przyjemnym,
melodyjnym głosie.
Kilkoro oczekujących na peronie pasażerów zaklęło; większość zaczęła
nerwowo zerkać na telefony. Beata także znalazła się w tej grupie: sprawdziwszy godzinę, przewróciła oczami i naciągnęła mocniej na uszy skórzaną
pilotkę. Właściwie nie miała powodu się denerwować: tego wieczora miały
przyjechać jeszcze trzy pociągi, którymi zdołałaby dotrzeć do domu przed
północą. Może tylko trochę za lekko się ubrała, toteż perspektywa co najmniej dwudziestu minut oczekiwania na mrozie nie napawała jej optymizmem.
To był wyjątkowo zimny listopad. Lodowate, smagające wiatry i zacinający śnieg z deszczem męczyły mieszkańców Pomorza niemal codziennie, a ulice Słowackiego, Kartuska czy obwodnica przez większość dnia stały
w korkach. Dlatego też Beata odpuściła sobie samochód: raz, że szkoda jej
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było paliwa na przepychanie się przez Trójmiasto, a dwa, że zimą zawsze
obawiała się wypadku na śliskiej nawierzchni. Bardziej ufała pociągom.
Oczywiście, zdawała sobie sprawę, że nie jest to idealne rozwiązanie. Kolejki czasem przyjeżdżały, a czasem nie. Wystarczyło, że trochę mocniej popadało, a już następował wysyp awarii i opóźnień.
Ale Beata rzadko kiedy się spieszyła i zazwyczaj nie przeszkadzało jej,
że musiała poczekać trochę dłużej. Jeśli już zaczynała czuć się niekomfortowo, zazwyczaj powód był jeden: ktoś do niej podchodził, żeby porozmawiać.
Beata nigdy nie była rozmowna. A już na pewno nie w stosunku do ogorzałych od wiatru mężczyzn w nieokreślonym wieku, którzy wprawdzie
grzecznie, ale niezbyt interesująco usiłowali zacząć rozmowę o zawodnych
pociągach, ponarzekać na pogodę i zapytać, czy my się aby skądś nie znamy,
by w finale zawsze wyskoczyć z zaproszeniem na kawę bądź piwo. A Beata
w obliczu tego zaproszenia cała się jeżyła i najchętniej kazałaby delikwentowi pospiesznie podążyć na drzewo, ale że z natury była grzeczna, to uśmiechała się i mamrotała jakąś wymówkę, czując, że się czerwieni.
— Zastanawiałaś się kiedyś, dokąd jadą te wszystkie pociągi, kiedy nie
przyjeżdżają tu, gdzie ich miejsce?
Beata zadrżała na dźwięk nieznajomego męskiego głosu. Choć w żadnym razie nie zamierzała nawiązywać rozmowy, odruchowo rozejrzała się
w poszukiwaniu rozmówcy.
Stał tuż obok, w czerwonej puchowej kurtce z naciągniętym na głowę
kapturem, owinięty kraciastym, szerokim szalem. Nogawki niebieskich jeansów wcisnął w turkusowe kalosze. Z wąskiej szparki między szalikiem
a kapturem wyzierały tylko wesoło zmrużone, błękitne oczy.
— Nie, raczej nie — powiedziała Beata. Poprawiła torebkę na ramieniu
i odsunęła się o krok, niby to mimochodem, wpatrując się uważnie w tablicę informacyjną, jakby miała co najmniej minus kilka dioptrii.
— Może to lepszy wybór — przyznał mężczyzna, który niepostrzeżenie
przesunął się za nią. — A na pewno Maszyniści woleliby, żebyś tak uważała. Ale będę to musiał popsuć.
Beata nie odpowiedziała. Konsekwentnie nie odrywając wzroku od tablicy, całą sobą starała się dać mu do zrozumienia, że nie słucha. Mężczyzna, jak się okazało, był w stu procentach odporny na niewerbalne komunikaty.
— Tak naprawdę pytanie „dokąd jadą?” zakłada nieco inną odpowiedź,
niż większość ludzi próbowałaby udzielić — kontynuował, wyraźnie próbując zaintrygować Beatę.

Ten pociąg nie odjedzie

Ta, choć może „zaintrygowana” to nieodpowiednie słowo, w końcu jednak dała za wygraną. Przewróciła oczami i łypnęła na mężczyznę. Dostrzegłszy to, uśmiechnął się szeroko, co rozpoznała po uniesieniu policzków nad
szalik i jeszcze mocniejszym zmrużeniu oczu.
— Pewnie do jakiejś zajezdni — odparła niechętnie, wzruszając ramionami.
— Jestem Daniel — przedstawił się tamten, jakby nie słysząc jej słów.
Pospiesznie ściągnął rękawiczkę i wyciągnął dłoń.
— Beata — odpowiedziała kobieta, ale ręka pozostała bez uścisku.
— Dziś już nic nie przyjedzie — podjął Daniel, na powrót wciągając rękawiczkę i zupełnie nie okazując rozczarowania. — Była duża awaria, Okrywa wibruje.
Beata milczała, ale tym razem już nie próbowała udawać, że nie słyszy
rozmówcy. Uniosła brew i zastanawiała się, o czym on do diabła bredzi.
Musiała przyznać z pewną dozą niechętnego uznania, że wśród wszystkich
podrywających ją dworcowych żigolaków ten był najbardziej oryginalny.
— Potrzebujemy od ciebie informacji — kontynuował Daniel.
A więc to tak, przemknęło jej przez myśl. Facet był ankieterem, a może
i akwizytorem. Zapyta ją o ulubione zapachy, a potem będzie wciskał perfumy tylko-dziś-tak-tanie.
— Dzięki, nie jestem zainteresowana — odparła.
— Jesteś, jesteś. To znaczy… tak myślę. Kolejarze mogą mieć coś, na
czym ci bardzo zależy.
— Kolejarze… — powtórzyła głucho Beata. Mężczyzna skinął głową.
— No, wiesz: ci z wydziału Viatorum Aetatibus.
— Ach, z tego. — Kobieta machinalnie pokiwała głową.
— Tak. Kolejarze chcieliby z tobą porozmawiać.
— A o czym?
— O twojej siostrze.
Twarz Beaty stężała. O ile wcześniej kobieta uważała rozmówcę za męczącego, choć całkiem kreatywnego akwizytora, o tyle teraz czuła narastający gniew. Wyprostowała się i po raz kolejny naciągnęła mocniej czapkę
na uszy.
— Kim jesteś?
— Mówiłem, występuję w imieniu Kolejarzy.
— Gdzie ona jest? — z trudem wypowiadała słowa, czując, że lada moment zabraknie jej tchu. — Zrobiliście jej coś…? Kolejarze to jakaś… nie
wiem, jakaś mafia, tak?
— Nie, to nie tak. — Daniel wcisnął Beacie prostokątny kartonik w zbyt
słabo zaciśniętą pięść. — To nie mafia i nic nie zrobiliśmy twojej siostrze…
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— Skąd wiesz, kim jestem? Śledzicie mnie?! — przerwała mu gwałtownie Beata, bezwiednie zgniatając w dłoni wizytówkę. Mężczyzna przytrzymał Wilczak za ramię, aż się uspokoiła.
— Nie rób sceny na peronie – poprosił ściszonym głosem. – Po prostu
przyjdź. Z twoją pomocą Kolejarze mogą ją odnaleźć i sprowadzić. Bez ciebie nie dadzą rady.
Nagle zwolnił uścisk i, skłoniwszy się pospiesznie, odszedł.
Beata stała jak sparaliżowana, niepewna czy powinna gonić nieznajomego, wzywać policję, czy uznać to wszystko za makabryczny żart. Wyraźnie
czuła ostre krawędzie kartonika, który Daniel wcisnął jej w dłoń. Spróbowała ścisnąć wizytówkę – bo była przekonana, że to wizytówka – jednakże
papier był za sztywny i tylko werżnął się głębiej we wnętrze dłoni. Z powodu, którego nie umiała określić, nie potrafiła się zdobyć na wyrzucenie
kartonika do kosza.
Czekała na pociąg jeszcze godzinę. Zgodnie z zapowiedzią Daniela, nic
nie przyjechało. W końcu, choć niechętnie, Beata chwiejnym krokiem poszła na nocny autobus, przetrząsając po drodze wszystkie kieszenie w poszukiwaniu drobnych na zakup biletu. Nie zauważyła nawet, kiedy wizytówka wśliznęła się do jednej z nich.
***
Kolejny poranek upłynął na nerwowym miotaniu się po mieszkaniu: wyjąć pranie sprzed dwóch dni, nim zgnije w pralce, zaparzyć kawę, ale przecież wcześniej trzeba załadować zmywarkę, bo nie będzie gdzie postawić
kubka. Rajstopy oczywiście mokre, ale na pewno dwadzieścia minut na kaloryferze – bo to maksimum czasu, jaki może wyszarpać rzeczywistości Beata, nim wyjdzie na pociąg – musi wystarczyć. W końcu kawa gotowa, wystarczy dolać odrobinę zimnej wody z kranu i już można pić. Pamięta nawet
o zapakowaniu do torby sałatki, żeby nie umrzeć z głodu, zanim nie wróci
z pracy.
Zadowolona z siebie, Beata zarzuciła na grzbiet kurtkę, owinęła się
szalikiem i, łapiąc po drodze czapkę, wybiegła z mieszkania. Już w windzie
dopięła wszystkie guziki i założyła pilotkę na głowę.
Rękę wsunęła do kieszeni dopiero na peronie. Wyczuła pod palcami
krawędź sztywnego kartonu i na moment zdrętwiała. Wspomnienie Daniela
wróciło z całą siłą: jego głupkowate uśmiechy, dziwne słowa i zbyt nachalny sposób bycia. Beata zgrzytnęła zębami, ale w końcu wydobyła wizytówkę i rzuciła na nią okiem.
— Jerzy Iwaszynienko — odczytała na głos, a kłąb pary uleciał z jej ust.
— PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Punkt Osób Znalezionych.
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Beata zmarszczyła czoło. Słyszała, oczywiście o punktach czy działach
rzeczy znalezionych, ale nie do końca wiedziała, co myśleć o tym, co widniało na wizytówce. Był tam, ma się rozumieć, adres i numer telefonu, wszystko
jak należy – a jednak wydawało jej się, że całość to jedna wielka bzdura.
Z drugiej strony, tłumaczyła sobie, to mogła być jedyna szansa, żeby dowiedzieć się czegoś o Urszuli. Czy siostra stała się jedną z tych „osób znalezionych”? Beata spróbowała wyobrazić sobie tę sytuację: idzie pod wskazany adres, siada w poczekalni, a jakiś uprzejmy pan wyprowadza zza kolejnych drzwi Urszulę: nieco starszą, może ubraną w piżamę albo roboczy
kombinezon, ale tę samą: wytęsknioną, dającą poczucie bezpieczeństwa
w chwilach, kiedy rodzice akurat byli daleko.
***
Stojąc przed drzwiami nieopatrzonymi żadną tabliczką ani domofonem,
zaczęła poważnie wątpić w słuszność swojej decyzji. Powiedziałaby raczej,
że to wejście do nieczynnej toalety albo po prostu jakieś pomieszczenie gospodarcze czy schowek. Rozejrzała się na boki, bo zaczynała czuć, że palą
ją policzki i obawiała się ciekawskich spojrzeń. Ale nikt w przejściu podziemnym nie zwracał na Beatę uwagi. Między gładkimi, szarymi ścianami
odbijały się echem kroki przechodniów. Od czasu do czasu ktoś przystanął
przy bankomacie usytuowanym na zakręcie, tuż obok pierwszej z długiego
szeregu piekarni, które stanowiły całą zabudowę tej części tunelu. W oddali
był kolejny zakręt, gdzie ludzie wspinali się po schodach w ciemność spowitego nocą peronu. Stara handlarka powoli i systematycznie pakowała do
torby robione na szydełku kapcie.
Beata, starając się to zrobić dyskretnie i od niechcenia zarazem, zastukała w obdarte, niegdyś granatowe, teraz rude wzorzystymi wykwitami
rdzy, drzwi. Metal zadudnił głucho. Dźwięk poniósł się dużo dalej, niż Wilczak by chciała, ale sprzedawczyni w jednej z piekarni była jedyną osobą,
która w ogóle obejrzała się w jej stronę.
Kiedy już zamierzała odejść, usłyszała chrzęst zamka. Zamarła ni to
z zaskoczenia, ni to z obawy, bo tak naprawdę wcale nie miała pewności, czy
zza drzwi nie wyskoczy dwóch osiłków, którzy bardzo dokładnie wyjaśnią
jej, dlaczego dzieciom zabrania się rozmów z nieznajomymi.
Zamiast osiłków wyłoniła się jednak ładna, młoda brunetka: proste włosy miała związane w koński ogon, sylwetkę umiejętnie podkreśloną za pomocą granatowej garsonki. I tylko kolorowe, sięgające niemal ramion sutaszowe kolczyki trochę się gryzły z tym profesjonalnym obrazkiem.
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— Dzień dobry, pani była umówiona? — zapytała dziewczyna z uśmiechem. W Beacie rosło przekonanie, że zupełnie nie pasuje do tego miejsca
i że nie ma tutaj nikomu nic do powiedzenia.
— Dostałam wizytówkę — powiedziała niepewnie, rozglądając się po
eleganckim wnętrzu korytarza.
— Czyją, jeśli można wiedzieć…? — Brunetka ewidentnie starała się pomóc Beacie. Uśmiechała się najserdeczniejszym uśmiechem, jaki Wilczak
w życiu widziała, a ton jej głosu był łagodny i przyjazny. Gdyby to ona mówiła przez głośniki o opóźnieniach pociągów, pasażerowie mieliby wyrzuty sumienia, że w ogóle tak samolubnie ją kłopoczą.
— Taką o. — Beata zaprezentowała kartonik, na co dziewczyna, mruknąwszy pełne zrozumienia „ach tak”, uśmiechnęła się, o ile to w ogóle możliwe, jeszcze szerzej, po czym gestem zaprosiła gościa do środka. Po chwili
Beata usłyszała huk zatrzaskujących się za nią metalowych drzwi.
Korytarz był dość niski, ale szeroki, jasny i dobrze oświetlony. Na białych ścianach wisiały oprawione w ramki zdjęcia starych parowozów, mniej
i bardziej współczesnego taboru zarówno PKP jak i zagranicznych przewoźników, a także zupełnie futurystycznych pojazdów, jakich Beata nigdy
dotąd nie widziała. Imitujące drewno płytki podłogowe dodawały wnętrzu
ciepła.
Wkrótce korytarz rozwidlił się i brunetka poprowadziła Wilczak w prawo, następnie kilkoma schodami na półpiętro, tam minęły kolejny zakręt,
po czym przewodniczka zastukała w jedne z wielu szarych, nieopisanych
drzwi. Nie czekając na pozwolenie, nacisnęła klamkę.
Przy jasnym, owalnym stole siedziało trzech mężczyzn. Ich szare garnitury nieomal zlewały się z szarością wykładziny i rolet. Stojące w głębi
gabinetu biurka i regały wyglądały jak zawieszone w szarej mgle.
— Dzień dobry — powiedziała Beata odruchowo.
— Panna Wilczak do panów — zaanonsowała ją brunetka, po czym dygnęła lekko i wyszła, starannie zamykając za sobą drzwi.
Jeden z mężczyzn, chyba trochę za szczupły na swój garnitur, wskazał
Beacie puste krzesło przy stole. Kobieta, wciąż niezbyt pewna siebie, posłusznie usiadła, jakby dla ochrony międląc w dłoniach wizytówkę.
— Cieszę się, że zechciała się pani z nami spotkać — odezwał się ten,
który zaprosił ją do stołu. Był ogolony na łyso, a z długiego, prostego nosa
powoli, ale nieubłaganie zjeżdżały mu okulary w cienkich oprawkach. Poprawiał je regularnie coraz bardziej nerwowym gestem. — Mam nadzieję,
że nasz personel nie był dla pani uciążliwy.
Choć to właściwie nie było pytanie, Beata na wszelki wypadek potrząsnęła głową.

Ten pociąg nie odjedzie

— Wie pani, po co ją zaprosiliśmy? — zapytał drugi z mężczyzn. Pochylił się i wsparł łokcie na blacie. Był z całej trójki najstarszy. Miał starannie przystrzyżoną, siwą brodę i świdrujące, nieprzyjemne spojrzenie, które niepokoiło Beatę, mimo że starał się uśmiechać.
— Nie bardzo — przyznała kobieta.
— Przepraszam, zapomnieliśmy o kawie! — zawołał nagle trzeci. Ten
z kolei był dość niski, z krótką, kasztanową brodą i szerokim nosem. Wydawał się młody, ale tak naprawdę Beata nie potrafiła określić jego wieku.
Może był jej rówieśnikiem, a może miał dziesięć lat więcej. Niemniej poderwał się z krzesła i pospiesznie opuścił gabinet. Chwilę później wrócił,
niosąc pod pachą butelkę wody mineralnej, w jednej dłoni kolumnę ułożoną ze szklanek, w drugiej zaś filiżankę kawy, którą postawił przed Beatą.
— Może zacznijmy od małego wyjaśnienia — przystopował kolegów
ten łysy i poprawił okulary. — Panno Wilczek…
— Wilczak — poprawiła go.
Poczerwieniały mu wprawdzie czubki uszu, ale bez mrugnięcia kontynuował:
— Nazywam się Ireneusz Sowa. Razem z kolegami Iwaszynienko i Procnerem — tu wskazał najpierw na starszego mężczyznę, potem na niskiego
— reprezentuję Dicasterio Viatorum Aetatibus Szybkiej Kolei Miejskiej
spółki PKP. Nasz wydział zajmuje się, jak zapewne domyśla się pani na podstawie nazwy, powstrzymywaniem pociągów, by nie przeskoczyły Okrywy.
Beata wpatrywała się w Sowę spojrzeniem nieskalanym myślą.
— Okrywy… — powtórzyła machinalnie, nie mając pewności, czy nie
powinna jakoś zareagować, skoro mężczyzna na dłuższą chwilę zawiesił
głos.
— Panno Wilczak — wtrącił ten niski o kasztanowych włosach — czy
siostra mówiła pani cokolwiek o Okrywie?
Kobieta pokręciła głową. Urszula w zasadzie o niczym jej nie mówiła,
a już na pewno nie o pracy.
— Myślę, że to dobry moment, żebyśmy przeszli do hali testów — odezwał się ten najstarszy.
Pozostali kiwnęli głowami. Niski chwycił ze stołu butelkę wody, łysy
zaś poprawił okulary. Wszyscy wstali i siwy otworzył drzwi, by całe towarzystwo wyległo na korytarz.
***
Beata pierwszy raz w życiu widziała tego typu miejsce: pod wysokim,
łukowatym sklepieniem jaśniały równe rzędy jarzeniówek, a połyskujące
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kafelki na ścianach przesłonięte były gęstwiną przewodów. Pośrodku hali,
na prowadzącym donikąd fragmencie torowiska, stał żółto-niebieski wagon silnikowy z rodzaju tych, które Wilczak każdego dnia widywała na peronach SKM-ki. Miał zapalone światła i zdawał się gotów do wyruszenia
w trasę.
Na pierwszy rzut oka w hali nie było widać dużo więcej. Dopiero po
chwili Beata zauważyła wystające tu i ówdzie z betonowej podłogi niewielkie daszki, przywodzące na myśl budki suflera. Spod nich jednak wyraźnie
sterczały miniaturowe anteny, których zastosowania Beata nie potrafiła
określić.
Pomiędzy daszkami, wagonem a dwiema zwrotnicami znajdującymi się
na krańcach szyn, kręcili się ludzie w błękitnych, choć nieco poszarzałych
kombinezonach. Niektórzy robili zapiski w kołonotatnikach, inni przykładali do podłogi miarki, jeszcze inni dokręcali coś przy antenach.
— To, panno Wilczak, jest serce naszego wydziału — oznajmił z dumą
Iwaszynienko. — Sama teoria, niestety, nie jest w stanie zapewnić naszym
pasażerom bezpieczeństwa. Ale odkąd mamy możliwość przeprowadzania
praktycznych testów, podróżni mogą jeździć właściwie bez obaw. Tutaj
szkolimy też kadrę.
Beata, choć bardzo się starała, nadal nie potrafiła pojąć, o czym oni wszyscy mówią. Stała więc z wytrzeszczonymi oczami, nerwowo mrugając, i nawet nie zauważyła, kiedy rozdziawiła usta.
— Ona nie rozumie, przecież ciągle niczego jej nie powiedzieliśmy —
syknął Procner do kolegów. Sowa gorliwie pokiwał głową.
— Myślę, że najlepsza będzie prezentacja na żywo — stwierdził.
— Chodźmy więc! Zacznijmy test! — zakomenderował podekscytowany Iwaszynienko.
Cała czwórka podążyła w stronę wagonu.
Wnętrze wyglądało dokładnie tak, jak wnętrza pociągów udostępnionych pasażerom – jedyna różnica polegała na tym, że było bez porównania
czystsze. Beata odruchowo podążyła do foteli na końcu wagonu i przycupnęła przy oknie. Z niemym parsknięciem śmiechu stwierdziła, że – podobnie jak w składach, którymi jeździła do pracy – tutaj także ogrzewanie szalało i kiedy niechcący przytknęła łydkę do grzejnika, dotkliwie się poparzyła.
— Musimy dbać o zachowanie realiów — rzucił przepraszająco Procner.
Mężczyzna usiadł naprzeciwko Wilczak, a dwaj jego koledzy ruszyli
w stronę przedziału dla obsługi, po czym zniknęli za drzwiami przesłoniętymi szarą zasłonką.

Ten pociąg nie odjedzie

— Będziemy robić w zwolnionym tempie to, co może się wydarzyć
w czasie dowolnego kursu SKM. Sugerowałbym przytrzymanie się czegoś
— powiedział Procner.
— Niby czego? — prychnęła Beata.
Nie chciała wprawdzie być nieuprzejma, ale czuła, że narasta w niej
irytacja: zachowywali się chaotycznie, niczego nie wyjaśniali, dawali niemożliwe do realizacji polecenia… no bo czego, u licha, ona mogła się przytrzymać? Tu nie było poręczy ani pasów bezpieczeństwa, a do półki bagażowej przecież nie sięgała.
— Panno Wilczak. — Spojrzenie Procnera spoważniało, na czoło wystąpiły zmarszczki, a on sam pochylił się do przodu i wyciągnął ręce. — Proszę mnie chwycić. Naprawdę nie chcemy, żeby coś się pani stało. Nazywam
się Wiktor Procner. Pani to Beata Wilczak. Proszę o tym pamiętać, gdyby
coś się stało.
Zagubiona Beata uczyniła tak, jak sugerował mężczyzna. Jego dłonie
były szorstkie i bardzo ciepłe. W pierwszej chwili Wilczak zastanowiła się
nawet, czy rozmówca nie ma gorączki. Poczuła ponadto, że rumieniec wypełza jej na szyję, kiedy Procner skupiał na niej uważne, przeszywające spojrzenie. Ale zaraz potem wszystko to straciło znaczenie: wagon szarpnął
i ruszył z wizgiem kół na szynach. Wiktor zacisnął palce na dłoniach Beaty.
Kolorowy blask przemknął za szybami, a w chwilę później jego śladem
przetoczył się huk. Panna Wilczak poczuła, jakby ktoś usiłował przecisnąć
całe jej ciało przez bardzo gęste sitko. Była nawet przekonana, że zaczyna
broczyć krwią ze wszystkich porów. Obawiając się tego, co mogłaby zobaczyć, zacisnęła powieki jeszcze mocniej. Pamiętała rzeczy, których nigdy
nie przeżyła. Była w kilku miejscach jednocześnie, a jej ciało targało się
w jednoczesnym rośnięciu i kurczeniu.
— Patrz teraz! — dobiegł ją męski głos, który trochę poznawała, ale tak
naprawdę miała wrażenie, że nigdy przedtem go nie słyszała. Gdzieś w głębi
czuła, że jeszcze kiedyś pozna jego właściciela. Niemniej postanowiła mu
zaufać i rozchyliła powieki.
Na wyświetlaczu przywieszonym nad sufitem czerwone cyfry migały
jak szalone. Godzina zmieniała się tak prędko, że właściwie widać było tylko
rozświetlony prostokąt, w którym wszystkie znaki zlały się w jedną całość.
Trochę lepiej było z datami, bo czasem Beata dawała radę pochwycić spojrzeniem jakąś konkretną liczbę. Dwójka dość szybko przeszła w trójkę, jeszcze szybciej zaś – w czwórkę. Tysiące prędko przeobraziły się w dziesiątki
tysięcy. Wtedy dopiero wyświetlacz zaczął spowalniać, aż daty leniwie
i płynnie zatrzymały się, a wkrótce po nich – zahamowała godzina.
Beata odetchnęła głęboko.
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— Chodźmy do drzwi — powiedział Wiktor wstając. — Możemy je otworzyć i popatrzeć. Pamiętaj tylko, żeby nie wysiadać.
Przeszli między pustymi siedzeniami, po czym Procner szarpnął za uchwyty do awaryjnego otwierania drzwi. Wśród zgrzytu rzadko używanych
mechanizmów świat stanął przed Beatą otworem.
— Witaj w roku… — Mężczyzna zerknął na wyświetlacz w pociągu. —
Dwadzieścia tysięcy pięćset dwudziestym siódmym — odczytał.
Kobieta przez moment chciała coś powiedzieć, w końcu jednak zamknęła usta, nim wydobyło się z nich jakiekolwiek słowo. Nawet nie zwróciła
uwagi, że Wiktor w którymś momencie przeszedł z nią na „ty”.
Za drzwiami rozciągała się porośnięta pożółkłą trawą równina, tu i ówdzie przecięta nitką czegoś, co mogłoby być strumykiem, gdyby nie jego głęboka czerń, przywodząca na myśl raczej smołę. Z pustkowia wystrzeliwały
pod stalowoszare niebo smukłe wieże, których zastosowania Beata nie potrafiła określić. Ich szczyty ginęły w chmurach. Od czasu do czasu przemykała między nimi błękitna błyskawica, za którą podążał trzask wyładowania elektrycznego. Jak okiem sięgnąć, nigdzie nie było widać rozpoznawalnych zabudowań ani przyrody innej niż ta wysoka, rozkołysana na wietrze
trawa. Gdzieś z oddali docierało ustawiczne wycie, jakby bardzo, bardzo
daleko ktoś uruchomił syrenę i o niej zapomniał.
— Co to jest? — wydusiła z siebie w końcu Beata.
— Rok dwadzieścia tysięcy… — zaczął Procner, ale kobieta machnęła
niecierpliwie ręką i zmarszczyła gniewnie czoło.
— Ja serio pytam! Co to jest? Co wy tu robicie? Odurzyliście mnie
czymś? To ta kawa, prawda?
Wiktor uśmiechnął się łagodnie i pokręcił głową. Gestem zaprosił Beatę
do powrócenia na poprzednie miejsce, co też kobieta wykonała, nie bardzo
dostrzegając alternatywę. Mogła, oczywiście, biec gdzieś na oślep, ale nie
widziała, jaką korzyść miałoby jej to przynieść.
— Widzisz wyświetlacz? — zapytał mężczyzna, kiedy już siedzieli naprzeciwko siebie, dokładnie tak jak poprzednio. Beata skinęła głową. — Co
tam widzisz?
— Czternasty czternasty dwadzieścia tysięcy pięćset dwudziesty siódmy, trzydziesta pierwsza dwadzieścia osiem…? — odczytała na głos Wilczak.
— No właśnie. I to jest jedyna odpowiedź, jakiej mogę ci udzielić. Trafiłaś na drugą stronę Okrywy.
— Dobra, zacznijmy od tego, że rok ma dwanaście miesięcy a nie czternaście, a doba…
— Kojarzysz Azteków, prawda? — przerwał jej Procner.
— No, jak każdy. — Beata wzruszyła ramionami.

Ten pociąg nie odjedzie

— A ich kalendarz?
— To Majowie mieli kalendarz. Ten z końcem świata.
— Niewiele wiem o końcu świata, ale całkiem sporo o kalendarzach. —
Wiktor uśmiechnął się. — Aztekowie mieli osiemnaście miesięcy. I kilka dni
zupełnie poza rachubą.
— Chcesz powiedzieć, że w przyszłości zacznie obowiązywać kalendarz aztecki?
— Nie. Chcę powiedzieć, że podział czasu na miesiące czy godziny to
sprawa umowna. Żaden z kalendarzy nie przetrwał w niezmienionej formie dwudziestu tysięcy lat. Dlaczego myślisz, że ten twój, gregoriański, nigdy się nie zmieni?
Beata nie odpowiedziała.
— Istnieją takie czasy za Okrywą, że wcale nie rozpoznałabyś cyfr, bo
świat posługuje się innym alfabetem. Dla nas wygląda jak… jak bezładny
zlepek kresek, artefakty ekranu czy jakieś zakłócenia. Teraz się trzymaj.
Wracamy do siebie — oznajmił Wiktor i złapał kobietę za ręce.
Droga powrotna przebiegła bardzo podobnie jak podróż w dwieście szósty wiek. Beacie przez zdający się wiecznością moment rozbiegły się wrażenia wzrokowe i słuchowe, jak źle zsynchronizowany film.
A chwilę później wszystko minęło. Przez szybę znów zobaczyła rozświetlone wnętrze hali, a wokół wagonu kręcili się ludzie w roboczych kombinezonach. Procner bez słowa wstał i poprowadził Beatę do wyjścia. Pomógł
jej wysiąść. Tylko na wyświetlaczu nadal widniała data wybiegająca kilkanaście tysięcy lat naprzód.
***
— Mam nadzieję, że doktor Procner pani nie wystraszył — odezwał się
Iwaszynienko, kiedy cała czwórka zgromadziła się znów w szarym biurze.
Beata zdołała jedynie potrząsnąć głową. — Rozumie pani, te podróże nie
są bezpieczne. Zresztą, gdyby były, w ogóle nie musielibyśmy się tu spotykać…
Sowa zdjął okulary i nieco zbyt nerwowo rzucił je na stół.
— Tracimy czas — przerwał Iwaszynience. — Panno Wilczek, jesteśmy
tu po to, żeby wydobyć pani siostrę zza Okrywy.
— Siostrę…? — szepnęła Beata.
— Urszulę Wilczek — doprecyzował Sowa, wyjmując z kieszeni na piersi
niewielki kajecik i zerkając na podejrzanie losową stronę.
— Wilczak — poprawiła go w końcu kobieta, choć właściwie nie wierzyła, by to cokolwiek dało. — Urszula zaginęła.
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— Wiemy o tym aż nadto dobrze — wtrącił Wiktor. — Pani siostra była
niezwykle zdolna. Bardzo szybko została dopuszczona do kursu na Maszynistę. Być może odrobinę… zbyt szybko.
Zapadła cisza, którą przerwał dopiero Iwaszynienko. Prychnąwszy z irytacją, podjął za tamtego:
— Pannie Wilczak brakowało doświadczenia. Choć teorię zdała na celujący, okazało się, że w praktyce nie radzi sobie z utrzymaniem bezpiecznej prędkości na zakrętach. Podejrzewamy, że w fatalnym momencie podjęła decyzję o hamowaniu. Może to nie była jej wina, to był poniedziałek,
więc ogromnie prawdopodobne, że hamowanie wymusił jakiś samobójca.
W każdym razie, jak wskazują nasze dotychczasowe próby rekonstrukcji
zdarzeń, nastąpił nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Po szynach poniósł się
impuls, który przebił Okrywę. To się zdarza, w założeniach powinno być
tak, jak pani to widziała na testach: trwające chwilę muśnięcie drugiej strony,
zaledwie otarcie się o Okrywę, a potem wszystko prawie wraca do normy.
— No właśnie, „prawie”! Wyświetlacz po powrocie nadal pokazywał te
głupoty… — weszła mu w słowo Beata.
— Tak. — Wiktor pokiwał głową. — Elektronika nas zdradza. Raz
pchnięta do przodu, nie chce się cofnąć. Liczniki nie działają wstecz.
— Ale pociąg panny Wilczak był na zakręcie. Podejrzewamy, że nie
utrzymał się na szynach i przeleciał na drugą stronę — podjął Iwaszynienko.
— Tyle tylko, że znaleźliśmy pociąg pani siostry — wtrącił Procner.
Iwaszynienko rzucił mu poirytowane spojrzenie i kontynuował:
— Pociąg wrócił, ale bez panny Wilczak. Wszystko wskazuje na to, że
z jakiegoś powodu opuściła wagon i kiedy go ściągnęliśmy, ona całkowicie
utknęła po tamtej stronie Okrywy.
— I tu potrzebna nam jest pani — odezwał się Sowa, który milczał od
dłuższej chwili. Pozostali mężczyźni pokiwali głowami. — Uważamy, że
udało nam się opracować metodę na ściągnięcie tu panny Wilczek, jeśli tylko
żyje. Potrzebujemy jedynie próbki.
— Próbki…? — Beata uniosła brew.
— Nic strasznego — wtrącił pospiesznie Procner. — Oczywiście, włos
ze szczotki albo inna próbka DNA byłaby fantastyczna, ale rozumiemy, że
minęło od wypadku kilka lat i trudno oczekiwać, by jeszcze miała pani coś
podobnego w posiadaniu. Pamiątka musi nam wystarczyć. Osobisty przedmiot, coś przywołującego emocje. Z pomocą odpowiedniego przedmiotu
powinniśmy być w stanie zsyntetyzować coś w rodzaju szyn, po których
pani siostra mogłaby wrócić do naszej rzeczywistości.

Ten pociąg nie odjedzie

Beata siedziała oniemiała, ledwie pamiętając o mruganiu. Wpatrywała
się to w jednego mężczyznę, to znów w innego, a coś na dnie świadomości
kazało jej czekać, który roześmieje się pierwszy.
A więc o to im chodziło? Miała teraz pójść do domu i wrócić tu z włosem Urszuli, jej zabawką z dzieciństwa albo jakąś starą fotografią? A wtedy
wyskoczyłby jakiś radosny pan w garniturze i oznajmił, że znalazła się w ukrytej kamerze? Że została wkręcona? Czy co tam się mówiło w tych głupich
programach…
— Dostaliście większy budżet niż zazwyczaj, no nie? — parsknęła,
wstając. Podczas gdy tamci spoglądali na siebie bez zrozumienia, Beata odwróciła się i opuściła biuro. Następnie zaś, z pomocą nieocenionej, ładnej
brunetki w sutaszowych kolczykach trafiła do drzwi, za którymi czekało
na nią dotychczasowe normalne życie. Handlarka z szydełkowymi kapciami dawno już zdążyła się spakować i opuścić swoje miejsce przy schodach,
piekarnie również powoli się zamykały. Beata westchnęła i z poczuciem
rozczarowania powlokła się na swój peron.
Jadąc do domu, nie potrafiła nic poradzić na to, że co chwilę nerwowo
zerkała na podwieszony u sufitu wyświetlacz z informacją o następnym
przystanku, datą i godziną. Wiedziała oczywiście, że nawet jeśli coś się będzie źle pokazywało, wynika to jedynie z awarii systemu, ale i tak czuła napięcie, ilekroć spoglądała na jaśniejące czerwonym blaskiem cyfry.
„Dokąd jadą te wszystkie pociągi, kiedy nie przyjeżdżają tu, gdzie ich
miejsce?” – brednie. Beata zmełła w ustach przekleństwo i założyła nogę
na nogę. Przecież wiedziała, że nigdzie nie jadą, po prostu są popsute. I albo
ruszają z opóźnieniem normalną trasą, albo są ściągane na jakiś boczny tor,
żeby nie przeszkadzać. Każdy to wiedział i nie było w tym żadnej tajemnicy.
Wyświetlacz wskazywał normalną datę i godzinę – ku ogromnej uldze,
do której Beata nie chciała się przyznać sama przed sobą.
***
Wcale nie szukała pamiątek po Urszuli. Ot, po prostu postanowiła trochę posprzątać. Zniosła do piwnicy karton z ozdobami choinkowymi i od
niechcenia zajrzała do pudła stojącego w kącie za rowerem i zimowymi
oponami do samochodu.
Pojemnik właściwie był dość pusty. Urszula nie miała w zwyczaju obdarowywania ludzi swoimi gratami. Beata znalazła w nim trzy fotografie
z jakichś wspólnych wakacji w Pieninach; stare jojo, które dawniej mrugało światełkiem, ale bateria dawno padła; był też cały pakiet naklejek z Króla
Lwa, które Urszula zbierała w podstawówce. Niektórymi okleiła sobie
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biurko, resztę zaś trzymała w kopercie. Po krótkiej chwili wahania, Beata
odłożyła te przedmioty na bok. Wmawiała sobie przy tym z uporem, że robi
to bez powodu i że naprawdę niczego nie szuka. Dno wyściełane było już
tylko starymi kasetami magnetofonowymi, w żaden sposób niezwiązanymi z zaginioną siostrą.
Kiedy już miała zamykać pudełko, dostrzegła w samym rogu coś ciemnego, przygniecionego pękniętym pudełkiem, choć bez kasety w środku.
Kobieta odsunęła kawałek plastiku i sięgnęła po znalezisko.
Wpatrywała się długo w to, co leżało w jej otwartej dłoni: kilkunastocentymetrowy pukiel czarnych, prostych włosów. Nazbyt dobrze poznawała, że to włosy Urszuli. I była absolutnie przekonana, że nigdy w życiu nie
chowała w tym pudełku czegoś takiego. W ogóle nigdy nie dostała od siostry pukla włosów! I nic dziwnego, przecież gdyby dostała, momentalnie
uznałaby, że Urszula ma nie po kolei.
Może więc siostra sama je tam umieściła? Ale po co?
Beata broniła się przed pomysłami, które przychodziły jej do głowy.
Były stanowczo zbyt absurdalne. W końcu jednak schowała pukiel do kieszeni i zamknęła pojemnik. W jednej chwili zapragnęła być jak najdalej od
piwnicy.
***
Pociąg ustawiony pośrodku hali testów nie był tak czysty jak ten, którym Beata jechała poprzednio. Nosił bardzo wyraźne oznaki zużycia: zacieki na szybach, dolna połowa pokryta czarnym osadem, tu i ówdzie czerwieniły się niedoczyszczone resztki sprayu. Wagony nie pasowały do tego
miejsca – zdawało się, że lada moment brud rozpełznie się z nich na całą
halę.
— Musieliśmy odtworzyć wszystkie detale — zaczął wyjaśniać Wiktor,
widząc zaskoczone spojrzenie Beaty. — Z naszych eksperymentów wynika, że to ma kluczowe znaczenie.
— Ale znaczenie dla czego? Albo kogo?
— Dla nas. I dla Okrywy.
Procner uśmiechnął się tajemniczo, po czym gestem zaprosił pannę Wilczak do wagonu. Posłusznie wspięła się po dostawionej drabince i po oryginalnych stopniach.
— Ale tutaj jest czysto — zauważyła, przejechawszy dłonią po gładkiej,
lśniącej poręczy jednego z siedzisk.
— Wnętrze nie ma aż takiego znaczenia — odparł Wiktor, który zaraz
po wejściu usiadł i założył nogę na nogę. — I całe szczęście! Przecież wtedy
musielibyśmy ściągać tu prawdziwych pasażerów i tak dalej… mnóstwo
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zachodu. — Niedbale machnął ręką. — Nie, ważne są warunki zewnętrzne.
I obecność Maszynisty.
Beata bez słowa sięgnęła do wewnętrznej kieszeni płaszcza i wydobyła
stamtąd wymiętą kopertę, którą podała Wiktorowi. Mężczyzna skinął głową i schował pakunek do kieszonki na piersi.
— A więc mamy Maszynistkę — stwierdził ni to z zadowoleniem, ni to
z obawą.
Wilczak nie potrafiła wyczytać niczego konkretnego z jego twarzy. Zaczęła się zastanawiać, czy on sam, a także wszyscy pozostali urzędnicy i naukowcy z Viatores Aetatibus, na pewno mają pojęcie, co będą próbowali
zrobić.
Eksperyment zaczął się jakoś tak nagle i bez wyraźnego ogłoszenia. Po
prostu w jednej chwili trzej mężczyźni prowadzili na pozór niezobowiązującą rozmowę z Beatą, by po chwili dziewczyna zorientowała się, że jest
już w przedziale służbowym, następnie zaś czyjeś ręce delikatnie posadziły
ją na miejscu Maszynisty, a na szyi zawiesiły opakowany w nylonową siateczkę pukiel włosów Urszuli.
— Tutaj proszę nasłuchiwać — polecił Sowa, wskazując czarną kratkę
głośnika krótkofalówki. – Na nasze polecenie naciśnie pani ten czerwony
przycisk.
Beata rozejrzała się po konsoli. Przed oczami zamigotało jej mnóstwo
przycisków i lampek, wskazówek, pokręteł, a nad wszystkim dominował
ekran z nieruchomymi obrazami z kamer monitoringu.
— Proszę się nie obawiać — rzucił mężczyzna. — Nie każemy pani, ma
się rozumieć, rzeczywiście prowadzić pociągu. Interesuje panią tylko ten
przycisk. Całą resztę zautomatyzowaliśmy i podpięliśmy do zdalnego sterowania.
Beata ledwie zdążyła skinąć głową. Łysy jegomość opuścił wagon, z głośnika zaraz dobiegł charkot stłumionych rozmów, a potem pociąg zadrżał,
zawarczał i ruszył. W jednej chwili panna Wilczak poczuła, że mknie przez
Trójmiasto, zupełnie jakby wcale nie siedziała w hali testów. Szyny kolejowe
połyskiwały odcieniami błękitu i zieleni, od czasu do czasu zaś sypały się
z nich żółte iskry. Beata ze zdumieniem stwierdziła, że nawet na prostych
odcinkach nie widzi torów dalej niż kilka metrów naprzód – jakby tworzyły się na bieżąco.
I wtedy wagonem nagle zatrzęsło. Nie jakoś gwałtownie, Wilczak pewnie wcale nie zwróciłaby na to uwagi, gdyby nie była już wyczulona do granic możliwości po wczorajszych doświadczeniach. Ot, parę nietypowych
wibracji, dziwne światło za oknem, jakby nagle bardzo szybko minęło kilka wschodów i zachodów słońca. A potem wszystko wróciło do normy.
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Ale Beata zauważyła: na wyświetlaczu wciąż widniał Gdańsk Zaspa jako następna stacja, choć Zaspę pociąg już minął i zbliżał się do Przymorza.
Czerwona, stylizowana na cegłę elewacja kompleksu biurowców Alchemii
była coraz bliżej, kiedy Beata poczuła kolejny wstrząs.
Za szybą fale barw następowały jedna po drugiej, a między nimi kotłowały się miriady połyskujących metalicznie obiektów, w których dopiero
po chwili kobieta rozpoznała szczątki innego pociągu. Nie było ani horyzontu, ani ziemi. Tylko kolory – i od czasu do czasu dźwięk, jakby gdzieś
następowało przepięcie.
Beata dłuższą chwilę wpatrywała się w żółte i niebieskie odłamki przepływające za oknem, nim uświadomiła sobie, że ktoś do niej mówi. Potrząsnęła głową i zerknęła na głośnik.
— Panno Wilczak! Panno Wilczak, dziesięć sekund! Proszę potwierdzić
gotowość! — krzyczał coraz bardziej nerwowo Iwaszynienko.
— Beata, już! Wciskaj cholerny przycisk! — wtrącił się Wiktor.
Przez moment panika odebrała jej zdrowy rozsądek. Rozejrzała się po
konsoli, bezradnie ścisnęła wiszący na szyi woreczek z lokiem Urszuli.
W końcu jednak przypomniała sobie, po co w ogóle się tutaj znalazła. Z całej siły wyrżnęła otwartą dłonią w duży, czerwony okrąg umiejscowiony tuż
przed jej nosem.
W tym samym momencie zapadła się w wielobarwnej, pozbawionej zapachu pustce. Nagle poczuła, że istnieje wszędzie i nigdzie, jak nieskończenie cienka niteczka rozciągnięta w wieczność. Widziała rozkołysane szczątki pociągu wokół niej, ale to nie był jej pociąg. Jej pociąg jeszcze przez chwilę
trwał po tej stronie Okrywy, a potem z torów posypały się skry, coś zachrzęściło i żółto-niebieski wagon zniknął za warstwą tęczy, wracając do swojej
rzeczywistości – i zapewne dojeżdżając wreszcie do stacji Gdańsk Przymorze-Uniwersytet, by zaraz za nią zniknąć w pustce, bo przecież tak naprawdę
nigdy nie opuścił hali testów.
***
Przybyłam tu po siostrę, teraz to wiem. Ale nie sądzę, bym mogła odnaleźć Urszulę. Nie istnieję już w przestrzeni – od mojego świata oddziela
mnie wyłącznie czas, a nie odległość. Nawet jeśli minie mnie tu moja siostra, pewnie jej nie rozpoznam, bo ona także nie będzie istniała w przestrzeni.
„Dokąd jadą te wszystkie pociągi, kiedy nie przyjeżdżają tu, gdzie ich
miejsce?” – myślę, że Urszula zna odpowiedź. Rozgryzła tajemnicę – tam,
w swoim zupełnie osobistym czasie. Zresztą, może zawsze wiedziała, a teraz po prostu musiała dojść do tego punktu w życiu, kiedy spotkałyby się:
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ona i jej wiedza. Będę musiała porozmawiać o tym wszystkim z Danielem,
kiedy go spotkam.
Czy ja go już spotkałam? Może porozmawiam z nim wtedy, kiedy już
go spotkałam…?
***
— Mówiłem, że jest młoda i głupia — parsknął Iwaszynienko, pochylając się nad tabletem. Na ekranie wyświetlał właśnie raport z ostatniego
kursu pociągu w stronę Wejherowa. Kolejnego kursu, który nigdy nie dojechał do celu. To się zdarzało coraz częściej. — Mały rezonans, nawet w połowie nie tak poważny jak to, co przydarzyło się Urszuli. Potrzebujemy
lepszej próbki. To nie było wiarygodne.
— Próbka była dobra. Dochodzę do wniosku, że to źle zaprojektowany
łuk na torach — napomknął Sowa, bawiąc się leżącymi na blacie okularami.
Nie próbował ich nawet zakładać.
— Zwietrzała. Pozbawiona mocy — oponował stary. — Potrzebujemy
czegoś świeższego.
— Protestuję. Chyba czas, żeby przestać obarczać winą Maszynistów.
Urszula Wilczak była dobra. Wiedziała, co ją czeka za Okrywą i osobiście
podejrzewam, że celowo się tam przedarła. Jej siostra to już co innego, ale
sam powiedziałeś, że to był tylko mały rezonans. Czemu więc takie efekty?
Musimy przebudować całą sieć — zasugerował Wiktor.
— Jesteś głupi — warknął Iwaszynienko. — Wiesz, co nam zrobią, jeśli
powiemy Zarządowi, że trzeba zrywać tory, bo krzywizna jest o parę stopni
nie taka jak trzeba? Musimy znaleźć inny sposób. Powtórzymy eksperyment. A na razie to na Maszynistów spada odpowiedzialność. Niech uważają. Dmuchają na zimne.
— Urszula Wilczek nie ma więcej naiwnych siostrzyczek — zauważył
Sowa. — Jak chcesz to powtórzyć?
— Zresztą to bez sensu. Znamy już rezultaty. Wiesz, jak się nazywa powtarzanie raz po raz tego samego eksperymentu w oczekiwaniu na inne
rezultaty — wtrącił Procner.
Iwaszynienko przez moment przeżuwał kolejne przekleństwa, w końcu jednak westchnął i przesunął palcem po ekranie tabletu.
— Elżbieta Wilczak — odczytał. — Matka. Na pewno ma jakieś pamiątki
po zaginionych córkach. Wyślijcie do niej Daniela. I niech tym razem lepiej
pilnuje. Chcę go później przesłuchać. I niech Maszyniści przestaną wreszcie hamować tuż przed zakrętami, to wzmacnia rezonans Okrywy. Nie możemy sobie na to pozwolić. Viatores Aetatibus mogą w przyszłym roku nie
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dostać budżetu, a wtedy cała ta kolej miejska albo przerzuci się na drewniane szyny, albo szlag ją trafi.
Podenerwowany Iwaszynienko podniósł się z miejsca, rzucił tablet na
środek stołu, po czym wyszedł z gabinetu, nieustannie mamrocząc pod nosem i prychając.
Sowa i Procner jeszcze przez moment patrzyli to na urządzenie leżące
na blacie, to na siebie nawzajem, nie wymyślili jednak niczego sensownego.
W końcu z westchnieniem podnieśli się i również wyszli.
Na tablecie widniało zdjęcie wykolejonego pociągu SKM: wagony leżały rozsiane po całej skarpie przy Wzgórzu Świętego Maksymiliana, ostatni
zahaczał aż o budkę z kebabem na samym dole. Wszędzie wokół rozrzucone
były wykoślawione ludzkie zwłoki, tu i ówdzie bielały otwarte złamania,
jeszcze więcej dało się dostrzec plam zakrzepłej krwi i wypływającej z ciał
miazgi, która dawniej stanowiła komplet organów wewnętrznych. Pozbawione barwy i blasku oczy spoglądały w pustkę. Wagon silnikowy był rozdarty na pół, ale jego przednia część zaginęła bez śladu, jakby wciągnięta
w inną czasoprzestrzeń. Nie odnaleziono nigdy osoby prowadzącej ten kurs.

Szczur
Marcin Jamiołkowski

N

o i co, ty kurwo?! — rozlega się za rogiem wściekły męski głos.
To oczywiście pytanie retoryczne. W takich sytuacjach facet nie
oczekuje odpowiedzi, chce po prostu przerazić ofiarę i zaznaczyć, że to on kontroluje sytuację. Słyszałem to nieraz. Za moment wyzwiska zostaną poparte jakimś czynem. Dobrze się sprawdzają w takich sytuacjach popchnięcia, cios w brzuch, chwyt za szczękę lub gardło, szarpnięcie za włosy.
Gdy ciszę przecina plaśnięcie otwartej dłoni o policzek i urywany krzyk
dziewczyny, nie wiem, czy gratulować sobie zdolności przewidywania, czy
załamać się nad mizerną kondycją ludzkości. Zaciągam się końcówką papierosa. Mam ochotę pstryknąć nim na chodnik, ale w końcu rzucam pod
nogi i rozdeptuję czubkiem buta.
Kolesi, którzy obracają dziewczynę w zaułku, jest dwóch. Jeżeli zobaczą latającego peta, mogą się zainteresować komu wypadł z mordy. I potem
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Szczur

mogą ją próbować wyprostować, bo jak wiadomo, w nocy wszystkie mordy są krzywe. A ja jestem dosyć przywiązany do swojego wyglądu. Niektórym laskom podoba się mój prosty nos i równe zęby…
Siedzę oparty plecami o ścianę, wciśnięty między dwoma kontenerami
na śmieci. Ukryłem się tam, kiedy tylko usłyszałem zbliżające się głosy.
Dziewczyna szła pod rękę z jednym z facetów. Wyglądało na to, że dobrze
się znają. Żartowali. Śmiała się.
A teraz mogłem sobie wyobrazić co działo się parę metrów ode mnie.
Jeden trzymał ją z tyłu, zasłaniając usta, drugi przypuszczalnie dobierał się
z przodu. I bił.
Pewnie powinienem coś zrobić.
Zagadać ich na śmierć. Rozbawić do rozpuku.
Superbohater spod śmietnika.
Dolatują mnie odgłosy szarpania.
— Rozbieraj się! Zdejmuj to, pizdo!
Ton głosu jest zimny, a jednocześnie napalony.
Wzdycham cicho. Niech już, kurwa, skończą, niech już sobie wszyscy
stąd pójdą, mam do roboty lepsze rzeczy.
Dziewczynie udaje się chyba na chwilę wyrwać, bo rozlega się jej krótki
krzyk.
Zerkam na zegarek. Mam tylko dziesięć minut.
Sięgam do torby po głośnik bluetooth. Włączam go i kładę wysoko, na
klapie śmietnika. Przeklinam w głowie siebie i swoją głupotę, i wyciągam
telefon. Uruchamiam aplikację, którą zainstalowałem kiedyś dla żartu na
jakiejś imprezie. Pojawia się kilkanaście przycisków, każdy wydaje inny
dźwięk. Trąbka kibica. Spłuczka. Pistolet. Pierdzenie. Syreny policyjne.
Podkręcam głośność.
Wiem, że to się nie uda. To bez sensu. Te dwa ćwoki zaraz wyjdą, wpierdolą mi i odechce mi się ratować białogłowy. Wjebią mi tak, że nie będę potrzebował już żadnej apki z pierdami, bo nie będę umiał utrzymać gówna
w dupie.
Kurwa.
Wciskam przycisk.
Efekt przechodzi moje oczekiwania. Ciszę podwórka przecina ryk.
— Uuu-Eeeee! Uuu-Eeeee! — wyje mój głośnik.
Jakiś ruch. Jakiś krzyk. Bluzgi. Widzę jakiś cień. Ktoś się potknął, ktoś
wybiegł przez bramę na ulicę. Tuż za nim druga sylwetka.
— Uuu-Eeeee! Uuu-Eeeee! — popędza ich aplikacja.
Wydostaję się spomiędzy śmietników, chowam telefon i głośnik. Poprawiam torbę. Wygładzam koszulę. Przeczesuję włosy.
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Z zaułka wychodzi dziewczyna. Potargany blond. Ubrana jest w czarną
skórzaną kurtkę i krótką kieckę. Ma długie nogi, z gatunku tych najdłuższych i najzgrabniejszych. Nie ma takich nóg – myślę oczarowany.
To na pewno przez te wysokie szpilki.
Coś mi dyga w spodniach i zastanawiam się, jak to możliwe w takiej
sytuacji. Czy my, faceci, naprawdę myślimy zawsze i tylko o jednym?
Dziewczyna próbuje przewiesić przez ramię torebkę, ale bezskutecznie – pasek jest chyba zerwany.
Unosi głowę i patrzy na mnie przez chwilę.
Ma niewyraźny wzrok. Chyba jest trochę wstawiona.
— Jesteś policjantem? — pyta. — Nigdy was nie ma, kiedy jesteście potrzebni.
W pierwszej chwili chcę zaprzeczyć i wyjaśnić, że skoro bierze mnie za
policjanta, to właśnie jestem w odpowiedniej chwili i nie powinna narzekać.
Ale zaraz przychodzi myśl, że przecież właściwie to nie mam nic wspólnego z organami ścigania, więc dziewczyna ma rację. Czyżby to była jedna
z tych kobiecych pułapek logicznych?
W końcu wzruszam ramionami. Co mnie obchodzi za kogo mnie ma?
— Czekam na klienta — odpowiadam, zresztą zgodnie z prawdą.
Podchodzi do mnie dwa kroki.
Niepokoi mnie to. Jest pijana? A jeśli weźmie mnie za jednego z napastników? Albo napuści na mnie gliny. Kurwa, po co mi to!?
Prawy policzek ma zaczerwieniony i lekko napuchnięty. W oczach dostrzegam łzy.
— Jesteś ciotą? — pyta.
Parskam zniecierpliwiony.
— Nie jestem. — Uśmiecham się do swoich myśli. — A może jednak?
W końcu kibluję tu po to, żeby sprzedać miłość.
— Co?
— Nieważne. Wszystko w porządku? — Wskazuję ręką jej poszarpaną
garderobę. — Nic ci nie jest?
— Nie, nie, oni tylko… — zawiesza głos. — To był mój były, wiesz?
— Twój były chciał cię zgwałcić? — upewniam się.
— To dupek — słyszę w odpowiedzi. — Wiem, jak to brzmi, Chryste!
Poprawia włosy, a ja znowu zerkam na zegarek. Mój klient powinien
tu być lada chwila. Muszę pozbyć się tej laski.
— Marika — mówi i wyciąga do mnie dłoń.
No żeż kurwa!
Ujmuję jej dłoń i potrząsam dwa razy.
— Powinnaś stąd iść, Marika.
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— Klient?
— Idź, zanim twój eks wróci dokończyć to, co zaczął.
Biorę ją pod rękę, wpycham pod pachę torebkę i prowadzę w stronę
bramy.
— Popraw makijaż, facet ci nieźle przyłożył, przydałby się lód.
Trzy kroki dalej Marika odwraca się, ale macham do niej uspokajająco
i uśmiecham się leciutko.
Podobno mam miły uśmiech.
Podobno budzę zaufanie.
Mój klient mija Marikę już na ulicy. Widzę, jak odwraca się za nią, jak
gapi się na jej nogi i tyłek. Bo tyłek Mariki zdecydowanie pasuje do jej nóg.
W końcu odwraca się, odnajduje mnie wzrokiem i wchodzi na podwórko.
Ściskamy sobie ręce.
— Masz towar? — pyta.
Mój klient nazywa się Jerzy Malczewski i lubi się przedstawiać jako
„szef działu HR”. Lubi też opowiadać swoje korporacyjne przygody, których nienawidzę tak bardzo, że za każdym razem, gdy przychodzi mi tego
wysłuchać, liczę mu podwójną cenę.
Widzi w sobie pracownika doskonałego, z poświęceniem realizującego
wolę złotoustego zarządu. Postrzega się jako pan życia i śmierci zatrudnionych w jego firmie „zasobów” – jak ich nazywa – i bywa nagradzany
tłustymi premiami za ich „optymalizowanie”. Ogólnie skurwiel bez skrupułów. Zamiast zbierać pokemony w parkach jak porządny obywatel, on
woli dopierdalać ludziom.
Nie wiem kogo on w sobie widzi, ja dostrzegam w nim tylko odrażającego narcyza. Tak mam go zresztą zapisanego w kontaktach – „Narcyz”.
Jednocześnie jest jednym z moich najstarszych klientów.
Wyciągam pudełko po tic tacach, w którym zamiast cukierków znajdują się moje okrągłe maleństwa. Kiedyś chciałem formować je w jajowate,
zbliżone do oryginalnych kształty, ale szybko sobie odpuściłem. Kulki jest
łatwiej robić, a klientom jest wszystko jedno.
Jerzy bierze je ode mnie gwałtownie, jakby bał się, że się rozmyślę. Ciekawe co by zrobił, gdyby tak się stało?
W zamian w mojej dłoni pojawia się przyjemnie gruby zwitek banknotów. Wrzucam go do torby bez liczenia.
— Musisz mi coś dołożyć, Szczur — mówi. — Nie klepią tak mocno jak
na początku. Niby mówiłeś, że tak będzie, ale… Ostatnio miałem taką,
kurwa, kłótnię z moją Baśką. Jakbym miał ją totalnie w dupie, mówię ci.
Coś było nie tak.
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„Szczur”.
Nie krzywię się. Od początku nie lubiłem tej ksywki, ale przywykłem
już do niej tak bardzo, że przestałem utyskiwać.
— Spokojnie, Jeżu. Owszem, mówiłem, że będą działać coraz słabiej,
ale musiałbyś jeszcze z rok je brać, żeby cię uodporniło. Tym razem to
moja wina.
— Co? — marszczy brwi.
Wzdycham.
— Okazało się, że mój dostawca mnie przekręcił. I to tak dobrze, że się
nie poznałem. A ja przecież znam się na tej robocie, Jeżu, przecież sam to
wszystko wymyśliłem.
— Przekręcił?
Kiwam głową. Nie zamierzam nic więcej tłumaczyć. I tak się niepotrzebnie wygadałem. W końcu to tylko klient, a nie kolega. Widać spotkanie
z Mariką rozstroiło mnie bardziej niż przypuszczałem. Zwykle trzymam
gębę na kłódkę i wolę nie wdawać się w szczegóły mojej pracy, zwłaszcza,
że Jerzy jest prawdziwym psychopatą. Rozmawianie z nim o uczuciach to
jak dyskusja z homofobem o kolorach tęczy.
Nawalił mój dostawca, Chudy. Dałem mu wtedy zlecenie — miał pozyskać mężczyznę, najlepiej Słowianina, w typie „zakochany kundel”. I Chudy znalazł. Chudy był w tym dobry. Zapłaciłem mu uczciwie, jak zawsze,
i jak zawsze Chudy przejebał wszystko na koks. Problem w tym, że Chudy
tamtego dnia nie był wobec mnie uczciwy. Wiedział, że chłopak, którego
mi wystawił, nie był zakochany, a tylko ostro napalony i zdecydowanie za
młody. Miał najwyżej dwadzieścia dwa lata, a młodziaki są mocno niestabilne emocjonalnie. To co wziąłem za miłość, było zwyczajnym pożądaniem.
Widać Chudy nie mógł nikogo odpowiedniego znaleźć na czas, a narkotyki
mu się kończyły, więc dał, co miał.
W ramach kary za złamanie umowy, złamano mu nogę. W tych czasach
można kupić każdą usługę.
— Widzisz, Jeżu, nikomu już nie można ufać, prócz mnie — próbuję
zażartować. — W zamian mam dla ciebie gratisik, zapas na kolejny miesiąc.
Dwa w cenie jednego. Taka mała promka.
Widzę jak na wypeelingowanym obliczu Jerzego dojrzewa myśl, żeby
pociągnąć temat, wynegocjować coś jeszcze.
— Nie ma mowy — mówię cicho, zanim zdąży zwerbalizować buzującą
w nim chciwość.
Twarz Jerzego ściąga się w zimną wkurwioną maskę.
— Masz prochów na sześćdziesiąt dni — mówię. — Sześćdziesiąt dni
sproszkowanej miłości, najwyższego gatunku, bo tym razem upewniłem
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się od kogo biorę. Przez sześćdziesiąt dni znowu będziesz kochał swoją
Baśkę, znowu będziesz jej gotował obiady, nosił na rękach i całował ślady
stóp, dzięki czemu ona nie będzie się przypierdalać, possie twojego kutasa,
kiedy tylko zechcesz i będzie przynosiła ci piwo do telewizora. Na kolejne
sześćdziesiąt dni przestaniesz być nieczułym chujem, Jerzy, a Basieńka może
w tym czasie zapisze cię w końcu w testamencie. No, chyba że nie. Chyba
że uzna, że jej nie kochasz. A przecież ty jej nie kochasz, Jeżu. Ledwo wiesz
co to znaczy. Wiesz, że bez tych pigułek gówno zdziałasz.
Widzę jak żyłki na jego skroniach pulsują. Wyrwałby mi serce, gdyby
tylko mógł sobie na to pozwolić.
— To był gówniany wieczór, Jerzy, nie psujmy go bardziej.
W końcu jego twarz rozpogadza się. Uśmiech wypełza na jego twarz, ale
jest to uśmiech przyczajonego za siatką jamnika, czekającego, żeby chwycić między zębiska nieostrożne palce.
Kiwa głową.
— Zadzwonię — mówi w końcu.
— Zadzwoń — zgadzam się.
Patrzymy na siebie przez chwilę, po czym mój ostatni na dziś klient
odwraca się i odchodzi. Zastanawiam się, czy nie poszuka kontaktu z Majakiem, ale na to nie mam wpływu. Odprowadzam go wzrokiem i czekam,
aż zniknie.
Nawet jeśli weźmie towar od Majaka, to wróci. Jeżu potrzebuje najczystszej miłości, wysokiej próby, a Majak sprzedaje co popadnie.
Co nie przeszkadza mu dobrze na tym wychodzić.
Przeciągam się.
Noc ciągle jest młoda, czas ruszyć dupę. Plany się same nie zrealizują.
Kiedyś myślałem, że mam wyłączność na towar, ale to złudzenie szybko zostało zweryfikowane za pomocą dwóch dobrze zbudowanych pracowników etatowych Majaka.
Za pierwszym razem nic mi nie połamali. To było tylko mocniejsze
szturchanie, a kiedy upadłem, oberwałem parę kopniaków. Zrobiłem się
ostrożniejszy.
Ale Majak nie odpuszczał…
— To ty. — Ktoś chwyta mnie za łokieć.
Otrząsam się i odwracam nerwowo, w ręku ściskam paralizator, z którym się ostatnio nie rozstaję.
Marika.
— Aleś ty nerwowy — mówi.
Niby jest rozbawiona, ale oczy strzelają na boki. Chowam paralizator
do kieszeni. Cholera. W zamyśleniu zdążyłem wyjść z bramy i znaleźć się
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na ulicy. Dopiero teraz dociera do mnie muzyka. O tej porze na Mazowieckiej pełno jest eleganckich, wysportowanych kolesi i odstawionych lasek,
szukających dobrej zabawy. Kilkanaście metrów dalej, pod jakimś klubem,
stoją grupki młodziaków w białych koszulkach, kombinujących jak przejść
selekcję. Błyskają kolorowe światła.
Marika wygląda dużo lepiej niż na podwórzu. Uczesała się, poprawiła
makijaż. Tylko róż na jednym policzku jest trochę mocniejszy niż powinien.
Wyciągam fajki i częstuję dziewczynę. Dobywam moje posrebrzane Zippo, ale nie odpala. Krzesze tylko snopek iskier. Raz. Drugi. Trzeci.
Wygrzebuję więc z torby zapasową jednorazówkę ze zdjęciem małego
kotka. Marika się śmieje. Ja również.
— Czemu taka ładna dziewczyna nie siedzi w klubie przy drinku, fundowanym przez jakiegoś bogatego przystojniaka?
Marika zaciąga się w odpowiedzi. Rozluźnia się.
— Może czeka na swojego wybawcę, żeby to jego zaprosić?
Odwracam się w stronę Centrum i nadstawiam łokieć. Marika po chwili
wahania ujmuje mnie pod ramię i ruszamy razem. Z każdym krokiem cichnie muzyka i gwar głosów czekających pod klubem lepszego jutra wielbicieli zabawy.
— I co? — pytam. — Przyszedł ten wybawca?
— Nie wiem, może mi podpowiesz — wzdycha dziewczyna na moim
ramieniu. — Pójdziemy na drinka? Serio mam ochotę się napić.
Odwracam głowę i patrzę w jej oczy. Nie widzę koloru, jest zbyt ciemno,
a uliczne latarnie przekłamują barwy. Dmuchnęła, żeby przegonić kosmyk
włosów, który przesunął jej się na twarz. Mogłaby mieć trochę ładniejszy
nos.
— Muszę ci coś powiedzieć — oznajmiam ostrożnie.
Przebiegamy na drugą stronę ulicy, oczywiście nie po pasach. Klakson.
Macham ręką do taksówkarza, przepraszając, że musiał zwolnić.
— Tak?
— Możemy iść, ale mam taką małą przypadłość związaną z piciem.
— Odpierdala ci po alko? — Marika krzywi się do jakiegoś swojego
wspomnienia. Widzę tam złość i lęk.
— Nie. — Dotykam uspokajająco jej dłoni. Musiałem przełożyć w tym
celu papierosa do ust, więc mamroczę teraz przez zaciśnięte wargi. — Nie
działa na mnie. Nie lubię też smaku alkoholu, więc możemy pójść się napić,
pod warunkiem, że nie będzie ci przeszkadzało, że ja raczę się czymś innym.
— Dobrze — mówi Marika i czuję, jak wzrusza ramionami. — A czym
będziesz się… raczyć?
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Ostatnie słowo wypowiada ostrożnie, jakby było czymś ostrym, obcym.
Być może użyła go pierwszy raz.
— Zobaczymy na miejscu.
Zdążyliśmy już skręcić w Świętokrzyską i niebawem mieliśmy dotrzeć
do Nowego Światu. Zastanawiam się, gdzie o tej porze możemy się napić.
Bliżej Palmy coś jest, o ile pamiętam. Szotownia Ulubiona? To chyba ich hasło reklamowe, „na kielona – Ulubiona”. A po drugiej stronie są Pawilony,
gdzie jest zagłębie knajpek. Uda się.
Wyczuwam nagle coś za plecami. Czuję zaniepokojenie, ale to moje własne. Za to gdzieś z tyłu odbieram złość. Agresję. Emocje są wyczuwalne jak
zapach frytek z McDonalda.
Rzucam za siebie krótkie spojrzenie.
— Słuchaj, Marika, ktoś za nami idzie. Obejrzysz się dyskretnie? To ten
twój chłopak?
Dziewczyna zatrzymuje się i łapie mnie za ramię.
— Daj fajkę — szepce. Wtula się we mnie na krótką chwilę, a ja pierwszy
raz mogę poczuć jej zapach. Moje usta muskają jej ucho.
Kątem oka widzę jak śledzący nas facet zatrzymuje się. Jest może z dziesięć metrów od nas i stoi w cieniu.
Przypalam jej papierosa. Marika zaciąga się głęboko i odchyla głowę do
tyłu. Poprawia włosy.
— Nie wiem — mówi cicho. — Chyba nie, ledwo coś widać, ale…
— Ale? — dopytuję.
— Gdyby to był Bary… no, mój były, to już by nas napierdalał.
— Niezbyt skomplikowany typ. — Krzywię się.
— Niezbyt.
— Mogę zapytać dlaczego z nim byłaś?
— Najdzielniejszy kogut w kurniku — westchnęła.
Pociągnąłem ją delikatnie i ruszyliśmy, nieco szybciej niż poprzednio.
— Ale?
— Ale nie jedną tylko kurką się opiekował, a był przy tym za bardzo
opiekuńczy.
Kiwam głową.
Oglądam się. Śledzący nas facet skrócił dystans. Stara się utrzymać
w plamach cienia, ale jest zbyt jasno. Oświetlają go latarnie i mijane szyldy,
i w końcu rozpoznaję w nim jednego z chłopców Majaka. Tego, który zafundował mi kopanie. Ma na imię Solipsys.
— Zmiana planów — szepcę do Mariki. — Ten koleś idzie nie za tobą,
tylko za mną. Musimy wiać.
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Nie muszę powtarzać dwa razy. Dziewczyna zsuwa szpilki, jedną po
drugiej, chwyta za paski i już bosa rusza za mną. Słyszę za nami ciężkie kroki.
Wpadamy na podwórze. Ślepe. Rozglądam się. Drzwi na klatkę schodową. Samotne drzewo na środku. Trawnik. Krzaki.
Wyraźnie wyczuwam przesłonę.
Znowu chwytam za rękę Marikę i zaciskam palce na jej chudym nadgarstku. Szarpnięcie w bok prawie przewraca ją na ziemię. Dziewczyna klnie,
ale nie mam już czasu na uciszanie jej.
Za jednym z krzaków znajduję graffiti przedstawiające coś przypominającego lwa.
Staję pod ścianą i napieram na nią z całej siły. Czuję, jak plecy zapadają
się w głąb. Patrzę Marice prosto w oczy. Zapala się w nich przerażenie, panika. Ludzki strach. Najszczerszy. Taki strach ma swoją cenę. Wielbiciele
mocnych przeżyć gotowi są zapłacić za niego kupę forsy. Nieudawana, niewyreżyserowana trwoga.
Z trudem porzucam myśl poddania Mariki dezafektacji.
Nie ma na to czasu.
Ściana się zamyka i przez jedną długą sekundę stajemy się jej fragmentem. Murem. Budynkiem. Czujemy drżenie miasta, delikatne wibrowanie,
przerażające i jednocześnie uspokajające. To tętno stolicy. Wszystkie odgłosy, jakie wydają mieszkańcy, nakładają się na siebie. Gdyby można było rozdzielić ten wypadkowy dźwięk, rozłożyć go na poszczególne składowe, moglibyśmy pewnie usłyszeć trzask rozbijanej butelki na wiślanych bulwarach,
samochód wpadający w dziurę w Alei Krakowskiej czy elektryczne trzaski
tramwajowych pantografów na skrzyżowaniu przy Dworcu Centralnym.
Może usłyszelibyśmy bajkę w telewizorze na Tarchominie, modlitwę na plebanii w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny przy Placu Narutowicza czy rozmowę gotowych do interwencji policjantów w radiowozie
zaparkowanego pod blokiem na Saskiej Kępie. Każdy krok, słowo, trzask,
uderzenie, okrzyk, szurnięcie, wszystko.
Przeszliśmy.
Przytulam na chwilę mocno Marikę. Wiem, jak to jest za pierwszym
razem.
Całe miasto pokryte jest siecią przejść. Nazwałem te przejścia przesłonami, bo są na pierwszy rzut oka niewidoczne, a ich fasady są zawsze zakryte, jakby znajdowały się pod tajemniczymi kurtynami rzeczywistości.
Przejścia są zawsze jednokierunkowe. Naniesione na mapę tworzą olbrzymi graf skierowany i nigdy nie znalazłem żadnej pary przesłon działających w obie strony. Próbowałem ustalić kiedyś w ich mapie jakieś regularności. Coś, że wszystkie przesłony nadwiślane prowadzą na Muranów,
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czy że przejścia z ulic zaczynających się na literę „N” przenoszą w pobliżu
kawiarni. Oczywiście, nic nie odkryłem.
To nie była moja liga. Ja wiedziałem tylko jak się tą siecią poruszać.
— Co to, kurwa, było?! — krzyczy Marika, skandując pojedyncze wyrazy.
Zerkam na nią z ukosa.
— Chodź, nie wrzeszcz. — Nie puszczam jej ręki. — Musimy uciekać
dalej.
— Co się stało? — warczy.
— To tajemne przejście — tłumaczę spokojnie, jak dziecku. — Weszliśmy z jednej strony, wyszliśmy z drugiej.
Marika rozgląda się niespokojnie.
Wiem, co ją denerwuje.
Jesteśmy na Złotej, przy Domach Towarowych, prawie pół kilometra
dalej niż chwilę temu. Jest skołowana.
Tłumaczę jej w przerywanych słowach co się stało.
„Przejścia”, „korytarze”, „przesłony”.
Puls miasta.
— Magia — dyszy.
— Magia — potwierdzam.
Efekt jest taki, że tylko mocniej ściska moją rękę.
Moglibyśmy użyć natychmiast wyjścia jako wejścia i przenieść się dalej, w inne miejsce, ale nie było pośpiechu. Solipsys zapewne miał niezwykłe umiejętności, jak na przykład celowanie butem trzy razy w to samo żebro, ale poruszać się przez przesłony raczej nie umiał.
— Czy jest tu więcej tych twoich przejść? — pyta Marika.
Ciekawą cechą przesłon jest to, jak wabią wszystkich artystów. Nie
chodzi o to, że adepci sztuk pięknych w kółko szwendają się z miejsca na
miejsce przez podrzeczywiste korytarze. Chodzi o to, że z jakiejś przyczyny
lubią tworzyć w pobliżu wejść. Znane murale jak „Żołnierze-marionetki”
na budynku przy Siennej, „Kobieta z pomarańczem” na Widoku czy „Niedźwiedzie brunatne” przy Pawilonach zostały stworzone na przesłonach.
Uznani twórcy, tacy jak Blu, Cyrcle, Roa, NeSpoon, M-city, ogólnie street
artowcy, grafficiarze, kreatorzy przeróżnych instalacji i miejskiej biżuterii
czy twórcy vlepek — wszystkich ich przesłony przyciągają jak magnes.
I choć przejścia są dla nich zapewne nieprzekraczalne, to jeśli gdzieś na
ścianie, murze czy chodniku można dojrzeć jakiś kawałek twórczości, na
pewno w pobliżu jest przesłona.
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Zatrzymujemy się przy brązowej skrzynce. Pokazuję palcem wlepkę
przedstawiającą jakiegoś bliżej nieokreślonego niebieskiego stworka. Zerkam w głąb ulicy, w miejsce, gdzie teoretycznie powinien pojawić się Solipsys. Pusto.
Jesteśmy tuż przy pasażu Wiecha, kusi mnie, żeby po prostu schować się
za rogiem i pobiec jeszcze dalej.
W końcu decyduję się. Obejmuję dziewczynę i przeciskam się przez
kolejną przesłonę.
Jesteśmy gdzieś na Hożej.
— Jak masz na imię? — słyszę.
Odwracam się do Mariki. Czuję, że jest coraz bardziej zdenerwowana.
Rozgląda się na boki, jakby upewniając się, że nikt nas nie goni. Powinienem
ją tu pożegnać, dać na taksówkę, kazać spadać, ale znowu łapię się na tym,
że gapię się na jej nogi i rozmyślam nad sposobem, w jaki mogłyby mnie
opleść. W biodrach. Na szyi. Na uszach.
— Szczur — odpowiadam w końcu. — Możesz mówić do mnie Szczur.
Marika kręci głową, jakbym powiedział jakąś niesłychaną bzdurę.
— Czym ty jesteś, Szczur? — pyta dalej. — Jakimś czarodziejem? Magikiem, magiem, czarno-kurwa-księżnikiem? Jesteś jednym z tych co popierdolili wszystko w Warszawie?
— Chodź — mówię. — Chodź na tego drinka, opowiem ci.
— Nie wiem, czy powinnam.
Obracam się na pięcie i ruszam w stronę placu Trzech Krzyży. Po chwili
słyszę za sobą człapanie bosych stóp, które po kolejnych kilku sekundach
zamienia się w szybki stukot szpilek. Zatrzymuję się i czekam, aż dziewczyna się ze mną zrówna. W końcu łapie mnie pod ramię.
— Zadałaś dobre pytanie. „Czym jestem?”.
Zamiast odpowiedzieć, macham do przejeżdżającej taksówki. Pakujemy się do w miarę niezajeżdżonego forda. Podaję adres. Z choinek pod lusterkiem wstecznym rozpływają się zapachy sztucznego lasu. Wkładam nos
we włosy Mariki i obwąchuję jej szyję. Ona się śmieje i odtrąca moją gębę
ramieniem.
— Nie jestem etatowym podrywaczem — oświadczam cicho. W aucie
gra radio, muzyka jest wystarczająco głośna, nie chcę, żeby kierowca mnie
słyszał.
— Mhm.
— Nie jestem też bohaterem.
— To też zauważyłam.
Dmucham jej złośliwie w ucho. Marika w odpowiedzi szturcha mnie
łokciem.

Szczur

— Około dziesięć lat temu — zaczynam cicho — przez Warszawę przeszło coś, co później nazwano Wypaczeniem. Najpierw pojawiły się zakłócenia architektury, czyli tak zwane Mirakula Wielkie, to na pewno pamiętasz.
Pałac Bliźniaczy, czyli duplikat Pałacu Kultury i Nauki, który pojawił się
na Polu Mokotowskim, a do którego nie można wejść, bo próba kończy się
unicestwieniem wchodzącego. Potem – dodatkowe stacje metra, tam, gdzie
ich nigdy miało nie być, w tym jedna pod Wisłą.
Marika kiwa głową. Wszyscy to znają. Nadal jednak nie przestaje zadziwiać.
— Następnie mamy Mirakula Mniejsze. Weźmy chociażby sprawę Chiralnych Szabli. Słyszałaś coś? Drobna niby zmiana, niezauważalna na pierwszy rzut oka. Posągi, które trzymały w prawym ręku broń, nagle trzymały
ją w lewym. Nie do końca było to jednak lustrzane odbicie. Weźmy na przykład posąg Zygmunta III Wazy. Tak, tego z kolumny. Trzyma prawą nogę
wysuniętą, jakby w wykroku. I to się nie zmieniło. Ale dekadę temu trzymał
szablę prawą ręką, a krzyż lewą. To samo dotknęło Poniatowskiego pod Pałacem Prezydenckim. Nawet Syrenkę. Tak, o Syrence słyszałaś.
Marika nie jest zdziwiona, każdy, kto przez to przeszedł, zdążył już zaliczyć swoją porcję zaskoczenia. Po prostu nie wszystkie fakty ludzie chcieli
czy mogli spamiętać. Ostatecznie nic się takiego nie stało. Warszawska Nike?
„Może się, he-he-he, zmęczyła”? Nie było dobrego wyjaśnienia, w jaki sposób lub po co jej posąg przerzucił sześciometrowy, prawie tysiąckilogramowy miecz do drugiej ręki. Jak to często bywa w takiej sytuacji – łatwiej
było z problemem się polubić niż go rozwiązać.
— Wiesz, o Zygmuncie zapomniałam — przytakuje cicho Marika.
Uśmiecham się kątem ust i zerkam na nią.
— Pojawiły się rozmaite hipotezy mające to wszystko wytłumaczyć —
ciągnę swoją opowieść. — Skoro nie było sensownych wyjaśnień, sięgnięto
po Boga, a właściwie po bóstwa. Oj, nawalczył się Kościół, żeby herezja się
nie rozpleniła. Poszukaj sobie w internecie co to były za ruchy społeczne,
„gniew Peruna” czy „spojrzenie Trygława”, bo oczywiście najpierw skierowano się ku bóstwom rodzimych. Potem – nie wiadomo do końca kto za
tym stał – stworzono Kościół Municyparzy. Jego przedstawicielami zostali
ludzie, którzy twierdzą, że rozumieją magię. Zauważ – nie władają nią,
a „rozumieją”. Określają się mianem Praekantarów. Ale ich doktryna szybko odcięła się od podejścia religijnego, kierując poszukiwania na trop magiczny. Otóż według ich teorii, Wypaczenie było przejawem wojny dwóch
lub więcej istot. Magów. Założono, że istoty te czerpały – bądź wciąż czerpią – swoją moc z sił witalnych miasta, gdyż nigdzie poza jego granicami
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nie znaleziono żadnych śladów ich działania. To właśnie te istoty nazwano
Municyparzami.
— Jesteś Municyparzem? — przerywa mi Marika, która chyba wolałaby, żebym przeszedł już do rzeczy.
Patrzę jej w oczy, głęboko. Pełna napięcia cisza. Zbliżam twarz do jej
twarzy.
— Nie — rzucam ze śmiechem.
Otrzymuję w zamian cios dłonią w pierś.
— Nigdy ich nie widziano. A przynajmniej nikt ważny tego nie potwierdził, choć oczywiście znaleźli się tacy, co twierdzili, że pozostają z Municyparzami w dobrym kontakcie.
— Więc? Czym jesteś?
Poważnieję, ale uśmiech dalej błąka mi się na ustach.
— Po Wypaczeniu znaleziono kilka stworzeń… Nie do końca ludzi.
Taksówka zatrzymuje się. Dojechaliśmy. Wychodzimy z Mariką na
świeże powietrze.
— Daj rękę — mówię.
— Gdzie jesteśmy?
— Na Żoliborzu.
— No i?
Otaczają nas niskie jednopiętrowe domy, pod oknami których rozciągają się trawniki. Wzdłuż ulicy ciągnie się szpaler drzew. Oddycham pełną
piersią. Uwielbiam Żoliborz.
Po co ja jej to wszystko mówię? Bo chcę zaciągnąć ją do łóżka? Bo budzi
zaufanie?
Wzdycham.
— No więc — mówię wreszcie — mam tylko dziesięć lat. Nigdy nie
byłem w szkole. Ledwie umiem pisać i czytać, ale potrafię liczyć. Rozpoznaję nominały na środkach płatniczych. Mam sporą wiedzę ogólną, nabytą
chyba w dniu moich… urodzin. Zostałem stworzony z jakimś podzbiorem
wiedzy, niestety nie wiem w jakim celu. I, co najważniejsze, nie mogę opuszczać terenu miasta. Żyję z handlu uczuciami. Często za niemałe pieniądze.
Nawet nie wiesz jaki to dziwny rynek.
— Chryste Panie! Co ty znowu opowiadasz?! — dziwi się Marika.
— Mówię ci prawdę. Sprzedaję uczucia. Najpierw znajduję mocnego
dawcę, dezafektuję go, czyli pobieram materiał. Materiał proszkuję i robię
z niego tabletki, czasem sprzedaję sam pył. Emocje świetnie rozpuszczają
się w napojach, zwłaszcza w energetykach.
— Kurwa, Szczur, co ty pierdolisz? — Marika znowu jest mocno zdenerwowana.

Szczur

— Spokojnie, nie jestem świrem. — Staram się nadać swojemu głosowi
uspokajające brzmienie. — Ale wiem, co cię niepokoi. Chcesz wiedzieć czy
też jestem „wypaczeńcem”. Odpowiedź brzmi: tak, jestem. Zostałem stworzony w dniu Wypaczenia. Pewnie z jakiegoś przedmiotu, czy zwierzęcia.
Może ze…
Opuszczam wzrok. Zerkam na swoje buty.
— Szczura? — zgaduje Marika.
Pozwalam sobie znowu na uśmiech.
— Nikt z nas nie wie na pewno, kim był poprzednio. Ale ktoś kiedyś zauważył, że boję się kotów. Fukają na mnie wściekle i na mój widok pchają się
od razu z pazurami do oczu. Ogólnie nie włażę im w drogę.
— Kurwa, Szczur, mówisz to wszystko jak coś normalnego. A to jest
przecież jakaś bajka!
— Ale to dla mnie jest normalne.
— To czekaj, od początku. Urodziłeś się dziesięć lat temu?
— Tak, pod śmietnikiem. Byłem nagi, głodny i wściekły.
— Może to jakaś wybiórcza amnezja? Jesteś człowiekiem, który był
w złym miejscu i czasie. A Wypaczenie skasowało ci wspomnienia sprzed
tego wydarzenia?
— Miałem oczywiście taką hipotezę, ale przekonał mnie Grubelas, który
widział moje stworzenie. Według niego pod śmietnikiem, przy którym stał,
nic nie było. A potem byłem ja. To przemawia też za teorią o szczurze. Mógł
się jakiś ukrywać pod ścianą.
— Grubelas?
— Przyjaciel. Został stworzony przy tym samym śmietniku jakieś piętnaście sekund wcześniej. Również nie wie z czego.
— Chryste, Szczur, robisz za dużo dygresji. Opowiedz mi… Eee… Co
z tymi uczuciami? O co chodzi?
Wygrzebuję z torby małą butelkę wody i podaję Marice. Bierze trzy
krótkie łyki. Ja zasysam raz, porządnie.
— Zaczęło się od głodu. Potrzebowałem kasy. Grubelas poradził sobie
lepiej, zatrudnił się gdzieś na budowie i zaczął zarabiać najszybciej. Pomógł
mi w pierwszym miesiącu, a nie było łatwo. Żyłem i zastanawiałem się co
ja właściwie robię na tym świecie. Pamiętam to pierwsze wrażenie, jakbym
miał poczucie jakiegoś celu, czułem imperatyw, coś kazało mi trwać… Po
co? Nie wiem. Pamiętam, że bardzo cierpiałem, nie mogąc tego czegoś zrealizować. Chciałem nawet ze sobą skończyć, ale Grubelas mi przeszkodził.
To dziwaczne pragnienie zrobienia czegoś znikło po kilku dniach. Grubelas mówił, że on czuł coś podobnego, ale minęło mu w pierwszej godzinie.
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Praekantarzy, z którymi rozmawiałem kilka lat później, twierdzili, że rzucone na mnie zaklęcie dokonało mojej przemiany w człowieka i nadało sens
mojemu życiu. Twierdzili, że w odróżnieniu od normalnych ludzi, którzy
swojego celu poszukują, mój miał być jasno określony. Przypuszczają, że
miałem coś zrobić, może zwyczajnie coś przynieść, coś podać Municyparzowi, może kogoś zabić, ale kontrzaklęcie udaremniło wykonanie przeze
mnie zadania. Lubię sobie wyobrażać, że zostałem stworzony po to, żeby
podać broń jednej z walczących w stolicy istot, ale ktoś – najpewniej druga
istota – tę broń zniszczyła zanim do niej dotarłem. Moje życie utraciło cel.
Moje trwanie nie ma tym samym żadnego sensu i nie jestem godzien uwagi
Municyparza, który mnie stworzył.
Marika wyraźnie nie była przygotowana na prezentowane jej wnioski,
ale dostrzegła chyba coś pozytywnego w moim wywodzie, bo nagle jej twarz
rozjaśnia się jak żarówka.
— Przecież większość ludzi czuje się podobnie!
— Też mi się tak zdaje — odpowiadam z uśmiechem. — Ale to nie wszystko. Okazało się, że mam dziwny talent. No kilka. Choć Grubelas twierdzi, że fakt, iż alkohol na mnie nie działa to bardziej klątwa niż boski podarunek. Nie potrafię tego ocenić. A widząc, co robi z człowieka kac, skłaniam się ku mojemu twierdzeniu. Tak czy siak odkryłem, że potrafię wyczuć
ludzkie emocje, a potem, że potrafię je… podebrać. Trochę jak pszczelarz
wybierający miód z barci. Kiedy je komuś zabieram, uczucia kondensują mi
się na czubkach palców. Mogę je potem zdjąć, co też od pewnego czasu skutecznie robię. Umieszczam je w oznaczonych słoiczkach. Opracowałem sposób, dzięki któremu pobrany kondensat uczuć jestem w stanie sproszkować i – po dodaniu substancji wiążących i wypełniających – robię pigułki.
Muszę jeszcze trochę popracować nad jakością, ale idzie ku lepszemu.
— Jakością?
— Mam na myśli trwałość takiej pigułki. Żeby się nie rozsypała, albo
nie kleiła. Całe to aptekarskie kung-fu lepienia tabletek jeszcze przede mną.
Jakość samego uczucia zależy oczywiście od dawcy.
— Dawcy?
— Tak określam ludzi, od których pobieram materiał. Cały proces pozyskiwania uczucia nazwałem dezafektacją.
— Ale… Jak to robisz? — Dziewczyna mruży oczy z niedowierzaniem.
— Jak wyciągasz z ludzi uczucia? Przecież to nie jest coś realnego. Nie zeskrobujesz nożem miłości ze skóry, nie ściągniesz wacikiem strachu. Nie
można przecież otworzyć komuś głowy i wycisnąć do słoiczka spokój ducha z szyszynki.
Zerkam na nią spod oka.

Szczur

— Mam swój sposób — odpowiadam.
— Ale jaki? — drąży niecierpliwie.
Nie wiem co jej odpowiedzieć. Nie wiem czy chcę. Że tak naprawdę
zaglądanie do wnętrza ludzi mnie brzydzi. Napawa odrazą sondowanie ich
oślizgłych pragnień, obcowanie z ich zwierzęcymi potrzebami.
— I są chętni? — na szczęście zmienia temat.
Gdyby nie było chętnych, nie dostałbym wpierdolu od chłopaków Majaka, myślę. Nie ukradliby mi wszystkiego, co udało mi się do tamtej pory
wyprodukować. Pewnie nie zabili mnie, żeby mnie znaleźć i wydoić po raz
kolejny, kiedy zajdzie potrzeba. Najwyraźniej jest popyt na moje produkty.
Zerkam na dziewczynę z ukosa. „Czy są chętni?” – powtarzam w myślach jej pytanie.
— Są. Mam zarówno klientów chcących się pozbyć niechcianych uczuć
i takich, którzy zapłacą wiele, żeby zdobyć te rzadsze.
Marika chwyta się za głowę obiema rękami. Przesuwa dłońmi po policzkach. Widać, że ma dziś przesyt. A ja bombarduję ją informacjami jakby
świat miał się dzisiaj skończyć.
— Co się najlepiej sprzedaje?
— Poczucie winy.
— Chryste! Nie szczęście? Nie radość?
— Taaaak. Wiesz, że jest różnica między uczuciami a emocjami, prawda?
— Jest?
— Och, mamy uczucia, emocje, afekty i nastroje. I są chyba jeszcze namiętności. Próbowałem kiedyś zainteresować się czymś o nazwie „klepsydra uczuć”, ale była dla mnie zbyt skomplikowana, zbyt… matematyczna.
A jak wiesz, u mnie słabo z czytaniem, choć smartfon robi to teraz za mnie.
Okazało się, że wystarcza mi do pracy model zwany „kołem emocji Plutchika”. Jest to w pewnym przedstawieniu bryła przypominająca stożek, którą
można rozłożyć w postaci ośmioramiennej rozetki. Każde ramię podzielone jest na kilka pól zawierających emocje, pomiędzy ramionami znajdują
się diady, które są mieszaninami dwóch pierwotnych emocji. Dosyć trudno jest zdobyć na przykład dawcę miłości. Jej dezafektacja na pewno obniży ilość tego uczucia wobec ukochanego czy ukochanej, a na to mało kto
chce się zgodzić – choć oczywiście bywają wyjątki. Na przykład nieszczęśliwa miłość – to nadal miłość, choć zanieczyszczona złością, wstrętem,
smutkiem. Więc czasem po prostu korzystam z koła Plutchika i syntetyzuję
uczucie z dwóch silnych emocji. Miłość mogę stworzyć z mieszanki radości i zaufania. Ciekawość – z zaufania i zaskoczenia. Poczucie winy – ze
smutku i wstrętu. Oczywiście nie wszystko jest takie proste, ale ten sposób
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daje całkiem niezłe wyniki. Nazywam je uczuciami syntetycznymi. Są słabsze, szybciej się kończą… O co pytałaś?
— Dlaczego poczucie winy?
— To chyba taka moda ostatnich miesięcy. Większość klientów, z którymi współpracuję, pracuje w Mordorze. W najgorszej ludzkiej wypalarni,
gdzie zatrudnia się największy chyba w Warszawie odsetek wszelkiej maści korpoludów, pracoholi i upadłych managerów. Mój target. Często walczą ze sobą o stołki, o wpływy, lepsze pieniądze, karierę, dostęp do lekarzy
specjalistów w ubezpieczeniu medycznym czy karnet na lepszą siłownię.
Nie mówię, że wszyscy tam są moimi klientami, o nie, ale tam mam największą sprzedaż. A cóż jest lepszego niż pigułka z poczuciem winy w kawie firmowego kolegi, którego usiłujemy ujebać bezskutecznie od roku? Jedna tabletka i sam się przyzna szefowi do tego, że spierdolił, bo wziął łapówkę,
czy dlatego, że rucha rudą Elkę, z którą jest w dominującej relacji służbowej. Kropla złości na kanapce szefa działu może rozpieprzyć każdy nudny
meeting.
Podnoszę rękę, widząc, że Marika chce mi przerwać.
— Ale nie tylko. Są ludzie, którzy rzadko się boją, usiłujący przeżyć wielki strach. Ludzie, którym skończył się optymizm. Ludzie, którzy wierzą, że
przetrwać pomoże im tylko nadzieja. Ludzie potrzebujący sztucznego zachwytu, ludzie sentymentalni i tacy potrzebujący cynizmu, aby ocenić innych, ludzie potrzebujący wydobyć z siebie więcej agresji, i tacy, którym brakuje w związku zazdrości.
Nabrałem powietrza.
— Nie tykam tylko wyobcowania — oświadczam twardo. — Każdy
chętnie by się go pozbył, ale nikt nie chce tego gówna kupić.
— To wszystko? — pyta Marika.
— Naprawdę boję się kotów.
Usta Mariki, ciepłe i suche, znajdują się nagle na moich. Jej język odnajduje mój, a ręka wsuwa się we włosy, tuż nad karkiem.
Odpowiadam dokładnie w ten sam sposób. Ma smukłą szyję i gładką
skórę.
W tym złączeniu jest wszystko. Zauroczenie, pożądanie, radość, lęk, wina, duma, nadzieja… Tego bym nie wykręcił sobie na kole Plutchika, choćbym się z nim bujał cały rok.
Tylko resztką sił powstrzymuję się, żeby nie dezafektować tej cudownej mieszaniny. Jeśli to prawda, że relacje międzyludzkie z czasem tracą na
sile, to miks, który fundowała mi właśnie Marika, serwowany po kropelce
w chwilach zwątpienia, mógłby podtrzymać nasz związek przez kolejny tysiąc lat.

Szczur

Nasz związek?
Całuję ją mocniej, a dla wolnej ręki znajduję zajęcie, przemieszczając ją
w dół pleców, w stronę pośladków.
Marika odrywa się ode mnie, kiedy zaczyna się robić najfajniej.
— Przepraszam — mówi ostrożnie. — Chyba nie powinnam.
Dotykam jej policzka, gładzę go lekko i po chwili strzepuję z palców
pokrywający je biały nalot. Niepewność znika. Nie było jej za dużo.
Wzdryga się.
Tyle chyba mi wolno?
— Gdzie jesteśmy? — pyta i nastrój pęka.
Cóż, nie zawsze się udaje. Może to i dobrze.
— Przy Forcie Sokolnickiego.
— Po co?
— Pytasz, czy ma to jakieś szczególne znaczenie? Tak, ma.
Odsuwam się od dziewczyny i skręcam z ulicy.
Fort otacza piękny park, ale my znajdujemy się od drugiej strony. Wchodzę w wąską uliczkę, która jest dojazdem do znajdującego się tutaj Centrum
Sztuki. Kolejny zakręt i w końcu staję przed zamkniętą żelazną bramą
w murze.
Marika staje tuż za mną i spogląda na ceglaną fasadę. Kładzie mi rękę
na ramieniu.
— To tutaj, prawda? Tutaj się… urodziłeś?
Kiwam głową. Jestem zaskoczony jej intuicją.
— Tak. Właściwie nie tutaj, ale z tyłu, niedaleko. Ale tu było epicentrum
Wypaczenia. — Uśmiecham się smutno do Mariki i dodaję: — Wiesz… Chyba tu będziemy musieli zakończyć wieczór.
Widzę, jak się spina. Czuję to wyraźnie, nie muszę nawet widzieć, jak
ściągają się jej ramiona, jak włoski na rękach stają jej dęba.
— Przepraszam — mówię.
Naprawdę jest mi przykro. To dziwne, bo rzadko doświadczam tego
stanu. Handlując uczuciami chyba sam się ich wyzbyłem. A teraz, analizując
na szybko własne pragnienia i potrzeby okazuje się, że naprawdę chciałbym
usiąść z nią w jakiejś knajpie nad drinkiem. I trzymać za rękę? Kurwa, jakie
to lamerskie.
Zerkam na Marikę. Odwzajemnia spojrzenie, uśmiecha się.
Jezu, Szczur, co się z tobą dzieje?
— Przepraszam — powtarzam. — Zrobiło się późno, a ja mam jeszcze
jedną sprawę do załatwienia.
— Aha.
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Mówi to opanowanym tonem, jakby nic się nie stało, ale słyszę wyraźnie zawód. Czuję płynący od niej słabiutki strumyk smutku i czegoś jeszcze, czego nie mogę zidentyfikować.
Nachyla się do mnie i całuje w policzek.
Zerkam na zegarek. Jest już prawie pierwsza. Powinienem powiedzieć
Marice, że z chęcią zabrałbym ją na drinka, ale zaraz przyjedzie tu Grubelas, z którym umówiłem się kilka dni temu, a Grubelas nie uznaje komórek,
więc nie ma z nim łatwego kontaktu. Czuję, że powinienem jej opowiedzieć
o tym, jak już od paru miesięcy próbujemy z Grubelasem wyjechać z Warszawy. Bezskutecznie. Że próbowaliśmy już chyba wszystkiego, ale Wypaczeńcy boją się granic miasta. Kiedy tylko zbliżamy się na odległość mniejszą niż kilkadziesiąt metrów, zaczyna ogarniać nas irracjonalny lęk. Duszności. Zawroty głowy. W miarę skracania tej odległości nasilają się objawy
nerwicy, zaczyna się panika, mroczki przed oczami, oddech staje się krótki, urywany. Nigdy nie zbliżyliśmy się z Grubelasem do granicy miasta na
mniej niż porządny rzut kamieniem. Ten lęk staje się zbyt silny. Próbowaliśmy wyjechać busem. Zrobiliśmy taką awanturę, że kierowca musiał nas
wypuścić na ulicy. Próbowaliśmy pociągiem. Dobrze, że są hamulce awaryjne. Samolotem. Nie daliśmy rady przejść kontroli i wejść do strefy wolnocłowej. Chcę wyjaśnić Marice, że dziś jest kolejna próba, że dziś musi się
udać. Że dziś pojedziemy dla odmiany samochodem. Dziś w nocy pokażemy
naszemu stwórcy, jakiemuś pieprzonemu Municyparzowi, że to koniec.
Jeśli uda nam się wyjechać za miasto, naruszymy strukturę granic, a przez
jego tkankę przejdzie fala energii, mocy, która powinna dotrzeć do Municyparza i dać mu jasny sygnał, że jego dzieci właśnie się buntują. Przekażemy
naszemu Demiurgowi wiadomość z wyprostowanym środkowym palcem.
Jego twory przypomną mu o swoim istnieniu.
Marika głaszcze mnie po policzku.
— Myślę, że powinniśmy pójść do ciebie — mówi.
Przez krótką chwilę uważam, że to bardzo dobry pomysł. Zupełnie jakby
to ona usunęła moje wątpliwości, a nie ja jej. Odruchowo patrzę na opuszki
jej palców…
Słyszymy zbliżający się samochód.
Uwalniam się z objęć Mariki i ruszam w stronę, z której spodziewam
się Grubelasa. Wąską uliczką wjeżdża duży biały SUV o zbytnio przyciemnionych szybach.
Macham ręką. Odwracam się do Mariki żeby ją przedstawić Grubelasowi i zamieram bez ruchu. Za jej plecami, spomiędzy drzew wypada jakiś osiłek. W świetle lamp rozpoznaję twarz biegnącego w moją stronę Katharsisa.
W stronę Mariki.

Szczur

Katharsis, drugi z goryli Majaka, ten sam, który wyśledził mnie, a potem wspólnie z Solipsysem pobił i okradł.
Chcę uciekać. Powinienem wskoczyć do samochodu i odjechać. Ale jestem w stanie tylko patrzeć jak Katharsis wymija Marikę i rzuca się na mnie.
Zamykam oczy.
Słyszę tępe uderzenie. Stęknięcie. Kilka ciosów.
To Grubelas.
Osłonił mnie. Mój przyjaciel jest postawny, niższy od napastnika, ale za
to szerszy w barach. Jego zwykle uśmiechnięta twarz teraz jest pełna skupienia. Krążą wokół siebie.
Katharsis robi wypad. Wyprowadza niskie kopnięcie. Grubelas robi unik
i atakuje pięściami. Katharsis odpowiada serią ciosów. Grubelas je blokuje,
ale obrywa w głowę. Uderzenie, które mnie posłałoby na ziemię, jego oszałamia tylko na sekundę. Kontruje.
Czuję szturchnięcie w ramię, coś szarpie moją torbę.
Patrzę w bok.
Marika trzyma w ręku mój własny paralizator i mierzy nim we mnie.
Z odległości trzydziestu centymetrów błyszczące kolce elektrod budzą grozę.
— Marika?
— Zamknij się. Każ mu przestać.
Rozumiem, że ma na myśli Grubelasa, który w tej chwili obejmuje swojego przeciwnika za szyję i dusi. Katharsis uderza łokciem. Raz. Drugi. Grubelas sapie, ale nie puszcza.
Odwracam się do Mariki.
Nie jestem bohaterem.
Ale paralizator to nie taser. Nie wypluje z siebie długich kabli, którymi
porazi mnie do utraty przytomności. Trzeba go przyłożyć do ciała.
W ostatniej chwili Marika pojmuje co chcę zrobić i rzuca się na mnie
z wyciągniętą ręką. Trzask wyładowania przecina ciszę nocy.
Ale ja mam dłuższe ręce. Mój prawy prosty trafia dziewczynę prosto
w twarz.
Marika puszcza paralizator i z klapnięciem siada na ziemi.
— Spierdalamy! — mówi Grubelas.
Katharsis leży na plecach. Chyba żyje, ale musi być mocno podduszony,
bo się nie rusza.
Kurwa mać – myślę, spoglądając na trzymającą się za nos Marikę. I wciąż
nęka mnie myśl, nie, czuję wręcz przemożną potrzebę opowiedzenia jej czegoś jeszcze o swoim życiu.
Grubelas wciąga mnie do samochodu. Odpala, daje buta, auto z rykiem
wyjeżdża na ulicę.
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— Dzięki — dyszę.
— Co to było?
Wzdycham ciężko i przecieram twarz dłońmi. Jedziemy chwilę w ciszy,
Grubelas daje mi dojść do siebie. Wiem, że pyta o szerszy kontekst, bo ludzi Katharsisa i Solipsysa miał już okazję widzieć.
— Chyba moja nowa miłość okazała się człowiekiem Majaka — odpowiadam. Ocieram czoło. — Albo samym Majakiem.
— Twoja nowa miłość? — upewnia się i kiwa głową. — Znowu mieszałeś towar bez rękawiczek?
— Nie, nie — krzywię się. — Chyba przyjąłem dziś zbyt dużą dawkę
syntetycznego zaufania — mówię w końcu. — Pewnie własnej produkcji.
Widzę jak Grubelas przewraca oczami. Skręcamy.
— Zgubią cię kiedyś te uczucia — mówi takim tonem, jakby zdradzał
mi wielką tajemnicę.
Zapinam pasy.
Złorzeczę sobie pod nosem. Gęba mi się nie zamykała cały wieczór. Dałem się podejść jak gówniarz. Wszystko jej powiedziałem, wszystko. No, prawie wszystko…
Przypominam sobie Marikę trzymającą się za twarz. Może była spryciarą, ale na szczęście nie umiała się bić. Godny mnie przeciwnik.
— I co robimy, Szczur? — pyta Grubelas. — Zaraz zakręt, potem będzie
zjazd, i dalej już kawałek prosto i Łomianki. Jedziemy?
A ja wciąż myślę o najdłuższych nogach, jakie widziałem w życiu. Myślę o jej nosie. I usiłuję sobie przypomnieć zapach. I smak ust. I brzmienie
głosu.
— Stary — słyszę głos Grubelasa. — I myj, kurwa, ręce po pakowaniu.
Wzruszam ramionami i spoglądam przed siebie.
SUV połyka łapczywie drogę.
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M

am dwadzieścia dwa lata i od roku jestem martwy. Dopiero
niedawno zacząłem się poruszać. Chwilę to trwało, bo Maciejczyk musiał zostać skazany, nim pozwolono mi opuścić
klatkę w jego piwnicy.
Obecnie radzę sobie całkiem dobrze. Jestem w stanie funkcjonować
mniej więcej tak samo jak żywy człowiek, a spotkanie z Moniką, dziennikarką o twarzy suki, potwierdziło, że również te najbardziej męskie części
mojego ciała działają bez zarzutu. O ich skuteczności szczęśliwie nie mogłem się przekonać.
Zaczęło się od tego, że Monika, jak na profesjonalną nekrofilkę przystało, zwięźle poinformowała mnie o tym, jakie choroby przenoszą trupy.
— Wojtuś — powiedziała, odpakowując truskawkową gumkę. — Ja ciebie uwielbiam, ale trochę się boję. Mówiąc zupełnie szczerze, uważam, że
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nigdy nie powinno się ciebie wypuścić z piwnicy Maciejczyka. Możesz być
niebezpieczny.
Położyła się na łóżku i przyciągnęła mnie do siebie, łapiąc za krzyż, wiszący mi na szyi, pamiątkę po ojcu.
Nieco później odkryłem, że moje palce też pracują jak należy, a nawet
lepiej, niż się spodziewałem. Bo choć wiedziałem, że je zaciskam, zupełnie
nie poczułem, jak bardzo.
Dopiero gdy Monika przestała się poruszać, a jej niebieskoszare oczy
zastygły, zrozumiałem.
I choć mam tylko dwadzieścia dwa lata, postanowiłem się zabić.
***
Zwłoki Moniki wciąż jeszcze stygły na moim tapczaniku, gdy poszedłem do łazienki. Wyciągnąłem żyletki i zacząłem rozcinać sobie skórę na
przedramionach, precyzyjnie wzdłuż odznaczających się żył, nad umywalką, żeby nie opryskać podłogi. Środek zapobiegawczy podjęty zupełnie niepotrzebnie – z otwartych żył nie wypłynęła nawet kropelka krwi.
— Ty jesteś jednak mądry inaczej, co? — fuknęła Monika, stając w progu. Narzuciła na siebie moją starą koszulkę. — Truposz, co się tnie, dobre
sobie. Czego ty się spodziewałeś?
Zamarłem. Zamknąłem lewe oko. Wydawała się bardzo rumiana jak na
kogoś, kogo uduszono kilka minut wcześniej.
— No i co się gapisz na mnie jak idiota? — zniecierpliwiła się.
— Nie wiem — wymamrotałem. — To znaczy, nie wiem, jak mogę się
zabić. Myślisz, że co by na mnie zadziałało?
— Cholera wie — burknęła dziewczyna, odwracając się i błyszcząc gołymi pośladkami. — Jestem dziennikarką, nie znam się na samobójstwach.
Wzdrygnąłem się. Monika stanęła w drzwiach łazienki i przeciągnęła
się jak kotka.
Mała dygresja. Odkąd wypuszczono mnie z klatki Maciejczyka, zdarzyło
mi się już kilka razy widzieć dziwne rzeczy. Martwych ludzi, na przykład,
którzy rozmawiali ze mną zupełnie swobodnie. Artykuły w gazecie zmieniały treść. Czasem pogodynka w telewizji mówiła głosem księdza z ambony. Raz zobaczyłem nawet moją mamę, jak prowadziła małego mnie na plac
zabaw. Zniknęła, nim do niej dobiegłem.
Monika skoczyła na łóżko i skinęła na mnie zachęcająco palcem, gdy
usłyszeliśmy dzwonek do drzwi. Dziewczyna opadła na poduszki, wzdychając bezsilnie.
— Chwilkę! — zawołałem.
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Pośpiesznie zamknąłem drzwi do sypialni. Boże, jeśli nie uda mi się popełnić samobójstwa, będę musiał ukryć jej zwłoki. Jak ukrywa się zwłoki?!
Otworzyłem drzwi. W progu stała Weronika, opiekunka przydzielona
mi przez sąd. Weszła do środka, nie czekając na zaproszenie.
— Cześć — powiedziała zdziwiona, widząc mnie bez koszulki. Natychmiast schowałem ręce za plecami. Jeszcze mi brakowało uwagi pracownika
socjalnego.
— Cześć — odparłem, szczerząc zęby. — Co u ciebie?
Przystanęła w progu i spojrzała na mnie uważnie. Nie mogłem, po prostu nie mogłem nie zauważyć, jak jej wzrok zatrzymał się na dłużej na moim
płaskim brzuchu. Uśmiechnąłem się jeszcze szerzej.
Wiecie, trupy nie tyją. Ani nie sypiają, a ja mam siłownię naprzeciwko
mieszkania.
— Co przeskrobałeś?
Uniosłem brwi w udawanym zaskoczeniu. Nie zadziałało, nie musiała
nawet nic mówić, spojrzała na mnie tylko z reprymendą. Ponieważ nadal
milczałem, westchnęła.
— Widzę przecież, że coś kombinujesz. Chodźmy do salonu. Przysłano
ci kolejną porcję ankiet.
Westchnąłem dramatycznie i puściłem Weronikę przodem. Usiedliśmy
w fotelach. Dziewczyna wyciągnęła swoje teczki i spojrzała na mnie nieufnie.
— Nie jest ci zimno?… Och, przepraszam.
Roześmiałem się.
— Nie szkodzi. Nie, nie jest. Ale może powinienem się zakryć, żeby ciebie nie zawstydzać? — zażartowałem, podrywając się z fotela. Sięgnąłem po
leżącą na ziemi bluzę.
— Nie zawstydzasz mnie — powiedziała, spuszczając wzrok na kolana.
Założyła rude pasemko włosów za ucho.
Weronika była ledwie kilka lat starsza ode mnie i wyjątkowo jak na swój
wiek nieśmiała. Poza tym, rumieniła się uroczo jak wszyscy diabli. Naciągnąłem na siebie bluzę tak szybko, jak to było możliwe.
— Jak się czujesz? — spytała, gdy znów usiadłem naprzeciwko niej.
— Doskonale.
— Jakiekolwiek problemy z funkcjonowaniem twojego ciała?
— Nie, żadnych… Możesz sama się przekonać — powiedziałem, spuszczając znacząco wzrok. Trzy, dwa, jeden… Załapała. Wybuchnąłem śmiechem, gdy twarz dziewczyny dorównała kolorem jej włosom.
— Wiesz, co mam na myśli — zbeształa mnie. — Bądź przez chwilę poważny. Rozmawiałeś z ojcem?
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Wzruszyłem ramionami.
— Chuj go pieścił — burknąłem jak naburmuszony gówniarz. — I nie
zamierzam.
— Nie sądzisz, że…
— Nie — uniosłem ręce. Weronika wahała się jeszcze chwilę, ale odpuściła.
— Maciejczyk mówił dużo o proroku Elizeuszu, który mu się ukazywał
— zmieniła temat.
— Jakbym tego nie wiedział — prychnąłem. Rok spędziłem w piwnicy,
słuchając, co pieprzony Elizeusz miał do powiedzenia na mój temat. A miał,
jak się okazało, sporo.
Gdy Weronika zobaczyła, że nie skłoni mnie do zwierzeń, zmieniła temat. Przerzuciła kilka kartek w notesie.
— Co z relacjami z innymi? Jak twoi starzy znajomi?
— Wojtuuuś! – Rozległo się zawodzenie Moniki w sypialni. Drzwi otworzyły się z hukiem i dziennikarka, nadal w samej tylko koszulce, stanęła
w progu. Zagapiła się na Weronikę. — Przeszkadzam?
— Przeszkadzasz — warknęła Weronika. Wytrzeszczyłem na nią oczy.
— Coś nie pasuje, Wojtuuuś?
Niemal jej nie słyszałem, tak zaskoczony byłem pojawieniem się Moniki.
Po chwili udało mi się pozbierać szczękę z podłogi. To się czasem zdarza,
powiedziałem sobie w myślach. Nie rób z tego afery. Czasem… martwi ludzie nie są jednak martwi.
— Nie, nie — wymamrotałem. — Ee… idź do domu, Monika.
Dziewczyna z prychnięciem opuściła salon, a ja wpatrywałem się w swoje palce jak urzeczony. Fałszywe wspomnienie. No, to było coś nowego.
— Widzę, że doskonale sobie radzisz — powiedziała Weronika z przekąsem, odhaczając kolejne okienka w swoich ankietach.
— Mówiłem, że doskonale — potwierdziłem.
Nie podnosiła wzroku znad papierów, a ja poczułem bijącą od niej wrogość. Za co znowu?
Weronika spakowała ważne ankiety do teczki i podniosła się. Odprowadziłem ją do wyjścia. W panice zastanawiałem się, jak zmienić temat, ale
nim zdążyłem choćby otworzyć usta, dziewczyna powiedziała:
— Wiesz, że jest wiele osób, które chcą ci pomóc. Musisz tylko pozwolić im się przebadać. Oni… oni znają się na tym, co robią.
Przewróciłem oczami.
— Mówiłem już, że mam się doskonale. Niczego nie potrzebuję.
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Nagle poczułem chłodne, drobne dłonie na skórze. Jedną ręką złapała
mój nadgarstek, drugą podciągnęła rękaw bluzy. Wpatrywała się w białe,
bezkrwiste rozcięcia na ramieniu.
Z głośnym warknięciem wyrwałem jej rękę.
Nie wiem, co się stało, ale po chwili uświadomiłem sobie, że opieram się
o ścianę w przeciwległym końcu korytarza, oddychając głęboko jak po długim biegu.
— Wojtek… — szepnęła.
Próbowałem zebrać się w sobie i rzucić jakąś zabawną ripostą, ale w mojej głowie zapanowała pustka. Zamrugałem, próbując pozbierać myśli.
— Czemu mój dotyk tak cię przestraszył? — spytała z namysłem. — Masz
problemy w kontaktach z ludźmi? Chyba nie… Sypiasz przecież z innymi
kobietami — mamrotała do siebie jak prawdziwy naukowiec, a nie dziewczyna z licencjatem resocjalizacji z prywatnej szkoły wyższej.
Czemu? Dobre pytanie. Nie zdarzało mi się to wcześniej.
Koło Weroniki stała mała dziewczynka. Nie zauważyłem jej wcześniej.
Skąd ona… Zamknąłem szwankujące oko. Miała włosy wściekle rude, takie jak Weroniki, i jej oczy.
O, nie.
— Dobrze się czujesz, tato? — spytała.
Ziemia odjechała mi spod stóp.
— Dobrze się czujesz? — spytała Weronika, podchodząc do mnie powoli,
jakby nie chciała mnie spłoszyć. Dopiero, gdy wybrała numer pogotowia
i zaczęła z nimi rozmawiać, ocknąłem się i wyrwałem jej telefon z ręki.
— Wojtek, ty potrzebujesz pomocy, której nie mogę ci dać — powiedziała cierpliwie, jak do dziecka.
Nasza córka przyglądała mi się niespokojnie i ten widok sprawił, że ścisnęło mi się serce. Jej tata był nieprzewidywalny! Przypomniałem sobie
o bliznach na nadgarstkach. Ludzie tacy jak ja nie powinni mieć dzieci, nawet jeśli to tylko tymczasowe dzieciowizje, które znikną w ciągu kilku minut.
Bo przecież niemożliwe, żeby ten mały rudzielec miał kiedyś istnieć
naprawdę, nie?
— Proszę, załatw mi spotkanie z Maciejczykiem — wyrzuciłem z siebie
wreszcie niespokojnie, starając się przez chwilę zachowywać jak odpowiedzialny ojciec.
***
Siedziałem w małej, burej salce z lustrem weneckim, za którym stali teraz pewnie wszyscy pracownicy więzienia. Naprzeciwko mnie posadzono
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Maciejczyka. Miał krzaczaste, szare brwi i kępki siwych włosów na głowie.
Kiedy jeszcze żyłem, były ciemniejsze.
— Dobrze cię znowu widzieć — powiedział, uśmiechając się dobrotliwie. — Bardzo się rozwinąłeś od naszego ostatniego spotkania.
W mojej głowie jak na zawołanie pojawił się obraz piwnicy, w której spędziłem prawie rok, zamknięty w klatce, poddawany jakimś cholernym eksperymentom. Wzdrygnąłem się. Próbowałem skupić się na celu mojej wizyty u Maciejczyka.
— Sukinsyn — burknąłem chyba bardziej do siebie.
Mężczyzna pokręcił głową. Jego brązowawe wargi złożyły się w dziubek i zacmokały.
— Fatalnie cię wychowałem — powiedział.
— Nie wycho…
— Cicho, nie przerywaj starszym. Chciałbym powiedzieć, że mi przykro, że to na ciebie padło, ale tak nie jest. Od początku wiedziałem, że byłeś
przeznaczony do wyższych celów.
— Wyższych celów? — powtórzyłem. — Wyższych co, kurwa?
Maciejczyk milczał. W mojej głowie pulsowało pytanie, które miałem
mu zadać.
— Nikt nie ma pojęcia, co mi zrobiłeś — powiedziałem. — Znaczy się,
wiedzą, co mi zrobiłeś, ale nie mają pojęcia, jak. To tak, jakbyś zabił mnie,
ale… zostawił przy życiu mój mózg.
— Twoją duszę — poprawił mnie profesor. — Zachowałem twoją duszę, tak jak Eliasz zrobił to dla Elizeusza. Tak, to było wymagane… Byś mógł
wypełnić proroctwo.
— Rozmawiam z wariatem — uświadomiłem sobie.
— Oni dali ci coś więcej, niż tylko życie — ciągnął Maciejczyk, ignorując mój komentarz. — Ale wiesz o czym mówię, prawda? Widzisz w swojej
głowie obrazy. Widzisz alternatywne rzeczywistości tak, jak żaden człowiek
przed tobą. Potrafisz zobaczyć każdą możliwą wersję przyszłości jednocześnie. Oni… to wszystko dzięki nim.
Stłamsiłem w ustach przekleństwo.
— Jacy oni? — spytałem. — Głosy w twojej głowie?
Maciejczyk uniósł oczy na rzucającą blade światło jarzeniówkę, jakby
spodziewał się zobaczyć tam bogów, którzy dali mi nieśmiertelność.
— Masz na myśli niebo? Boga? Kosmitów? — wypytywałem.
On jednak, zamiast mi odpowiedzieć, uparcie gapił się w sufit. Mogłem
niemal poczuć niecierpliwość bijącą zza weneckiego lustra, niecierpliwość
ludzi przyklejonych do szyby, łapczywie spijających każde słowo z ust mężczyzny.
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— Profesorka Maciejczyka natchnęli kosmici — zażartowałem sobie,
ale gdy spojrzał na mnie, zamilkłem.
Patrzył na mnie beznamiętnie. Nie zadrżał mu nawet jeden mięsień twarzy. Usta miał rozciągnięte w delikatnym uśmiechu, jakby był zupełnie spokojny o swoją przyszłość.
— Pamiętasz tę historię, którą opowiedziałem ci w dzieciństwie? — odezwał się. – O tym, jak prorok Eliasz zachował część swojej duszy dla syna,
Elizeusza?
— A ten, gdy otrzymał duszę ojca, był w stanie czynić cuda i wskrzeszać
umarłych — dopowiedziałem bez wahania. Katował mnie tymi religijnymi
bzdurami zdecydowanie zbyt często. Szczególnie tą historią o ratowaniu Jerycha, którego mury w czasie oblężenia padły od krzyku.
Uniosłem dłoń do szyi, drewniany krzyżyk wisiał na swym miejscu. Maciejczyk opuścił wzrok, a ja otrząsnąłem się z dziwnego wrażenia.
Nie ma co marnować czasu. Pora załatwić to, po co przyszedłem.
— Bzdury — zbyłem go. — Żaden ze mnie Elizeusz. Słuchaj, powiem ci
coś. Chcę się zabić — powiedziałem głośno i wyraźnie, by wszyscy za lustrem mnie usłyszeli. — Powiedz mi, jak to zrobić.
— Nie możesz. — Staruszek pokręcił głową. — Ludzie cię potrzebują.
Za kilka lat… Oni powiedzieli mi, że będziesz im potrzebny za kilka lat. Po
to cię zabili i wskrzesili — powtórzył, kiwając głową z przekonaniem. —
Uratujesz ich Jerycho.
— Ty mi mówisz, że nie mogę? — roześmiałem się histerycznie. — Pamiętasz, jak miałem piętnaście lat i po śmierci mamy postanowiłem ogolić
się na łyso? Pamiętasz, co mi powiedziałeś?
Maciejczyk milczał.
— Pamiętasz, co mi powiedziałeś, gdy przyprowadziłem Matyldę do
domu? — ciągnąłem. — A pamiętasz, jak…
— Dość — przerwał mi. — Rozumiem. Ale tym razem jest inaczej. Nigdy nie umrzesz.
Wstałem z krzesła i oparłem dłonie na blacie. Podejrzewam, że wśród
ludzi za lustrem weneckim zapanowało poruszenie, ale nie pamiętałem wtedy, że tam są.
— Więc mówisz mi, że mam kilka lat, nim… Co się stanie? — spytałam
prawie spokojnie.
— Nie wiem. Ja jestem tylko pośrednikiem.
Parsknąłem.
— W takim razie możesz być pewien, tatusiu, że zrobię wszystko, co
w mojej mocy, by zabić się do tego czasu.

Ratunek Jerycho

Patrzył na mnie beznamiętnie. Chyba niewiele go obchodziłem. Chyba
tak było od zawsze.
Nie mogłem mu tego wykrzyczeć w twarz, bo nie chciałem, by miał
mnie za mięczaka. By dać upust frustracji, uniosłem dłoń, szybkim gestem
położyłem ją z tyłu jego czaszki i przycisnąłem z całej siły do blatu. Głowa
Maciejczyka z hukiem uderzyła o stół, aż zawibrował. Spojrzałem mu w oczy
jeszcze raz, na tę jego spokojną twarz, która zalała się czerwienią.
— Mam nadzieję, że dożyjesz chwili, gdy powiedzą ci o mojej śmierci
— burknąłem jak obrażone dziecko. Rozległ się alarm i do pomieszczenia
wpadło kilku strażników.
***
Zamknęli mnie w psychiatryku na obserwacji. Nie żebym im się dziwił.
Śliczna rudowłosa Weronika, która w jednej z wersji przyszłości będzie nosić pod sercem nasze dziecko, przychodziła do mnie czasem. Zwykle próbowała mnie przekonać, bym zaczął zachowywać się jak odpowiedzialny dorosły, nie rozumiejąc wcale, że ja właśnie to robię.
Zadzwoniono po nią po raz kolejny, gdy powiesiłem się na sznurówce.
Znaleźli mnie dopiero po kilku godzinach – niezły numer, co nie? W końcu
byłem ich najbardziej znanym pacjentem – ale, jak się okazało, kilkugodzinny brak tlenu nie wpłynął na mnie wcale.
Czekałem na Weronikę w pokoju spotkań – dużym, słonecznym pomieszczeniu z beżowymi kanapami, które miało, zdaje się, nastrajać nas pozytywnie. Było tu tylko kilka osób; odwiedziny w środowe poranki nie były czymś powszechnym. Pilnująca nas tego dnia siostra Ewa, stara zołza, też
zdawała się mieć nadzieję na cichy, spokojny dzień. Drzemała w swoim fotelu, z gazetą na kolanach.
— Co ty sobie wyobrażasz! — syknęła Weronika od progu. — Myślałam, że już skończyłeś z tym absurdem!
— Przepraszam — powiedziałem potulnie.
Usiadła na kanapie naprzeciwko mnie. Odłożyła torebkę i trzy teczki
na bok.
— Wojtek — zaczęła poważnie. — Oni mówią, że ty widzisz przyszłość!
Jeśli to prawda, dlaczego nie możesz poczekać i zobaczyć, czego chcą ci
kosmici? Może potrzebują tylko pomocy. Przecież historia Jerycho dobrze
się kończy, prawda?
— Nie będę ratować świata, pieprzyć Maciejczyka — powiedziałem
niezwykle dojrzale.
Przez chwilę przyglądała mi się w milczeniu. Jej policzki i czoło przybrały kolor malowniczej czerwieni, dorównujący jej włosom.
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— Dobrze — powiedziała. — Wychodzę.
Podniosła się i rzuciła we mnie czekoladą, którą przyniosła. Tabliczka
uderzyła mnie w ramię. Natychmiast złapałem się w to miejsce i zawyłem
w udawanym bólu. Zadziałało; podbiegła i pochyliła się nade mną.
— Mój Boże, przepraszam! — zawołała. — Nic ci nie jest?
Gdy jej palce spoczęły na moim ramieniu, znów poczułem to dziwne
mrowienie, które sprawiło, że poprzednim razem wylądowałem pod ścianą
z atakiem paniki. Teraz miałem ochotę zrobić to samo, ale zacisnąłem zęby.
— Tata, nic się nie martw — odezwał się piskliwy głos nad moim uchem.
— Mama się tobą zajmie.
Zerknąłem na naszą córkę, która stała obok fotela i wpatrywała się we
mnie wyczekująco.
— Weronika, ja właśnie dlatego próbowałem się zabić, bo wiem, co się
stanie w przyszłości. To my… cała ta planeta jest nowym Jerycho. Za kilka
lat będą się tu dziać straszne rzeczy. Ziemia będzie oblężona. Nikt nie ucieknie. Ludzie są przerażającym gatunkiem, ale tamci… tamci są sprytni. Kiedy przyjdzie pora, wyrżną nas co do jednego.
Weronika przyglądała mi się w milczeniu, nie przerywając, gdy fragmenty wizji wylewały mi się z głowy. Nie mam pojęcia, ile zrozumiała z tego
bełkotu.
— Nie chcę takiego życia dla Gabrysi — dodałem ponuro, bo już mi było
wszystko jedno.
Weronika zmarszczyła brwi.
— Jakiej znów Gabrysi? Znowu jakąś laskę sobie… — Poderwała się, ale
pociągnęłam ją z powrotem na kanapę.
— Naszej córki — wpadłem jej w słowo. Spojrzałem na rudowłosą dziewczynkę, która uśmiechnęła się do mnie szeroko. — Gabrysia będzie jedną
z pierwszych ofiar inwazji. Nie mogę dopuścić do tego, by się urodziła.
***
Po tym, jak nie miałem już czego szukać na północy, wybrałem się do
Krakowa. W pustych salach na Wawelu otworzono największą umieralnię,
jaką kiedykolwiek odwiedziłem.
— To on, młody Elizeusz — szeptano, gdy wyszedłem na dziedziniec.
Ludzie, trawieni rozkładem, leżeli porozrzucani na ziemi jak worki z piaskiem, niezdolni się ruszyć. Ich ciała gniły od środka i gniły na zewnątrz,
a wielu z nich nie miało już oczu, by patrzeć na mnie, świadectwo cudu i źródło nadziei.
Usiadłem pośrodku dziedzińca, na paru walizkach, porzuconych tu
przez dawno martwych Krakowian.
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Ach, jak doskonale wymyślili to ci najeźdźcy, dając nam prezent w postaci nowego proroka. Kiedyż indziej ludzkość potrzebowała religii tak bardzo? A tu proszę, z okazji śmierci dostali nowego Chrystusa, wiecznie martwego, w wierze swej jedynego.
Mówcie co chcecie, ale motywu z Jezusem-zombie jeszcze nie grali.
— Ja jestem Wojciech Maciejczyk, profeta nowej ery — powiedziałem,
otwierając Biblię i szukając odpowiedniego ustępu. — Elizeusz był prorokiem, któremu dane było otrzymać moc wskrzeszania umarłych.
Spomiędzy stron wyśliznęła się stara, przetarta na brzegach fotografia.
Spoglądały z niej dwa roześmiane rudzielce. Zawiesiłem na nich wzrok
i wsunąłem zdjęcie do środka. One należały do przeszłości tak odległej, że
ledwie je pamiętałem.
— Nie lękajcie się śmierci, albowiem gdy ostatni człowiek umrze, wszyscy wrócicie tu, na lepszą ziemię, w chwale i zbawieniu — pieprzyłem podniośle. Nabrałem w tym wprawy przez ostatnich kilka lat. Lubili to.
Niektórzy uśmiechali się, gdy czytałem kolejne ustępy z Biblii, przekonani, że nie kłamię, uspokojeni, że wkrótce zostaną wskrzeszeni. Ale ja przecież widziałem. Tak jak widziałem śmierć Gabrysi na tygodnie przed tym,
jak została zaatakowana, tak teraz widziałem, co się stanie, gdy mury Jerycha padną.
Krzyk obcych obróci je w proch, a ja stanę się początkiem
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omyślałem to trzysta lat temu. Jechałem po złom do Białegostoku.
Warszawa spała, a mój kierowca terkotał nad kierownicą, kontent ze swej chytrości, z mowy, jaką uraczył policjantów, i dzięki
której, jak sądził, uniknął zapłacenia mandatu. Radio śpiewało nieśmiertelne
przeboje. Wylazłem z kanapy na fotel i, poziewując, popijałem kawę. Noc
była ostra i czysta, jak potrafi być tylko noc styczniowa. Przed nami widniały
światła lamp odbite w ciemnej rzece asfaltu. Wyżej – ciemne bryły bloków
na tle rozgwieżdżonego nieba. Nagle, bez żadnego ostrzeżenia ujrzałem
miasto jako tysiące otwartych komórek, pudełek pełnych przedmiotów, podobnych, choć nie identycznych ustawień, barw, zapachów, odgłosów. Nie
widziałem ludzi. W tej wizji okazali się niekonieczni. Ogarnęło mnie przerażenie, że świat jest inny, niż go postrzegam, pełen chimerycznych istot,
w świetle dnia udających realne – naprawdę jednak jest pusty; to jedynie
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dekoracja, utrzymywana drogim kosztem, by oszukać gniewnego, starego
Boga.
Wizja, przeczucie, natłok myśli podniesiony do nieoszacowanej potęgi.
Perfect grał pieprzoną Ewkę, a ja mknąłem tunelem między tysiącami szaf,
łóżek, telewizorów, wanien, fosforyzujących w ciemności tarcz zegarów.
Początkowe dziecięce przerażenie zastąpił bezgraniczny smutek, choć wizja nie trwała dłużej niż minutę i skończyła się, gdy ciężarówka podskoczyła na jakiejś nierówności. Była jednak tak intensywna, że zapamiętałem
ją do końca życia i nawet teraz potrafię przywołać ją bez trudu, choć daremnie szukam w pamięci imion prawnuków.
***
Od tamtej nocy minęło ponad trzysta lat. Siedzę w niskim, piekielnie
wygodnym fotelu, który miesiąc temu wytaszczyłem na płaski dach mojego bloku i przypatruję się miastu-dekoracji. Blok nazywam moim, ponieważ jestem jego jedynym żywym mieszkańcem. Nazywam się Jacek Czterdzieści Trzy i jestem aniołem stróżem kwartału numer siedemset trzy. To
się nawet rymuje, ale z powodu braku publiczności nie mam zamiaru tracić czasu na tworzenie daremnych wierszyków. Moja praca polega na obserwowaniu, czy kwartał działa jak należy.
Poważniejsze usterki zgłaszam swojemu Panu, a drobne naprawiam wedle instrukcji, których katalog noszę w sobie. Niewiele mam roboty, prawdę
mówiąc. Nocą tylko patrzę. Choć nikt nie czyta książek ani nie usypia dzieci,
system pracowicie zapala i gasi światła, wedle jakiegoś tajemniczego algorytmu. Nie pojmuję celu tej iluminacji, bo nie jest to potrzebne ani mnie,
ani innym obserwatorom, a ślepym robotom sprzątającym jest to zupełnie
obojętne.
Pusta, nienaruszona skorupa czeka na ponowne zasiedlenie. Gdzieś tam
– ale może to tylko takie gadanie – trwają prace nad wzbudzeniem ludzkości. Chcę w to wierzyć, lecz podobnie jak inni syntetyczni miewam poważne wątpliwości. Tego nas uczą, a poza tym nikt nie chce narazić się na
gniew Pana. Lepiej trwać, niż zniknąć, tym razem na zawsze.
W mieście są nas tysiące i ciągle pojawiają się nowi. Kurczą się kwartały, ubywa pracy. Schodzą z taśmy. Unikam myślenia o taśmie, ale nie mogę przed sobą ukryć, że jestem produktem, a jedyne co we mnie ludzkie, to
wspomnienia i świadomość. Możliwe że też są produktem, programem
komputerowym dodanym jako osobliwy bonus, ponieważ gdy znowu pojawią się prawdziwi ludzie, mamy im stworzyć namiastkę społeczeństwa,
nim raczą ponownie opanowywać Ziemię. Produkują nas inni syntetyczni.
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Tłumaczą, przydzielają zadania. Na razie dyżurujemy. Po prostu dyżurujemy.
Kocham noce. Za dnia miasto ożywa ułudą i ulice zaludniają miliony
fantomów. Rozmawiają ze sobą, śmieją się, oglądają wystawy, ustawiają się
w kolejkach do bankomatów, skąd pobierają fantomy banknotów. Obsiadają stoliki w restauracjach, gdzie fantomy kelnerek podają im fantomy posiłków. Widok ich zaprogramowanej aktywności jest przykry i trudny do
zniesienia. Robię swoje, ale rzadko wypuszczam się poza mój kwartał. Na
dodatek, przez fantomatyczną zasłonę, nie dostrzegam robotów, wpadam na
nie, potykam się o nie. Lawiruję, przemykam dotykając ścian, ocierając się
o mury domów.
Po skończeniu obchodu zaciągam zasłony i leżę w półmroku. Czasem,
gdy w mojej głowie odzywa się Pan, zbieram się na odwagę i pytam o celowość tego dziwnego przedstawienia. Jego odpowiedzi są wykrętne i sprowadzają się do tego, że wszystko ma wyglądać jak dawniej. To dziwne wytłumaczenie, bo zakłada istnienie zewnętrznego obserwatora, którego bez
przerwy trzeba oszukiwać. Nawet gdyby istniał Bóg, nie dałby się przecież
nabrać na takie sztuczki.
***
— Mam dla ciebie dwie przepiękne nowiny, czterdziesty trzeci Jacku!
— Głos Pana w mojej głowie brzmi donośnie i uroczyście. Podrywam się
z posłania, bo nie wypada rozmawiać z Panem na leżąco.
— Słucham!
— Nie musisz krzyczeć, wystarczy, że pomyślisz. Żaden z was nie może tego zapamiętać. Cóż, to zresztą nieważne. Wkrótce, a mówiąc tak, mam
na myśli nie lata czy miesiące, a dni, pojawią się w mieście prawdziwi ludzie… — Zawiesza głos, by sprawdzić wrażenie, jakie na mnie wywarła ta
informacja, a mnie zalewa fala radości, tkliwości – trudno nawet opisać, co
czuję.
— Pięknie! Właśnie takiej reakcji spodziewałem się po tobie.
— Czy to będą dzieci? — pytam wzruszony. Gdybym mógł płakać, płakałbym na pewno.
— Oczywiście, że dzieci. Prawdziwe, żywe niemowlęta. Pojawią się razem ze specjalnie przygotowanymi syntetycznymi rodzinami. Ojcami, matkami, starszym rodzeństwem.
— Jak ich rozpoznam wśród tego wszystkiego? — Moje pytanie jest głupie, bo przecież nie produkuje się syntetycznych dzieci. Są tylko ich pieprzone fantomy. Pan cicho się śmieje, podczas gdy ja czerwienieję ze wstydu.
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— Rozpoznasz z łatwością, ale twoją rolą nie będzie odnajdywanie ich.
Do mieszkania obok wprowadzi się rodzina. Młode małżeństwo z dzieckiem. Ty masz ich chronić. To druga nowina. Już nie jesteś dyżurnym swojej ulicy, jesteś kimś tysiąckrotnie ważniejszym, a twoje zadanie jest święte.
— Przyjmuję i wykonam, choćbym…
— Nie deklamuj, wysłuchaj do końca! Okazało się, że… Cóż, nie wszyscy syntetyczni, których powołaliśmy z niebytu do służby zasługują na zaufanie w takim stopniu jak ty. Może się zdarzyć, że nie wszystkim spodoba
się powrót człowieka.
— Panie, czyżby dzieciom zagrażali moi syntetyczni towarzysze? Jak to?
— Tego nie wiemy, ale niektórzy są nieprzewidywalni, chyba zauważyłeś. Dlatego, poza rodzicami, każdego dziecka ma strzec ktoś jeszcze. Nawet oni nie wiedzą o twojej roli. Czuwaj, obserwuj także ich, słuchaj, myśl,
neutralizuj zagrożenia. Wiem… — Pan znowu się roześmiał, ale tym razem
był to śmiech aprobujący — … że myślisz o sobie jak o aniele stróżu. Będziesz miał okazję sprawdzić się w tej roli.
— Założę podsłuch.
— Rób, co uważasz za konieczne.
***
Jak łatwo rozróżnić płacz ludzkiego dziecka od zawodzenia fantomu!
Bywa, że mały Jasio płacze i żeby usłyszeć jego płacz nie muszę nawet używać aparatury. To silny, zdrowy niemowlak i z pewnością wyrośnie na silnego mężczyznę. Dla porównania: na pierwszym piętrze nibymatka hoduje
nibyniemowlę. Płacz fantomu jest zgrzytliwy, nieprzyjemny, sztuczny. Teraz, gdy mogę go porównać z płaczem ludzkiego dziecka po prostu wzbudza
śmiech, podczas gdy płacz maleńkiego człowieka jest jasny, miły dla ucha
i wypełniony nadzieją ukojenia.
Trzykrotnie widziałem go z bliska: raz w objęciach Agaty, syntetycznej
matki, wysokiej szczupłej blondynki o niezbyt starannie dopracowanych rysach twarzy i dwa razy w wózku, przed blokiem. Podczas gdy rozmawialiśmy, grzecznie, zdawkowo, jak wypada sąsiadom, on bawił się koralikami
grzechotki. Odniosłem wrażenie, że zgodnie z tym, co mówił Pan, syntetyczna matka Jasia nie ma pojęcia o mojej roli.
Jego syntetyczny ojciec jest miły, choć zachowuje większą rezerwę.
Moim zdaniem projektanci w jego przypadku również nie spisali się najlepiej. Jak na małżeństwo są zbyt podobni i widząc ich razem mam wrażenie, że to rodzeństwo. Na dodatek on symuluje pracę, wychodząc rano, zupełnie jak fantom. Nie mam czasu go śledzić, choć ciekaw jestem, gdzie
znika na tyle godzin. Cały czas nasłuchuję odgłosów dochodzących z ich
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mieszkania. Ona mówi do synka, śpiewa mu cicho rozmaite piosenki, które
często sama wymyśla. Nie mogę jej niczego zarzucić. Nigdy nie słyszałem,
żeby krzyczała na powierzone dziecko.
Gdy słyszę, że chcą wyjść na spacer, wymykam się pierwszy. Zajmuję
stanowisko, a potem dyskretnie ich obserwuję uzbrojony w nóż i gotowy do
strzału rewolwer. Trochę to śmieszne, skoro fantomy są całkiem niegroźne,
a syntetycznych za dnia prawie zupełnie się nie spotyka, ale na tym polega
zadanie, które zlecił mi Pan. Jestem dyskretny i czujny. Zaglądam w twarze
fantomów, zawsze gotowy do działania, gdy Agata, stukając obcasami, mija
ciemne, otwarte bramy.
Przeważnie chodzi na spacery do parku. Mały człowiek śpi, korzystając
z ciepła pogodnego, wrześniowego dnia. Ona otwiera książkę, czyta powoli,
jakby smakowała treść, podczas gdy ja obserwuję z ukrycia. Muszę tylko
wyczuć moment, gdy chce wrócić do domu, ale jej się nigdy nie spieszy. Raz
mnie zaskoczyła, ale skończyło się na wymianie uśmiechów i krótkiej, przelotnej rozmowie. Powstrzymałem się nawet od zajrzenia do wózka i widziałem jedynie pulchną rączkę zamykającą się w rozkoszną piąstkę.
Gdy są w domu, a on jeszcze nie wrócił, obserwuję pusty korytarz klatki
schodowej, przesiadując za delikatnie uchylonymi drzwiami wejściowymi.
On wraca kilka minut po siedemnastej, niosąc torby z zakupami. Wtedy
przymykam drzwi i czekam, aż zamknie swoje. Ma mądry zwyczaj zamykania górnego zamka po wejściu do mieszkania, dzięki czemu mogę opuścić swój posterunek. Ona po powrocie ze spaceru nigdy tego nie robi, ale
przecież nie mogę zwrócić jej uwagi, nawet na tak wielką nieostrożność.
***
Siedzę w fotelu, wsłuchany w ich błahą rozmowę o codziennych sprawach, podczas gdy wokół mnie gęstnieje mrok. Ona kończy kąpać Jasia, on
podgrzewa Jasiowi butelkę i zmywa naczynia. Nie od razu zrozumiałem,
że to mnie dotyczą rzucane jakby od niechcenia słowa:
— Ten facet spod siedemnastki jest jakiś dziwny, mnie się nie podoba
— zaczęła Agata.
— Dziwny, dlaczego?
— Nie wiem. Siedzi cały czas w domu, wieczorami nie zapala światła. Cicho u niego jak w grobie, a poza tym mam wrażenie, że czasem mnie śledzi.
— Co? — Trzasnęły talerze, wszedł do pokoju, zaniepokoił się. — Jak
to cię śledzi? Niby po co?
— Nie wiem, może tylko tak mi się wydaje. Czasem go widuję. Raz szedł
za mną, dwa razy widziałam go w parku. Co najmniej dwa razy.
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— No wiesz… To samotny facet, może rencista, bo za młody na emeryturę, a tutaj… Nic dziwnego, że chodzi do parku. Tam jest naprawdę przyjemnie. Spokój. Ale jeśli chcesz, to zaraz pójdę i się z nim rozmówię.
— Nie, nie! Broń cię Panie Boże, jeszcze by tego tylko brakowało. Tak
tylko powiedziałam, bo on jest taki… Trudno to wyjaśnić. Siedzi po ciemku, nie wychodzi. Nie otwiera okien, nie wychodzi na balkon.
— Przecież przed chwilą mówiłaś, że spotykasz go na ulicy, w parku…
— No tak, ale nigdy nie słyszę by zamykał drzwi, trzaskał zamkiem,
skądś wracał.
***
To nie było w porządku. Co miała znaczyć ta rozmowa? Ostrzeżenie
skierowane do mnie? Musieliby wiedzieć o założonym podsłuchu. Teraz dopiero zorientowałem się, że przez te kilkanaście dni ani razu nie zdradzili
się, że wiedzą o swojej nadzwyczajnej roli ani też o swoim statusie. Zupełnie tak, jakby wiedzieli, że słucham, ale skoro tak, w takim razie ta rozmowa…
Poszedłem do łazienki i starannie zamknąłem za sobą drzwi.
— Panie! — wyszeptałem, ale nie było odpowiedzi. Powtórzyłem wezwanie głośniej, ale odpowiedziała mi cisza.
Usiadłem i oparłem czoło o chłodny rant starej, żeliwnej wanny. Co to
wszystko znaczyło? Dlaczego mówili w ten sposób? Przecież musiałem ich
chronić, to nie było moje widzimisię, tylko wyraźny rozkaz Pana. Miałem
się przebierać, doklejać sobie brodę?
— Panie! — wezwałem po raz ostatni. Znów cisza. Nic więcej.
Zebrałem się w sobie i wróciłem na fotel. Nie rozmawiali już o mnie.
On opowiadał o pracy, o jakiejś transakcji, o kolegach z biura, z których jeden fatalnie podpadł szefowi. Po co urządzali ten teatr? Przecież od ponad
stu lat nie było żadnych biur, szefów, transakcji. Ona słuchała, czasem się
nawet roześmiała. Chociaż to było dobre, bo znaczyło, że nie traktowała
swoich obaw wobec mnie tak poważnie, jak wynikało z ich poprzedniej
rozmowy.
***
Następnego dnia byłem bardzo, przesadnie wręcz, ostrożny. W parku
ukryłem się za drzewem i Agata nie mogła mnie w żaden sposób zauważyć.
Zresztą spacer nie trwał długo, bo zaczął padać deszcz. Odczekałem dwa
razy dłużej niż zwykle, nim wszedłem na klatkę schodową. Nie pojechałem
windą, tylko bezszelestnie wspinałem się po schodach.
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Wiecie, jak to jest. Czasem przez chwilę patrzymy na coś, nie widząc, nie
rozumiejąc znaczenia tego, co widzimy. Wchodziłem po schodach wpatrzony w mokre ślady butów i dopiero na drugim piętrze zrozumiałem, na co
patrzę. Poza mną i małżeństwem opiekunów w moim kwartale nie mieszkał żaden syntetyczny, a fantom nie zostawia przecież mokrych ani żadnych
innych śladów. Ona z dzieckiem pojechała windą. Poza tym z całą pewnością ślady zostawił mężczyzna.
Wstrzymałem oddech i przywarłem do ściany. Nie było żadnych wątpliwości. Trop kończył się pod drzwiami mieszkania, nad którym piętro wyżej mieszkało ludzkie dziecko. Nieznany, obcy syntetyczny przed wejściem
do swojego mieszkania wycierał buty tak gorliwie, że przesunął wycieraczkę na bok.
Wycofałem się na półpiętro i próbowałem zebrać myśli. Niebezpieczeństwo było oczywiste, moja rola, moje zadanie także, ale zawsze istniała
możliwość, że po prostu zwiększyli ochronę i zapomnieli mnie o tym powiadomić. Może opiekunowie dziecka donieśli Panu, że nie potrafię ich skutecznie chronić?
Aby się lepiej skoncentrować przykucnąłem, przywarłem w narożniku
klatki schodowej i wezwałem Pana. Musiał, musiał odpowiedzieć. I rzeczywiście tym razem odpowiedział – jasno i wyraźnie. W jego głosie wyczułem
ulgę, jak u kogoś, kto oczekując ciosu zostaje w porę uprzedzony, a przygotowania, które zawczasu poczynił, okazują się celowe.
— Dobra robota czterdziesty trzeci Jacku, naprawdę znakomicie się spisałeś. To jeden z odszczepieńców. Bądź ostrożny, bo na pewno jest uzbrojony, skoro przyszedł zrobić krzywdę ludzkiemu dziecku.
***
Nie byłem szkolony na likwidatora. Chyba w ogóle nie ma takiego programu i dlatego musieli ryzykować. Przecież moje szanse były niewielkie,
co uświadomiłem sobie, gdy było po wszystkim. On był wyższy, silniejszy
i ewidentnie należał do nowszej generacji. Miałem szczęście. Po prostu miałem szczęście.
Stałem oparty o ścianę z nożem w dłoni, próbując wymyślić pretekst,
który skłoniłby go do otwarcia drzwi. Nic sensownego nie przychodziło mi
na myśl, bo niby jaki interes mógłby mieć do niego inny syntetyczny? Gdy
już miałem odpuścić, zdając się na niby przypadkowe spotkanie na klatce
schodowej, gdzie mógłby wziąć mnie za fantoma, nagle sam otworzył drzwi
i stanął w nich z plastikowym kubłem w ręku.
Gdyby mnie od razu zauważył, pewnie nie dałbym rady, ale on wyszedł
tak jakoś bokiem i zdążyłem zadać cios. Nóż utkwił pod lewą łopatką, a ja
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wepchnąłem odszczepieńca do przedpokoju i przewróciłem na podłogę.
Nim zdążył zareagować, poprawiłem, celując w szyję, tak jak pouczył mnie
Pan. Zacharczał, kwiknął, a na szarą wykładzinę trysnęła syntetyczna krew.
Przytrzymałem go, aż przestał drżeć. Było po wszystkim.
Zamknąłem drzwi i zaciągnąłem bezwładne ciało do łazienki. Usiadłem
w fotelu, by chwilę odpocząć. Rozejrzałem się po mieszkaniu. Z pewnością
mieszkał sam. Na kuchennym blacie leżały dwa ostre jak brzytwa noże.
Wzdrygnąłem się na myśl, że jeden z nich miał utkwić w drobnym ciałku
Jasia. Pozbierałem rozsypane w przedpokoju śmieci. Zapasowe klucze leżały na stoliku przy drzwiach. Zamknąłem mieszkanie na obydwa zamki
i starając się iść jak najciszej, wróciłem do domu.
Niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Złożyłem meldunek, ale zamiast
spodziewanych gratulacji po drugiej stronie panowała cisza. Włączyłem
podsłuch. Agata śpiewała dziecku kołysankę o śpiących kotkach. Jaś mruczał i od czasu do czasu radośnie kwilił.
Leżałem w łóżku i marzyłem z zamkniętymi oczami o śnie, którego już
nigdy nie zaznam. Uznano, że syntetyczni nie potrzebują snu i wystarczają
im krótkie przerwy regeneracyjne. Pewnie słusznie, ale prawdziwego snu,
snu z marzeniami, snu, z którego budziłem się w ciepłym łóżku, gdy byłem
człowiekiem, bardzo mi brakowało. Dobrze, że zostały mi chociaż wspomnienia.
***
Nic wielkiego. Siedzę przy biurku, piję kawę, psy śpią na fotelach. Piszę, stukam w klawiaturę. Za oknem przez ogołocone z liści gałęzie orzecha wyzierają błękit i róże świtu. Koniec. Rozumiem konieczność blokady.
Bez niej zamiast pracować, wypełniać polecenia Pana, bylibyśmy pogrążonymi we wspomnieniach kukłami.
— Gratuluję, wspaniale się spisałeś — powiedział Pan.
Odetchnąłem z ulgą. Jednak zostałem doceniony.
— Panie, czy teraz wrócę do swojej codziennej pracy? — W odpowiedzi
zaśmiał się sucho. W jego głosie pobrzmiewało szyderstwo.
— Czyżbyś nie zrozumiał swojego zadania? Oddaliłeś zagrożenie, ale
przecież to nie koniec. Masz czuwać nad bezpieczeństwem dziecka dzień
i noc. Człowiek musi powrócić w chwale, nie ma innego wyjścia.
— Panie, szkoda, że nie uczyniłeś mnie opiekunem Jasia. Ten syntetyczny, pełniący rolę ojca… Po co opuszcza dziecko? Udaje, że chodzi do
pracy. Oszukuje swoją partnerkę…
***
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Nie wsiadłbym do windy z fantomem, ale tamten wbiegł, po prostu
wbiegł za mną. Dyszał ciężko i na twarzy poczułem jego oddech. Pochylił
się, oparł dłonie na kolanach i próbował się uspokoić. Wiele trudu włożono, by ucharakteryzować go na starca. Gdyby nie skrajna, demaskująca
głupota tej jego szarży, nigdy nie rozpoznałbym w nim syntetyka, bo przecież z taśmy nie schodzą starcy. Udając troskę zapytałem, gdzie mieszka
i wcisnąłem za niego odpowiedni guzik.
Szedł korytarzem, opierając się dłonią o ścianę, a ja, idąc krok za nim,
zapewniałem go o swojej trosce i chęci udzielenia pomocy. Dotarliśmy pod
drzwi jego mieszkania. Wtedy on, zamiast wyciągnąć klucz, nacisnął przycisk dzwonka. Tego się nie spodziewałem.
— Odczep się pan ode mnie, czego pan chce? — wychrypiał, na moment
tłumiąc kaszel. — Przyczepi się taki…
Drzwi otwarła równie starannie ucharakteryzowana na staruszkę syntetyczna. Bardzo sprytnie. Udawali stare, fantomowe małżeństwo. Tym razem nie poszło tak łatwo. Ona krzyczała i dopadłem ją w ostatniej chwili
przy drzwiach balkonowych. Padając, nazrzucała doniczek z czerwonymi
pelargoniami. Krew zmieszała się z ziemią, glinianymi skorupami, drobnymi kwiatkami.
Aż dziwne, że tyle nienawiści wzbudza jeden maleńki człowieczek. Ta
piekielna dwójka została dobrana tak, by nie wzbudzać podejrzeń. Przez
kogo? Był najwyższy czas na postawienie takiego pytania. To nie były ekscesy, przypadkowe ataki szaleńców, a efekt pracy ukrytej w mroku organizacji, mającej na celu niedopuszczenie do powrotu Człowieka.
***
— Opowiem ci o Jezusie!
Spojrzałem przez wizjer. Wyłupiaste oko. Nic więcej. Nie miałem zamiaru rozmawiać z fantomem o Jezusie. Uciekłem do łazienki, zamknąłem
drzwi i włączyłem suszarkę, żeby szumiała i szumiała. Położyłem się na dywaniku koło wanny i zwinąłem w kłębek.
Niewygodnie, tak się nie dało myśleć. Rozebrałem się i wszedłem do
wanny. Lejąca się z kranu woda odcięła mnie od źródła niepokoju. Nie słyszałem odgłosów z podsłuchu ani monotonnego zawodzenia fantoma za
drzwiami. Widocznie komputer się zaciął i fantom w kółko powtarzał swoją
propozycję. Rozleniwiony pomyślałem, że ostatecznie „mamusia” też może zgłosić awarię. Przecież fantom darł się na cały korytarz. Ogarnęła mnie
fala ciepła. Receptory rozmieszczone w moim ciele informowały, że woda
w wannie osiągnęła temperaturę czterdziestu pięciu stopni. A gdybym tak
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długo lał wrzątek, aż uszkodziłbym syntetyczną skórę? Byłaby czerwona
i bolesna. A potem co? Wymiana? Wycofanie z eksploatacji?
Ożywił mnie odgłos dudnienia. Przecież fantom nie może walić pięścią
w drzwi. Wylazłem z wanny i nie wycierając się, zarzuciłem szlafrok. Ktoś
dobijał się do drzwi. Nie, nie do drzwi. Ona… Ona waliła w ścianę. Podbiegłem.
— Niech mi pan pomoże! Pan tam jest przecież, to wariat, wariat!
— Opowiem ci o Jezusie! Opowiem ci o Jezusie! — wrzeszczał.
I łomot, jakby wyważał drzwi do jej mieszkania. To nie był fantom!
Chwyciłem nóż leżący na stole. Chryste, przegapiłem zamach! Wybiegłem
na korytarz. Był tam, napierał barkiem na drzwi. Zauważył mnie i gwałtownie odskoczył. Zdążyłem!
Wycofywał się w kierunku schodów. Ostrzem noża zataczałem kółka,
kółeczka.
— Ja tylko chciałem… — wybełkotał, nie spuszczając wzroku z migoczących zimną stalą arabesek.
Ruszyłem do ataku, ale on, przeskakując po kilka stopni, umknął po
schodach. Zawiązałem szlafrok i odruchowo włożyłem nóż do kieszeni,
ale ostrze przebiło materiał i z suchym trzaskiem upadło mi pod nogi. Podniosłem go i ukryłem w rękawie, bo w tym momencie Agata wyszła na korytarz. Jakie szczęście, że tym razem zamknęła drzwi na zamek. Jakie to
szczęście.
— Bardzo dziękuję, to jakiś wariat potworny. Najpierw wrzeszczał pod
pańskimi drzwiami i zdążyłam zamknąć… Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby wtargnął… To były sekundy, co tu dzwonić na policję? — Była bardzo
zdenerwowana, zacinała się.
— Byłbym zaraz, ale się akurat kąpałem i usłyszałem panią dopiero, gdy
zakręciłem kran. Byłem pewny, że to fantom, że coś w centrali się zacięło,
ale gdy pani…
— Fantom? — spytała.
Coś było nie tak. Patrzyła zdziwiona i w tym zdziwieniu zdawała się
być szczera. Wycofałem się powoli w kierunku mieszkania.
— W tym sensie, że coś niewiele znaczącego, ktoś, kto nie zrobi krzywdy. Pani wybaczy, ale muszę… Już tu nie wróci, ale błagam, niech pani zawsze zamyka drzwi.
— Oczywiście, że będę. Jeszcze raz dziękuję. — Mówiąc, patrzyła na
ścieżkę śladów moich bosych stóp. Niezręcznie kiwnąłem głową na pożegnanie i zamknąłem za sobą drzwi.
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Nie mogłem przed sobą ukryć, że zawiodłem. Tamten chyba pomylił
drzwi, bo czegóż mógł chcieć ode mnie? Ale powinienem go wpuścić i załatwić sprawę na swoim terenie. Chyba nie był uzbrojony, bo nawet nie próbował podjąć walki. Usiadłem i zamknąłem oczy, ale zamiast myśli napłynęły obrazy: różowe kwiaty z bibuły, druty okręcone zieloną folią udające
łodygi, kapelusze, papierowe maski…
Za ścianą głosy. On wrócił do domu i ona zaczęła opowiadać. Nie słucha, tylko dopytuje i poucza:
— Dlaczego nie zadzwoniłaś po policję?… Tyle razy ci mówiłem, żebyś
zamykała drzwi!… Dobrze, jakie szczęście, że ten facet… Myślę, że jednak
trzeba zadzwonić, ten wariat… Ale kto go wpuścił, przecież domofon… No
tak, to nie takie trudne, przecież tutaj mieszkają sami starcy, jacyś idioci…
Nie wiem, jak ona, ale ja nie mogę ścierpieć tego ględzenia. Przed kim on
udaje? Jeśli wie, że słucham, to wypada jeszcze głupiej.
— Jak tamten mówił? Że o Jezusie i tak w kółko krzyczał? Ten nasz
znowu, że fantomy tu mieszkają? Wariat, wariat… Wiem przecież i pójdę
mu podziękować, ale najpierw coś zjem. Ale od jutra, nawet nie próbuj protestować… Nie twoja głowa w tym, czy nas stać. W dupie mam, że zapłaciłem za trzy miesiące z góry.
Chciał się wyprowadzić. Przeze mnie, przez mój cholerny błąd stracę
kontrolę – pomyślałem z przerażeniem. Z drugiej strony mógł to być blef,
groźba wobec mnie, zapowiedź donosu.
***
I znowu te kwiaty, karnawałowe kapelusze, kotyliony. Gdy żyłem jako
człowiek, miałem sąsiadkę, która handlowała takimi ozdobami oraz żurem
własnej roboty. „Tu żur” – głosiła kartka przyczepiona do drzwi pineskami. Cały przedpokój w bibule, kwiatach… Coś dziwnego się ze mną działo,
że przypominałem sobie takie głupstwa. Pewnie przez to, że nie mogłem
słuchać jego gadaniny. Ciągle tylko on i on. Ona to nic, a o małym człowieku ani słowa.
Usłyszałem stukanie, szuranie kapciami pod drzwiami. Przyszedł dziękować. W ostatniej chwili, bo już położyłem dłoń na zasuwie, przypomniałem sobie o wyłączeniu podsłuchu. Wszedł i rozmawialiśmy. Dziękował wylewnie, ale znowu jakby sobie samemu.
On ciągle jej przypomina, żeby zamykała drzwi, ciągle się niepokoi, nie
może spokojnie pracować. On planuje przeprowadzkę. Wszystkiego jeszcze raz musiałem wysłuchać. Grzecznie, potakująco. Jego bladoniebieskie
oczy rozpływały się w zachwycie nad przezornością ich właściciela. Zbyt
czerwone usta mówiły, prychały, rozszerzały się, zamykały.
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Nagle zauważył pistolet leżący na stoliku. Zupełnie o nim zapomniałem. On momentalnie stężał, stracił zapał, swą wątpliwą erudycję i nawet jego potworne ego gdzieś się w nim zapadło. Nie mogłem udawać, że nie zauważyłem zmiany.
— Taka praca, właśnie czyściłem — powiedziałem.
On, niby przekonany, uspokojony kiwał głową, ale widziałem, dosłownie widziałem zmiany, jakie beretta i pociski ustawione w krzyż na szklanym blacie czynią w jego świadomości.
— Jestem na urlopie, byłem ranny i teraz muszę odpocząć — dodałem
szybko, pamiętając, co o mnie mówili. Może bym zagadał sytuację, ale nie
wytrzymałem rosnącego napięcia. Delikatnie chwyciłem go za ramię i szeptem, żeby nie zdenerwować Pana brakiem dyskrecji powiedziałem:
— Po co wychodzisz codziennie? Nie zlecał ci Pan, byś czuwał nad
dzieciątkiem dzień i noc? Ja tylko ubezpieczam, a tak naprawdę to twoja
pieprzona robota. Twoja!
— Co pan, o co panu chodzi? — Świetnie udawał zdumienie i od razu
przyszło mi na myśl, że może być po ich stronie i tylko czeka na dogodną
okazję, by dopuścić zabójców do dzieciątka.
— Czy wiesz, co znaczy dla świata ludzkie dziecko? — spytałem, przyciskając go do ściany i teraz widziałem wyraźnie, jak soczewki w jego
mdłych, rozlanych błękitem ślepiach rozszerzają się gwałtownie. — Ponad
sto lat czekaliśmy na cud, a teraz przez złą wolę albo zaniedbanie takich,
jak ty…
— Na pomoc! Policja! — krzyknął. Chwyciłem go za gardło, ale on okazał się równie silny jak ja. Uwolnił się i jednocześnie rzuciliśmy się po leżącą na stoliku broń. Był szybszy o ułamek sekundy, ale chwycił rozładowany pistolet, a ja leżący na krześle nóż.
— Stój, stój — zapiszczał i kilka razy pociągnął za spust.
— Puk, puk — powiedziałem i podszedłem bliżej.
***
Zatrzasnęła drzwi. Aby ją dostać, musiałem przeskoczyć z balkonu na
balkon. Chłodny wiatr, a na dole wycie syren i wrzaskliwe komendy. To było tylko półtora metra. Skoczyłem, uderzyłem kolanami o barierkę, ale zacisnąłem dłonie na prętach i po sekundzie stałem na niewielkim kwadratowym balkonie. Już czułem, jak pod moim naporem ustępują przeszklone
drzwi. Tak niewiele brakowało, gdy nagle zapadłem się w sobie. Żadnego
bólu, tylko ciemność.
***
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Obudził mnie szum. Byłem wieziony tunelem wypełnionym głosami,
strzępami rozmów. Słowa odbijały się, powielały, zostawały w tyle. Niewidomy, słyszałem wodę cieknącą po ścianach. Pomyślałem, że wiozą mnie
miejskimi kanałami, starałem się otworzyć oczy, ale nie potrafiłem.
Ktoś mnie dotknął, zarzucił opadłe ramię na pierś. Czułem je, ale nie
mogłem poruszać palcami.
— Skurwysyn! Skurwysyn! — usłyszałem nad sobą czyjś głos.
Inny odpowiadał, wyśmiewając oponenta:
— Jakie służby? O jakie ruchanie? Ty, Dawid, zawsze pierdolisz od rzeczy, to zwykły wariat!
Próbowałem przywołać Pana. Zwykle chętny do udzielania wyjaśnień,
gdy był naprawdę potrzebny, milczał. Byłem sam, wieziony przez ciemność.
Przypomniał mi się wers z wiersza Eliota: „W Gazie bez oczu, pośród niewolników…”.
Wiedziałem, że z Eliota, ale o kim to było? Nie o Herkulesie, bo co niby
miałby Herkules do roboty w Gazie? Ten drugi, drugi siłacz. Bardzo mi się
to wtedy wydawało ważne. Teraz wiem, ale wtedy imię bohatera umykało,
kryło się w śmiertelnych cieniach. Niczym w niemym filmie widziałem
wnętrze świątyni, padające kolumny, kudłatego olbrzyma o dzikiej twarzy,
ale wszystko było niewyraźne, zatarte.
W końcu dałem spokój, zrozumiawszy, że to moje ostatnie chwile. Wieźli
mnie do resetu, jak jakiegoś pieprzonego robota i to było jasne. Ciała syntetyków są zbyt cenne, ja natomiast zostałem uznany za zbędnego. Nie pomogła nieposzlakowana opinia, stuletnia służba…
— Panie, Panie, gdzie jesteś? — spytałem nieśmiało.
***
Białe światło wypełniło moją głowę. Próbowałem wyobrazić sobie cokolwiek, ale moje myśli były niczym koraliki nanizane na napięty drut. Tylko
słowa i to przeklęte, niszczące światło. Pan nadal milczał, a syntetyczni, którzy pojawiają się i odchodzą, są w zmowie. Mówią medycznym szyfrem albo
opowiadają bajki, że jestem sparaliżowany, że kula roztrzaskała mój kręgosłup. Dobre sobie! Przecież wystarczy wymienić segment i po sprawie, ale
przede wszystkim, dlaczego niby policja miałaby strzelać do agenta wypełniającego misję?
W końcu, pewnie skutkiem pompowanych we mnie trucizn, białe światło zszarzało i znowu zapadłem w pierwotną ciemność. Tak było dużo lepiej.
Choć moje myśli nadal były pojedynczymi koralikami, udało mi się umieścić je na drutach szkolnego liczydła. Wreszcie ujrzałem konkretny przed-
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miot: małe szkolne liczydło w drewnianej ramce. Dziesięć rzędów, a w każdym cztery białe koraliki, dwa czarne i znowu cztery białe. Przesuwałem
je, przesuwałem bez celu, a potem zasnąłem. To nie była znana mi przerwa
regeneracyjna, tylko prawdziwy sen. Zamiast resetu obdarowali mnie snem.
Jeszcze na jawie zrozumiałem, co się ze mną dzieje. Nieporównywalne
z niczym uczucie błogości.
***
Skurwysyn nie dawał mi zwilżyć ust, choć widział, że mówię z trudnością. Pojemnik z wodą stał na stoliku, ale równie dobrze mógłby znajdować
się w innej galaktyce. Setny raz próbował wymóc na mnie kłamstwo. Dzień
po dniu dręczyli mnie tą samą idiotyczną historią.
— Zabiłeś jedenaście osób, do pierdolonej babilońskiej kurwy! — cedził
przez zęby. Wolałem, gdy krzyczał, bo wtedy mniej przypominał szykującego się do ataku gada.
— Nikogo nie zabiłem, wykonywałem rozkaz, chroniąc ludzkie dziecko przed spaczonymi umysłowo zamachowcami.
Pokazał mi zdjęcia zlikwidowanych przeze mnie syntetycznych i znowu, jak nakręcony, spytał o schemat, o wspólników. Zaciąłem się, że nic nie
powiem, dopóki nie da mi pić.
Trwaliśmy w milczeniu. Siedział rozparty na krześle i gapił się na mnie.
Syntetyczny z najstarszej linii. Poznaję ich po tym, że szybko wypadają im
włosy. Kwestia niedoskonałej technologii skóry. Wypadają włosy, pojawiają się pory na twarzy, przebarwienia. Był niedbały w ruchach, nieprecyzyjny w mowie i pomimo tego, że starannie domyty i ogolony, wydawał się
brudny. Rozchylone poły marynarki w kolorze bladego atramentu odsłaniały szelki podtrzymujące starodawną skórzaną kaburę. Drugi, przebrany
za lekarza, grał tego dobrego. Nie zadawał pytań, mitygował tamtego, powtarzając co jakiś czas, że jestem chory.
Oczywiście, że byłem chory, odkąd pozbawili mnie możliwości ruchu.
Jak inaczej nazwać człowieka, który może poruszać jedynie głową. Dobrze,
że chociaż mogłem mówić.
— Skąd miałeś broń? — pytał.
— Przecież mówiłem.
— Skąd miałeś broń? — powtarzał.
— Została mi przydzielona przez Pana do obrony ludzkiego dziecka.
I tak w kółko. Beznadziejna pogoń za kłamstwem.
***
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W przerwach między przesłuchaniami podróżowałem w czasie. Zawsze o tym marzyłem, ale dopiero gdy stałem się tym całym śmiesznym, zwalonym drzewem, udało mi się przeniknąć zasłonę. Widziałem bitwy, koronacje wielkich królów, ale nie możecie przecież sprawdzić, czy mówię prawdę i dlatego opowiem wam tylko o Jezusie.
Zastałem go, gdy pisał, robił notatki. Udało mi się zajrzeć przez jego
święte ramię, ale nie rozpoznałem liter. Siedział za prostym, zbitym z desek
stołem, w składającej się z jednego pomieszczenia chatce na stoku wzgórza. Przez otwarte okienko wpadał do wnętrza snop oślepiającego światła
i złotawy kurz wirował, tańcząc wokół głowy piszącego.
Na zewnątrz, w cieniu dwóch cyprysów siedziało kilkunastu niezbyt
przyjemnie wyglądających ludzi. Sądziłem, że Jezus przygotowuje się do wygłoszenia kazania, ale gdy wyszedł z ciemnego wnętrza na słońce, pojąłem,
że jest zarządzającym winnicą. Gdy czytał to, co uprzednio zapisał, robotnicy wstawali kolejno, brali kosze i ruszali do pracy. Niektórzy wyraźnie
zadowoleni, inni, źli, spluwali w pył wzgórza. To wszystko.
Gdybyście mogli przedrzeć się ze swoją ciekawością przez kartki czy
monitor komputera i zapytać mnie, jak wyglądał Jezus, bez wątpienia zapytalibyście. Gdybym ja mógł wzruszyć na takie pytanie ramionami, niewątpliwie wzruszyłbym nimi i odpowiedział, że Jezus wyglądał jak Jezus. Jak
inaczej mógłbym go rozpoznać?
***
W końcu wymyślili zastrzyk prawdy. Ściślej ujmując to nawet nie był
zastrzyk. Coś dodali do kroplówki, a potem zastygli w oczekiwaniu. W tej
nie wiem po co prowadzonej grze byli groteskowi. Jeszcze raz opowiedziałem wszystko, ale tym razem szerzej i dokładniej niż zwykle. O swoim życiu, gdy jeszcze byłem człowiekiem, o zagładzie gatunku ludzkiego, o tym,
jak wyłowiono mnie z ciemności, o mojej pracy jako nadzorcy, o Panu, o cudzie narodzin ludzkich dzieci. Szeroko opowiedziałem o własnym syntetycznym ciele, o jego zaletach i wadach, i znowu o Panu i zadaniu, jakie mi
zlecił. O zamachowcach, których kolejno neutralizowałem i na koniec o momencie, gdy Pan pozbawił mnie swojej łaski, przez co znalazłem się w tym
miejscu jako nieruchoma kłoda.
***
Mijały godziny, ale w końcu wyłączyli kamery i wyszli. Poprosiłem pielęgniarkę, by otwarła okno. Był letni, pogodny dzień, czyli minęło co najmniej osiem, może dziewięć miesięcy. Pomyślałem, że mały Jaś już pewnie
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próbuje chodzić. Ciekawe, czy znaleźli jego syntetycznej matce nowego, lepszego partnera.
Smuciło mnie, że nie będę świadkiem powrotu ludzkości. Może chociaż przestaną mnie dręczyć i przed resetem powiedzą prawdę. Nie mogłem
w żaden sposób zrozumieć, po co im moja męka. Co zrobiłem strasznego,
że Pan mnie tak okrutnie karze? To nie ja zbuntowałem się przeciw jego
woli. Nie ja zhańbiłem etos syntetycznego sługi! Ten jeden błąd, ucieczka
do wanny, by zagłuszyć głos tego, którego mylnie wziąłem za cholerny fantom?
Na parapecie przysiadł wróbel. Przechadzał się, stroszył piórka, przekrzywiał łepek, jakby chciał patrząc na mnie, uczestniczyć w mojej męce.
Obserwując ptaszka, nie zauważyłem, kiedy wrócili. Było ich więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Szczelnie otoczyli moje łóżko.
— Zabiłeś wielu ludzi… — zaczął najstarszy.
— To nie byli ludzie — przerwałem mu natychmiast. Słyszałem tę brednię tysiąc razy i miałem dość. — Wydajcie wyrok, wyduście to z siebie, ale
nie pieprzcie — dodałem wzburzony.
— To byli ludzie, tacy sami jak my, jak ty!
Zacząłem się śmiać.
— Oszaleliście! Jestem Jacek czterdzieści trzy, syntetyk o numerze dwa
tysiące sto czterdzieści trzy łamane przez Gen sześć. Moja dusza należała
kiedyś do człowieka, który…
— Jesteś człowiekiem!
— Gdybym był człowiekiem… — Staram się mówić wyraźnie, ale dusi
mnie śmiech. — Gdybym był człowiekiem, aby żyć, musiałbym jeść, pić i wydalać, nie tylko wypacać kropelki, które mi aplikujecie. Pamiętam, czym
jest żywy człowiek i jak funkcjonuje. Powariowaliście do końca, dość tej gry,
bo to niczemu nie służy.
— Gdybyś nie był człowiekiem, moglibyśmy cię zresetować, a ciebie nie
da się w żaden sposób pozbawić samoświadomości. Musielibyśmy cię zabić, a i wtedy…
— I dlatego mnie tu trzymacie, więzicie?
— Musieliśmy spróbować wszystkiego. Przed chwilą najwyższa rada,
która śledziła test zaprzeczenia, zadecydowała, że to koniec eksperymentów. Za chwilę twój rdzeń zostanie uzupełniony o brakujący moduł i staniesz na nogi.
Odetchnąłem z ulgą. Okazało się, że prawda zawsze zwycięża.
***
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Przechadzam się z towarzyszami po dachu Millenium. Warszawa bez
kłębiącego się tłumu fantomów jest piękna. Tezeusza rozpiera duma, gdy
po raz kolejny opowiada, jak łatwo jego grupa bojowa zniszczyła główny
komputer.
— Pan zamilkł — kończy, a ja nie mogę się powstrzymać i śmieję się
aprobująco.
Ostrożnie podchodzę do bariery, a pozostali widząc, jak niepewnie się
poruszam, milkną pełni podziwu. Tak, do tego stopnia jestem znowu człowiekiem, że podobnie jak trzysta lat temu lękam się wysokości. A gdyby
tak pofrunąć? Dać sobie spokój z misją, z jeszcze nowszym, jeszcze wspanialszym światem? Jastrząb przysiadł na donicy z zaschniętymi resztkami
martwej palmy. Żółte oko drapieżnego ptaka wpatruje się we mnie.
— Cześć, przyjacielu — mówię. Gdybym skoczył, och, gdybym pofrunął, niewątpliwie pikowałby za mną.
Ktoś kładzie dłoń na moim ramieniu. Odwracam się i idę prowadzony
przez Faetona ku wyjściu. Nasze cienie płyną przed nami po porośniętym
mchem betonie. Jestem gotowy i oni to rozumieją. Czas oczekiwania się
skończył.
***
Tłum syntetycznych oczekuje w prawie absolutnej ciszy. Siedzę w fotelu, nogi oparłem na niskiej ławie i słucham planów na najbliższe lata. Och,
jak bardzo przestali być sługami dawnego człowieka. Niedawni konserwatorzy miasta, dozorcy, technicy fabryk produkujących roboty i elita złożona z nadzorców procesu wzbudzania życia w syntetycznych ciałach. Oto
oni, dzisiejsi budowniczowie zrębów nowej cywilizacji. Bez względu na to,
jakiego kształtu ona ostatecznie nabierze.
Moje myśli oddalają się od ich planów i marzeń. Zamykam oczy, a oni,
widząc to, milkną. Rozumiem bez ich tłumaczeń, że aby znaleźć wadę
w moim oprogramowaniu, która uczyniła mnie tym, kim jestem, muszą to
uczynić. Nie czuję żalu ani rozpaczy.
Widzę fabryki kadłubów, taśmy produkcyjne, inkubatory. Z tysięcy
powstaną miliony, by krzątać się pod słońcem, pod białym. W końcu wyjdą
z miasta i wejdą w dzicz lasu. Czego tu żałować? Za czym stękać?
Jeszcze chwila. Próbuję cofnąć się w przeszłość i zawisnąć nad sobą jako ludzkim dzieckiem, może zobaczyć swój uśmiech, usłyszeć głos matki,
ale nie daję rady.
— Już czas! — mówię.
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— Panie, zrobimy wszystko, by z otchłani wyłowić ponownie twą duszę. — Tezeusz uczłowieczył się do tego stopnia, że prawie płacze. Wzruszam ramionami.
— Nawet nie próbujcie, nie chcę! — odpowiadam zdecydowanie, prawie krzyczę, choć mój opór jest daremny. Wiem, że to zrobią.
***
Idę między nimi w kierunku balkonu. Korytarz jest długi. Z każdym
krokiem słyszę, jak narasta szum głosów. Nie wytrzymali zbyt długo narzuconej dyscypliny oczekiwania.
Już jesteśmy. Wystarczy zrobić jeszcze dwa kroki. Kolejno ściskają moje
dłonie. Jakie to wszystko nieznośnie sentymentalne! Szum głosów zmienia
się w tryumfalny ryk tysięcy syntetycznych gardeł.
Tezeusz długo uspokaja tłum. Widzę zadarte w oczekiwaniu głowy.
Oddycham z ulgą, gdy wreszcie kładzie dłoń na moim ramieniu i w zapadłej ciszy wypowiada słowa zaklęcia:
— Oto człowiek!
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O tym, jak nieomal powstrzymałem Szkarłatnego Króla
Elliot Star (opracowała Wiktoria Król)

W

moje ręce wpadł niedawno rękopis znaleziony podczas remontu
domu w centralnym Londynie. Ze względu na dobre zabezpieczenie tekst pozostał nietknięty przez ponad sto lat. Nie jest to fragment powieści, a prawdziwy zapis wydarzeń, które przydarzyły się pewnemu mężczyźnie wynajmującemu tam pokój.
Autor przedstawiający się jako pan Elliot Star bardzo dobrze znał historię i topografię dziewiętnastowiecznego Londynu. Można zatem twierdzić, że rzeczywiście był jego mieszkańcem w tamtym okresie. Niepokojące jest jednak to, że miesza
wydarzenia w czasie. Dlatego pozwoliłam sobie poczynić klika przypisów, które pomogą czytelnikowi w lekturze tych chaotycznych acz fascynujących zapisków.
Czy w Tamizie znajdowało się leże demona? Czy może dziennik ten jest jedynie
produktem schorowanego umysłu? Na to pytanie musi odpowiedzieć sobie sam czytelnik. Pragnę zaznaczyć, iż w archiwum Królewskiego Szpitala Bethlem nie zachowały się żadne zapiski o pacjencie o tym nazwisku.
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O tym, jak nieomal powstrzymałem Szkarłatnego Króla
Londyn, wielkie szambo, do którego nieodparcie
spływają włóczędzy i nieroby z całego Imperium
— Arthur Conan Doyle, Studium w szkarłacie
Byłem w Londynie wszystkiego osiem dni, lecz jakże szerokie obrazy […]
pozostawił w mojej pamięci […]. Jest to niemal biblijny obraz, coś jak Babilon,
jakieś proroctwo z Apokalipsy, spełniające się na naszych oczach […]. Baal króluje
i nawet nie żąda posłuszeństwa, bo jest jego pewien […]. Z pogardą pozwala, aby wszystkie
te podejrzane i złowieszcze zjawiska żyły wraz nim, u jego boku, na otwartym terenie
— Fiodor Dostojewski, Zimowe notatki o wrażeniach z lata

K

iedy czytacie te słowa, prawdopodobnie już nie żyję. Prawdopodobnie nie przeżył w Londynie nikt. A może nawet i w całym Albionie. Próbowałem ze wszystkich sił powstrzymać rodzące się
zło, ale poległem. Dlatego chciałem opowiedzieć wam tę historię.
Nazywam się Elliot Star, a wszystko zaczęło się na Silver Street. Jeśli nie
znacie aż tak dobrze Londynu, to wiedzcie, że rzeczona ulica znajduje się
w kwadracie między Oxford Street, Regent Street, Piccadilly i Soho Square.
Wynajmowałem od wdowy, pani Melody Bug, skromny pokój na pierwszym piętrze. Była ona doprawdy przecudowną osobą. Często mnie odwiedzała, przynosząc herbatę albo przepyszne kruche ciasteczka własnej roboty.
Czasem miałem wrażenie, że traktuje mnie jak syna, którego nigdy nie miała.
W tamtym okresie interesowały mnie mechanizmy zegarowe, choć żeby
zarobić na życie trudniłem się naprawą katarynek, mechanicznych zwierzątek czy ostrzeniem noży i nożyczek. Miałem aspiracje, żeby zrobić lepszego
automatona, niż na początku wieku uczynił to Henri Maillardet. Chciałem,
aby mój automaton mógł pomagać ludziom, a nie tylko kreślić rysunki i pisać
wiersze. Moje plany były czymś większym, niż nędzne jarmarczne sztuczki.
Nadzwyczajny pomysł pojawił się, gdy pewnej nocy nie mogłem zasnąć, nie wiem, czy z powodu plagi much, czy duchoty. Wyszedłem z domu
i, jak zawsze, zacząłem spacer od trzech okrążeń wokół Golden Square. Za
każdym razem, gdy wychodziłem z domu, nie wiedzieć dlaczego czułem, że
jeśli nie zatoczę kółeczek i nie dotknę na koniec tego zielonego parkanu po
prawej, stanie się coś bardzo złego. Kiedy tak sobie szedłem, zauważyłem
stragan z kawą 1. Choć było już późno, w kolejce stało wiele osób. Niektórzy, zapewne jak ja, nie mogli spać, inni szukali nocnych przygód. I wtedy,
zupełnie jakby ktoś wyszeptał mi to do ucha, wpadłem na to, jak mój nie
zbudowany jeszcze automaton miałby przysłużyć się ludziom.

1

W połowie XIX wieku w Londynie znajdowało się około trzystu stoisk z kawą, większość w okolicy
placów targowych i na rogach najruchliwszych ulic. Kubek „kawy” (200 gram kawy na 19 litrów wody)
kosztował 1 pens.
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Pospiesznie wróciłem do swego pokoju i od razu zabrałem się do szkicowania. Byłem niesamowicie podekscytowany i nad ranem miałem już gotowy projekt. Gdy tylko zaczęło świtać, zjawiła się u mnie pani Bug, która
zawsze mnie budziła. Przedstawiłem jej projekt i tak narodził się pomysł
na naszą jakże nowatorską kawiarnię – Star & Bug’s Coffee. Mój automaton potrafił robić kawę bez pomocy ludzkiej ręki!
Gdy ja zajmowałem się budowaniem mechanizmu, pani Bug wydzierżawiła odpowiedni lokal. Gdybyście tylko mogli zobaczyć te kolejki ludzi
chcących ujrzeć cud techniki. Wszyscy przychodzili do nas na kawę, a ja zyskałem stały dochód, dzięki któremu mogłem poświęcić się całkowicie memu hobby. Pewnie zostałbym współwłaścicielem kilku kawiarń i stoisk z kawą na ważniejszych ulicach, gdyby nie pewne wydarzenie, które zmieniło
całe moje życie.
Elliot Star
[list znaleziony pomiędzy kartkami pamiętnika]

***
Czwartek, 1 czerwca
Nie wiem, co mnie dziś podkusiło, aby udać się nad rzekę w okolice Somerset House. Komu o zdrowych zmysłach przyszłoby do głowy przechadzać się nad brudną, malaryczną wodą?
Przedziwnym trafem nie wisiała tam aż tak gęsta mgła jak zazwyczaj,
panował za to przeokropny smród. Nawet nie wiem jak opisać tę mieszankę
najgorszych zapachów. Coś pomiędzy końskim łajnem na cmentarzu, starym moczem, zepsutymi jajami i nieumytym ciałem.
Przyłożyłem więc do nosa chusteczkę lekko skropioną wodą kolońską
i poczułem (w środku, a nie w nosie), że coś mnie ciągnie na most Waterloo,
potocznie zwany „łukiem samobójców” 2. A w dodatku, nie wiedzieć czemu,
nie zrobiłem moich trzech kółeczek dookoła Golden Square!
Przerażony przystanąłem na moście i, tłumiąc odruch wymiotny, wpatrywałem się w nurt niosący przeróżne śmieci: kawałki desek, garnki, szmaty, odchody, czasem truchła zwierząt. Przy czym „niosący” to za duże słowo.
Kiedyś obserwowałem martwego konia tak napęczniałego od gazów gnilnych, że prawie eksplodował. Przepłynięcie pomiędzy mostem Waterloo
a Blackfriars zajęło mu ponad pół dnia 3. Człowiek przechodzi zaś tę trasę
w kwadrans.
2

Most Waterloo został otwarty w 1817 roku i od razu zyskał kilka nazw: most smutków, most westchnień,
łuk samobójców, skok kochanka. W połowie XIX wieku średnia ilość samobójstw na tym moście wynosiła trzydzieści rocznie.

3

W 1858 roku magazyn Punch opisał Tamizę jako „jeden wielki ściek”. Kawałek deski wrzuconej do rzeki
z London Bridge płynął do morza około jedenastu tygodni z oszałamiającą prędkością 1km/14h.
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Dla niektórych to czarne bagno było prawdziwą żyłą złota. Zbieracze,
od mostu Vauxhall, aż po Woolwich, wyciągali wszystko, co dało się sprzedać, a potem przetworzyć. Z samego rana brodzili w mule, szukając skarbów.
Gdy tak myślałem o tych biednych ludziach żyjących w szlamie, nagle
usłyszałem szmer. Czy to ktoś stojący niedaleko? Czy może tylko brzęczenie muszysk latających dookoła? Odgoniłem je i nasłuchiwałem, głos dobiegał z rzeki. Wtedy zdałem sobie sprawę, że słyszałem go już wcześniej – tej
pamiętnej nocy, gdy wymyśliłem mojego automatona. Właściciel przedstawił mi się jako Baalzebub, budzący się w odmętach szamba zwanego przez
nas Tamizą 4.
Wtorek, 6 czerwca
Nie mogę spać. A gdy w końcu zasnę, od razu się budzę. Mimo to mój
umysł pracuje na wyższych obrotach, jakaś tajemnicza siła jest parą, która
napędza maszynerię w mojej głowie.
Baalzebub przemówił do mnie, gdy leżałem w łóżku. Na początku myślałem, że to miazmaty wydostające się z okolicznych kanałów powodują
u mnie omamy. Zaniepokojony, z samego rana udałem się niedaleko, na
Berwick Street, do kościoła Św. Łukasza, aby spytać o radę w sprawie potencjalnego opętania. Wielebny poinformował mnie, że nie mam się czym
martwić, że pewnie piję za dużo laudanum, zjadłem zatrute ciastko (co
w dzisiejszych czasach zdarza się nader często), albo to po prostu wina powietrza. Rzeczywiście, od kiedy nastąpił szał na parowe pojazdy na ulicach,
powietrze było gęste jak zupa grochowa.
Czwartek, 8 czerwca
Niestety głos demona słyszę nadal. Sam nie wiem, dlaczego zdradza mi
swe pomysły zniszczenia miasta, gdy już powstanie z dna śmierdzącej Tamizy. Może uznał, że jestem świetnym słuchaczem. Zaczynam się niepokoić,
że ów Baalzebub to twór prawdziwy, i że naprawdę wyłoni się z rzeki i nas
wszystkich pożre. Dlatego na wszelki wypadek uznałem, że muszę wymyślić sposób, aby go zatrzymać.
Zwierzyłem się z mojego pomysłu pani Bug, ale staruszka pomyślała, że
od całego tego kawowego interesu pomieszało mi się w głowie. Nie brano
mnie na poważnie, co mnie bardzo bolało.

4

Nazwy brytyjskich rzek Tamiza, Tamar, Teme, Taff pochodzą od celtyckiego „tam” – gładki, rozłożysty,
„tame” – ciemny. „Isa/esa” nastomiast znaczą bieżącą wodę, wodę płynącą. Ale jeśli przyjrzeć się nazwie
jednego z dopływów Gangesu – Tamasa (mroczny) – można dojść do wniosku, że nazwa Tamizy pochodzi jeszcze sprzed czasów celtyckich.
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Piątek, 9 czerwca
Wciąż nie mogę spać.
Zacząłem obserwować nabrzeże od strony Wapping, gdyż demon wspomniał kiedyś o dokach. W tamtych rejonach Tamiza kreśliła zawijasy i była
dość szeroka, więc na początku uznałem, że siedziba demona znajduje się
właśnie tam. Dodatkowo, jak sam twierdził, żywił się odpadami, a okolice
doków obfitowały w przedziwne resztki wyrzucane ze statków i okolicznych przetwórni żywności: kości, skóry, zepsute mięso, trzewia i inne organiczne odpady w różnym stadium rozkładu.
Nie znalazłem odchyleń od normy w wyglądzie wody, więc obserwację
powtórzyłem po drugiej stronie rzeki, w okolicy doku św. Zbawiciela, zwanego potocznie Wonnym Dokiem albo Ściekową Wenecją. Zacumowane
barki z węglem pokrywa oślizgła substancja w kolorze patyny, a na wodzie
tworzy się warstwa brudnej piany o trupim smrodzie. Ścieki odprowadzane
przez garbarzy i kapeluszników powodują, że woda jest w tym miejscu zielona. Nie wiem, jak mieszkający w tej okolicy ludzie mogą ją pić.
Poniedziałek, 12 czerwca
Doszedłem dziś niemal do Isle of Dogs. Tam przynajmniej nie było niemiłych zapachów, północna część pachniała nierafinowanym cukrem, a południowa daktylami i herbatą. W drodze powrotnej pokręciłem się zaciekawiony po dokach. Oglądałem, jak po drodze toczone są beczki pełne przypraw, przeróżnego alkoholu i oleju palmowego. Pracownicy uwijali się jak
pszczoły w ulu, nosząc skrzynie pełne cukru, opium, chemikaliów. Przed
oczyma miałem cały świat zgromadzony w jednym miejscu: muśliny ze
Smyrny, mąkę z Ameryki, drewno z Kanady, przyprawy z Indii.
Stałem zafascynowany tym spektaklem, aż w końcu ktoś mnie potrącił
i krzyknął coś w obcym języku. Zszedłem na chodnik i postanowiłem wrócić do domu. Skoro miałem zniszczyć Baalzebuba, nie mogłem tak włóczyć
się bez celu – potrzebowałem dobrego planu.
Środa, 14 czerwca
Po tych kilku dniach brodzące w mule dzieci zaczęły mnie rozpoznawać i rzucać we mnie błotem 5. Dałem im kilka pensów, żeby sobie coś kupiły i dały mi spokój.
Dostrzegłem kloacznych łowców, grupę mężczyzn trudniących się poszukiwaniem w kanałach wszystkiego, co można było sprzedać. Postanowiłem podejść i poprosić, by mnie oprowadzili po podziemnym mieście.
5

Dzieci zajmujące się zbieraniem przedmiotów wyrzuconych przez rzekę w czasie odpływu nazywano
mudlarks.
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Dziwnie na mnie spojrzeli i odradzali wycieczkę mówiąc, że mogę zostać
pogrzebany żywcem albo zjedzony przez szczury wielkości kotów. Jeden
z nich wspomniał o wybuchu gazu, który przedostał się aż do mieszkania,
gdzie służąca zapaliła świecę: „Panie, poleciała w górę. O tak, ziuuuuuuu”.
Obiecałem zapłacić im godziwą sumę, jeśli zaprowadzą mnie do podziemi i uchronią przed śmiercią. Zakupiłem jakieś łachmany na stoisku
z odzieżą używaną i byłem gotów.
Czwartek, 15 czerwca
Z samego rana, w czasie odpływu, ubrany w robocze łachmany i uzbrojony w wielki kij do odganiania piekielnych bestii i wymacywania dna, wyruszyłem w otchłań.
Mój przewodnik nosił długi płaszcz z wielkimi kieszeniami, w których
schować miał dzisiejsze łupy. Brodziliśmy w szlamie, a ciemność rozświetlała nam jedynie licha lampa. Po drodze poinformował mnie, że powietrze
w kanałach chroni przed chorobami, bo przecież takie wielkie szczury zdrowe być muszą. Na pierwszy rzut oka wyglądał dobrze: krzepki, wysoki
i energiczny. Dziwnie się czułem, gdy szliśmy tak pod zatłoczonymi ulicami
Londynu i tylko od czasu do czasu widzieliśmy małą strużkę światła z powierzchni, słysząc głosy dobywające się jakby z innego świata. My byliśmy
zamknięci w cuchnącym, ciemnym Hadesie; oni nie wiedzieli o naszym istnieniu. Przypomniałem sobie moją wizytę w okolicy doków. W ciągu kilku
dni zwiedzałem dwa odrębne światy.
Gdy wyszliśmy na powierzchnię, ujrzałem rurę, z której wypływały ścieki. Musiała wychodzić z jakiejś fabryki. Uznałem, że pora zacząć oczyszczać rzekę, a przynajmniej nie dopuścić do większego jej zanieczyszczenia.
Pożegnawszy mojego przewodnika, popędziłem do straganu, przy którym
wczoraj kupiłem ubranie. Nabyłem tyle szmat, ile mogłem udźwignąć. Po
dokładnych oględzinach odpływu, pieczołowicie go zatkałem. Aby upewnić się, że szmaty nie wypłyną, użyłem połamanych desek i kamieni. Muszę
zaplanować, jak zaczopować kolejne rury.
Wróciłem do domu brudny i śmierdzący. Pani Bug najpierw popatrzyła na mnie krzywo, potem zrobiła zmartwioną minę. Zasugerowała nawet
wizytę u lekarza i zagroziła przytułkiem dla obłąkanych, a do tego pozbawieniem mnie udziałów w naszym biznesie kawowym.
Piątek, 16 czerwca
Wpadł mi w ręce artykuł o jakimś Polaku, którego nazwiska niestety nie
zdołałem zapamiętać, o praktycznym zastosowaniu ropy naftowej i o tym,
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że ma niebawem założyć kopalnię 6. Zagłębiłem się w tekst i wtedy do głowy
wpadł mi świetny, choć nieco szalony pomysł. Podziemne korytarze obfitowały w złoża metanu, a sama rzeka, niemal całkowicie pozbawiona tlenu, była właściwie płynącym siarkowodorem 7. Gdybym jeszcze nabył trochę ropy, mógłbym podpalić rzekę i odkryć siedlisko demona. Potrzebowałem tylko udać się do parlamentu i poprosić o sfinansowanie szczytnego celu. Niestety zdałem sobie sprawę, że realizacja pomysłu wiązałaby się ze
śmiercią mieszkańców żyjących zaraz przy nabrzeżach. Postanowiłem zatem umieścić go jako ostatnią pozycję na liście potencjalnych metod zniszczenia demona.
Sobota, 17 czerwca
Dziś postanowiłem, że zacznę ostrzegać mieszkańców. Uznałem, że
świetnym sposobem będą plakaty informujące o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Północny kraniec mostu Waterloo był doskonałym miejscem na
wywieszenie mojego przesłania. Wszyscy tam coś wieszali – znaczyło to,
że i ktoś to czyta. Zanim tam poszedłem, zrobiłem cztery kółka dookoła Golden Square. Czułem, że trzy mogą nie wystarczyć. Wszystko zaczęło mnie
drażnić.
W pobliżu mostu poznałem kilku katolickich księży, którzy próbowali
nawracać grzeszników. Pokiwali głowami i zgodzili się ze mną, że apokalipsa już dawno nadeszła, a Londyn zamienił się w Babilon. Ale kiedy zacząłem im tłumaczyć, że trzeba wysuszyć rzekę, aby odsłonić diabła, a potem go
zabić, popatrzyli na mnie ponuro. Czułem, że też mi nie wierzą. Zwyzywałem ich.
Niedziela, 18 czerwca
Dziś zdarzyło się coś przerażającego. Jeden z browarów słynących
z portera wyleciał w powietrze. Ulicami płynęła czarna powódź tysiąca galonów piwa, zawaliło się kilka budynków, zginęło wielu mieszkańców 8. Nawet nie potrafiłem sobie tego wszystkiego wyobrazić. Gdy o tym pomyślałem, od razu bolały mnie płuca, zupełnie jakbym to ja tonął. Czułem smród
i kwaśny smak w ustach. W artykule napisano, że prawdopodobną przyczyną wybuchu był zatkany odpływ kanalizacyjny.
6

Ignacy Łukasiewicz w 1854 roku otworzył w Bóbrce niedaleko Krosna pierwszą na świecie kopalnię
ropy naftowej.

7

Woda w tamtych czasach była czarna od złóż siarczku żelaza, dodatkowo przez zanieczyszczenie nie
zawierała w ogóle tlenu. Istnieje powiedzenie to set the Thames on fire, które odnosi się nie do siarkowodorów, ale do temse – sita. Wierzono, że przy odpowiednio energicznym przesiewaniu mąki, sito mogłoby się zacząć palić. Na nieefektywnego pracownika można było powiedzieć: He will never set the temse
on fire.

8

W 1814 w parafii St. Giles nastąpiła „piwna powódź”, ponad 135 galonów (610 tysięcy litrów) piwa płynęło ulicami po wybuchu jednej z kadzi. Zginęło osiem osób.
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Wtorek, 20 czerwca
Od trzech dni nie zmrużyłem oka, bo opracowywałem doskonały plan!
Około dziesięciu mil od Londynu leży miasteczko Teddington, położone
dwanaście stóp poniżej poziomu stolicy. W dodatku Tamiza ma tam jedynie
trzysta stóp szerokości! Wystarczyłoby wybudować śluzę 9, aby zatrzymać
dopływ wody. Potem tylko wypompować wodę z rzeki w stolicy.
Teraz jedynie musiałem sprawdzić, gdzie usytuowane są pompy firm
dostarczających wodę. Myślę, że jeśli odpowiednio przedstawię mój pomysł,
użyczą mi ich w tak słusznym celu.
Pani Bug na mnie nakrzyczała, po tym jak weszła do mojego pokoju, a ja
chodziłem dookoła całkiem goły. Że niby sieję zgorszenie. Kto by się przejmował ubraniem? Tym bardziej, że mnie gryzło i nie pozwalało myśleć.
Piątek, 23 czerwca
Dziś spotkało mnie coś niezmiernie przykrego. Chciałem odwiedzić naszą kawiarnię. Niestety zostałem z niej wyproszony, bo rzekomo śmierdzę, mamroczę i straszę klientów.
Pani Bug bardzo się zdenerwowała i kazała mi iść do balwierza, bo wyglądam jak „jakiś zdziczały Irlandczyk z St. Giles” 10. Istotnie, przestałem
się czesać i golić, ale żeby aż wyzywać mnie od Irlandczyków?
Sobota, 24 czerwca
W czasie kolejnej obserwacji Tamizy zaszedłem aż do miejsca, gdzie
znajduje się wejście do „Hotelu Hades”, czyli Thames Tunnel. Londyn nader
często porównują do Hadesu. To zły znak.
Namęczyłem się z tymi schodami, bo od kiedy źle sypiam, jestem fizycznie wycieńczony. Tunel był mroczny, ale nie aż tak, jak podziemia odwiedzone tydzień temu. We wnękach stały jakieś stragany, nawet nie wiedziałem co tam sprzedają. Nagabywały mnie straganiarki, zaczepiały prostytutki.
Dziwnie tak iść, gdy się wie, że nad głową przepływa rzeka. Poczułem,
jak woda ściska tunel i chce się dostać do środka za wszelką cenę. Wtedy zostałem oświecony i do głowy przyszedł mi kolejny pomysł: dziura w tunelu.
Woda wedrze się tu i wypłynie, tryskając fontanną szlamu na doki.

9

W Teddington rzeczywiście znajduje się śluza. Jej budowę rozpoczęto w 1811 roku.

10

Dyskryminacja Irlandczyków (hibernofobia) zaczęła się już w średniowieczu, ale w XIX wieku przybrała
większe rozmiary. W czasie Wielkiego Głodu do Wielkiej Brytanii przybyło wielu Irlandczyków. Wykonywali najgorsze prace, a Anglicy rysowali satyryczne rysunki przedstawiając ich jako pijane małpy. Największym skupiskiem Irlandczyków były slumsy w St. Giles-in-the-fields.
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Lipiec
Nie pisałem, bo zupełnie straciłem rachubę czasu. Nie pamiętam też, co
się ze mną działo.
Miasto dotknęła kolejna epidemia cholery. Nie znam się na medycynie
i zupełnie nie rozumiałem, o co kłóciły się dwa obozy zwane miazmatystami i kontagionistami, ale popierałem tego człowieka, który powiedział, że
„każdy zapach to choroba” 11. Czułem, że Baalzebub miał z epidemią coś
wspólnego, że w jakiś sposób jest odpowiedzialny za tę chorobę, zmieniającą zdrowego człowieka w trupa w ciągu jednej doby. W dodatku cholera
zaatakowała południowy brzeg Tamizy. Czyż mógł to być przypadek?
Udałem się do Lambeth, żeby sprawdzić jak się sprawy mają. Natknąłem się tam na mężczyznę, który przedstawił mi się jako John Snow 12 i był
lekarzem. Poznałem nazwisko, doktor Snow był bardzo znaną osobistością.
Podawał chloroform naszej królowej podczas porodu, albo nam, zwykłym
obywatelom, w czasie wizyt u dentystów.
Okazało się, że mieszka niedaleko mnie, a teraz prowadzi badania, aby
udowodnić swoją tezę, że cholerę powoduje coś znajdującego się w wodzie.
Tezę poparłem z całego serca i postanowiłem podzielić się z doktorem Snowem moją teorią źródeł choroby. Cholera rzeczywiście rozprzestrzeniała się
drogą wodną, a powodować mógł ją, według mnie, sam Baalzebub.
Czwartek, 6 lipca
Dziś odwiedzili mnie doktor Snow i pani Bug. Wdowa poinformowała
mnie, że bardzo martwi się o moje zdrowie i że w ostatnich tygodniach
wręcz ją przerażam moim zachowaniem, nie mówiąc już o wyglądzie.
Doktor Snow pytał mnie o jakieś nic nie znaczące detale, a ja próbowałem mu przedstawić plan wypompowania wody z Tamizy. Poprosiłem go,
aby przy najbliższej okazji powiedział królowej kilka słów o Baalzebubie i niebezpieczeństwie. Błagałem go niemal na kolanach o załatwienie audiencji.
Potem groziłem, rzucałem notatkami, cytowałem słowa demona, a gdy wychodził wykrzyczałem w jego stronę: „Nic nie wiesz, Johnie Snow!”.
Piątek, 7 lipca
Nie mogę liczyć na pomoc z żadnej strony. Czuję, że demon przejmuje
także moje ciało i umysł. Dostałem jakiejś dziwnej wysypki, a trzy okrążenia
11

Autorem cytatu jest Edwin Chadwick, reformator społeczny. Ruch miazmatystów twierdził, że wszelkie
choroby powoduje złe powietrze i wyziewy. Teoria ta upadła w 1880 roku wraz z powstaniem teorii
kontagionistów, że choroby są wywoływane przez zarazki.

12

John Snow oprócz tego, że był anestezjologiem, próbował zgłębić tajemnicę rozprzestrzeniania się cholery. Podejrzewał, że cholerę powodują nie wyziewy, ale coś, co znajduje się w jedzeniu albo wodzie. Na
podstawie raportów zgonów i wizytacji w domach ofiar potwierdził swoją teorię, że na cholerę można
zachorować po spożyciu wody. John Snow był ojcem nowoczesnej epidemiologii.

O tym, jak nieomal powstrzymałem Szkarłatnego Króla

dookoła Golden Square nie wystarczały, abym czuł się w tym mieście bezpieczny. Dziś, kiedy tak robiłem dziesiąte okrążenie, podszedł do mnie konstabl i najpierw grzecznie poprosił, abym sobie poszedł, a potem pogonił jak
psa. Podobno straszyłem mieszkańców. Mruczałem pod nosem, wygrażając
pięściami. Teraz sobie myślę: może naprawdę to miasto zasługuje tylko na
zniszczenie.
Gdy wróciłem do domu, w progu pani Bug powitała mnie informacją,
że już zawiadomiła odpowiednie służby medyczne, które się mną zajmą, bo
stanowię zagrożenie. Wiedziałem, że mówi o Bethlem. Pod Bethlem swoje
źródło ma rzeka Neckinger 13. NIE JEST TAM BEZPIECZNIE !
Widzę przez okno: nadjechał pojazd, wysiadają dwie osoby. Mają czerwone oczy i długie, małpie ramiona sięgające do kolan. Patrzą na mnie przez
ścianę. Widzą mnie. Śmieją się.
Szepty.
Szumy.
Szkarłatny Król, Władca Much 14 jest już blisko.
Miasto zatonie pod szlamem i wśród nieczystości.
Stanie się pustym placem, na którym znów wybuduje się Londinium.
Historia zatoczy koło.

13

Na początku XIX wieku Bethlem Asylum (dziś znany jako Królewski Szpital Bethlem) przeniesiono na
St. George’s Fields w Southwark (okolice Lambeth Road), w tym samym miejscu znajdowało się źródło
rzeki Neckinger, której nazwa znaczy „krawat diabła” – linę wisielca.

14

Beelzebub, Beel-Zebub, Baal-Zebub, popularnie zwany Władcą Much, Karmazynowym bądź Szkarłatnym Królem, Antychrystem.
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ężczyzna opatulony w długi, czarny płaszcz stał przy szerokim pniu dębu. Zewsząd otaczały go potężne drzewa, majaczące w ciemności. Ich rozłożyste korony z licznymi drobnymi, klapowanymi liśćmi skrzętnie ukrywały niebo, przez co blask jaśniejącego ponad nimi księżyca z trudem przedostawał się do leśnego poszycia.
Mężczyzna najwyraźniej widział w tych ciemnościach bardzo dobrze. Tkwił
w miejscu, wodząc tylko spokojnie wzrokiem od prawa do lewa. Jedyne wrażenie ruchu robiła para, wydobywająca się zawile z jego ust.
Nagle mężczyzna przyklęknął. Dłonią rozgrzebał leżące na ziemi liście
i zdarł mech, by dokopać się do ciemnoszarego gruntu. Następnie chwycił
najbliżej leżący patyk i zaczął kreślić nim w podłożu kolisty symbol. Gdy
skończył swój rysunek, sięgnął do wewnętrznej kieszeni płaszcza, wyciągając

M i c h a ł Ł u k o w i a k — ur. 1991 roku w Rawiczu; ukończył Architekturę Krajobrazu na Uniwersytecie
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z niej szklaną fiolkę wypełnioną ciemnym proszkiem. Odkorkował buteleczkę i całą jej zawartość wysypał na nakreślony wcześniej symbol. Kiedy
wstał, nie był już w lesie sam.
W jego kierunku zmierzała inna postać, również szczelnie okryta ciemnym płaszczem. Kiedy w końcu zbliżyła się do mężczyzny, zapytała cicho:
— Nicolas?
Ten, który wcześniej narysował na ziemi symbol, nieznacznie skinął
głową.
— Chodźmy — szepnął przybysz, po czym obydwie postaci ruszyły we
wskazanym przez niego kierunku.
Po kilku minutach bezszelestnego marszu zbliżyli się do granicy lasu.
Drzewa rosły tu bardzo rzadko, a pomiędzy nimi wystawały z ziemi potężne
skały, niby przypadkowo rozrzucone w zabawie przez Boga. Harmonijnie
współgrały one z horyzontem, gdzie malowało się wysokie pasmo górskie,
którego pokryte śniegiem wierzchołki lśniły w księżycowej poświacie.
— Tutaj. Na szczycie będzie klapa. Powodzenia — powiedział przewodnik głosem pełnym trwogi, po czym, bez żadnych dodatkowych wyjaśnień,
wrócił w gęstwinę lasu.
Nicolas zaczekał, aż postać oddali się na wystarczającą odległość, po
czym skierował się ku najbliższej, największej skale. Jedna z jej ścian skrywała szczelinę, wysoką na dwa, a szeroką na jakieś pół metra. Mężczyzna
przecisnął się do środka.
We wnętrzu skały panował mrok i zaduch. Czuć było zapach zgnilizny.
Nicolas podszedł do najbliższej kamiennej ściany i przeciągnął po niej palcem, który następnie polizał. Wyraźnie zadowolony, wsunął dłoń do kieszeni płaszcza i wyciągnął fiolkę, tym razem nieco większą, ze srebrnym płynem
w środku. Odkorkował naczynie i pokręcił nim w powietrzu, by tlen wymieszał się dokładnie z cieczą. Następnie zeskrobał paznokciem odrobinę
nalotu ze ściany, wsypując ją do szklanej buteleczki. Znów zamieszał, po
czym uklęknął i położył fiolkę na ziemi. Wokół niej nakreślił palcem na piasku kilka znaków wpisanych w koło, a kiedy domknął okrąg, naczynie rozjarzyło się natychmiast niebieskim płomieniem, oświetlając wnętrze jaskini.
Nicolas zsunął kaptur i, rozejrzawszy się dookoła, ruszył przed siebie.
Jaskinia, wysoka i bardzo wąska, ciągnęła się daleko w głąb gór. Mężczyzna
był bardzo szczupły, dzięki czemu bez problemu zręcznie lawirował między
licznymi stalagmitami i stalaktytami. Nie zwalniał kroku, idąc cały czas miarowo, aż do momentu, kiedy natrafił na ogromne, wykute w skale schody,
które pięły się ku górze. Ich szczyt niknął w ciemności.
Westchnął, po czym, trzymając świecącą fiolkę przed sobą, począł się
wspinać.
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***
Szedł już dobrą godzinę, co wywnioskował po niknącej zawartości jarzącej się fiolki. Światło stopniowo przygasało. Oddech mężczyzny był ciężki, a serce kołatało gwałtownie, jakby miało wyskoczyć z piersi. Nicolas nie
poddawał się jednak. Szedł dalej, pokonując stopień za stopniem, choć jego
uda i łydki płonęły nieprzyjemnym, piekącym bólem. Starał się nie zwalniać
ani nie robić postojów na złapanie oddechu. Do świtu nie pozostało wiele
czasu.
Kiedy pokonał ostatni stopień, stanął we wnętrzu jaskini, które okazało
się ślepym zaułkiem. Ku swojemu zaskoczeniu, w kącie dostrzegł kulącą się,
przestraszoną kobietę, bez słowa wpatrującą się w niego. Drżała. Z zimna?
Ze strachu? Ubrana była w dziurawe i brudne szmaty. Jej długie, skołtunione
i tłuste, ciemne włosy sterczały w każdym kierunku.
— Nie bój się — powiedział cicho Nicolas, starając się wydobyć ze swojego głosu czułe i ciepłe brzmienie. — Przyszedłem pomóc.
Drżąca kobieta dalej milczała, starając się za wszelką cenę wtopić jak najgłębiej w ścianę za sobą. Obserwowała świecące niebieskim światłem naczynie.
— Nic ci nie zrobię — zapewnił mężczyzna, podchodząc nieco bliżej
i kucając, by jego twarz zrównała się z zabrudzoną twarzą kobiety. Źródło
światła odstawił na bok, przez co ich cienie tańczyły wymyślnie na skalnej
ścianie.
Spojrzał w jej przerażone, zielone oczy.
— Jak długo się tutaj ukrywasz?
Kobieta pokazała trzy palce.
Nie miało znaczenia, czy chodziło jej o trzy godziny, dni czy tygodnie.
Chciał jedynie zdobyć jej zaufanie i sprawić, by się odezwała. Potrzebował
kilku odpowiedzi.
— Jak masz na imię?
Nie odpowiedziała.
— Dlaczego nie zeszłaś do lasu?
Przerażona pokiwała głową.
Pewnie zeszła, ale las również jest patrolowany, pomyślał mężczyzna.
— Jesteś głodna?
Ponownie pokiwała głową.
Nicolas sięgnął do kieszeni płaszcza i wyciągnął małe, czerwone jabłko.
Jedyne, co miał ze sobą do jedzenia. Otarł owoc o swój rękaw, po czym wręczył go kobiecie. Przez chwilę się wahała, jakby walcząc ze sobą i zastanawiając się, czy zaufać mężczyźnie. Głód chyba zwyciężył, gdyż po krótkiej
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chwili łapczywie zaczęła pochłaniać owoc, pozwalając, by gęsty sok spływał
jej z ust. Chwilę później owoc zniknął, łącznie z ogryzkiem.
— Smacznego — uśmiechnął się mężczyzna, rozglądając się dookoła.
W skalnym suficie znalazł drewnianą klapę. A więc to jest wejście, o którym mówił zleceniodawca, pomyślał.
— Kim jesteś? — usłyszał cichy, piskliwy głos.
— Wynajętą pomocą — odpowiedział, ponownie spoglądając w zielone
oczy kobiety.
— A gdzie masz armię? — zapytała po chwili, jakby coś jej ewidentnie
nie pasowało w tym wszystkim. — Jeszcze wchodzą po schodach?
— Jestem sam.
— Sam!? — podniosła zachrypnięty głos. Najwyraźniej dawno z niego
nie korzystała. — Wiesz ilu ich tam jest?!
— Ciszej, bo nas ktoś usłyszy. Tak, wiem ilu ich jest — przytaknął spokojnie. — Poradzę sobie, ale potrzebuję twojej pomocy.
— Ja tam nie wrócę! — znów niemal krzyknęła, starając się na powrót
wtopić w skalną ścianę za sobą.
— Nie musisz — uśmiechnął się Nicolas. — Jedyne, czego od ciebie potrzebuję, to dwie informacje. Możesz to dla mnie zrobić?
Kobieta przez chwilę gorączkowo myślała. W końcu pokiwała głową.
— Gdzie w waszym mieście przechowuje się spis ludności? — zapytał,
a jego wcześniejszy miły i ciepły ton głosu zmienił się w chłodny i poważny.
— Chyba w ratuszu — odparła zaskoczona tym pytaniem kobieta. —
Stoi po zachodniej stronie rynku.
— Jak on wygląda?
— Eee… — zawahała się, nie rozumiejąc, jak te informacje mają pomóc
w uratowaniu miasta. — O kolor chodzi? Jakiś taki brązowawy. Albo ciemnopomarańczowy. Łatwo go znajdziesz, bo ma przeszkloną kopułę w dachu. A dlaczego…?
— Świetnie — przerwał jej. — Czy w mieście są koguty?
— Co? — zapytała niedowierzając w to co słyszy. — Koguty?
— Tak — odparł cierpliwie mężczyzna, spodziewając się takiej reakcji.
– Koguty. Czy ktoś z mieszkańców je hoduje?
— Eee… — zawahała się ponownie. — Gared ze wschodniej dzielnicy
miał ich sporo. I kur też. Wszyscy brali od niego jajka, przynajmniej przed
okupacją. A po co ci te informacje?
Nicolas pokiwał głową z zadowoleniem. Plan powinien się udać, pomyślał. Nie był skomplikowany, a przynajmniej nie dla niego. Wszystko jednak zależało od zwykłego koguta i to go niepokoiło. Zawsze wolał w pełni
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panować nad każdym elementem, niezależnie od jego rangi. Nie lubił być
od kogoś lub czegoś zależny. Nigdy.
Nie zwracając uwagi na kobietę, zaczął rysować palcem po ziemi. Wykreślił okrąg, a w nim kolejny, nieco mniejszy. Dookoła obu okręgów narysował trzeci, pofalowany.
— Co ty robisz? — zapytała kobieta, ze zdziwieniem patrząc na poczynania mężczyzny.
— Pomagam — odpowiedział, jak gdyby wszystko było zupełnie jasne.
— Okrąg symbolizuje ruch, dwa okręgi ruch i bezruch. Pofalowany okrąg
spaja dwa poprzednie w absolut — tłumaczył, bardziej dla siebie niż dla niej.
Tęsknił za dawnymi czasami, gdy mógł nauczać. Rysował dalej, kreśląc dwie
średnice najmniejszego okręgu, przecinające się pod kątem prostym. — Te
dwie kreski to ruch w przestrzeni. A na ich złączeniu punkt, świadomość
— zakończył, po czym gwałtownie wstał. — Teraz bardzo cię proszę, abyś
zeszła na dół, do lasu. Tam będziesz bardziej bezpieczna. Tutaj za jakiś czas
zrobi się niebezpiecznie. Musisz być jak najdalej od tego portalu. Rozumiesz?
Weź mój płaszcz. Noc jest zimna.
— Nie rozumiem… — wyszeptała, a jej ciało znów zaczęło drżeć. — Co
ten rysunek…?
Nicolas zrzucił płaszcz na ziemię, by nie ograniczał jego ruchów. Ubrany
był w czarne, eleganckie spodnie w kant, śnieżnobiałą koszulę, która ewidentnie nie pasowała do tego miejsca, oraz szarą kamizelkę w drobną kratę.
Z jej kieszeni wyjął bardzo małą fiolkę, na której dnie znajdował się złoty pył.
Bez słowa wyjaśnienia odkorkował ampułkę i wysypał całą jej zawartość na
narysowany przed chwilą symbol.
— Idź już — zwrócił się do kobiety. — Rano będzie po wszystkim.
— Kim ty jesteś? — zapytała z nieukrywaną ciekawością. Dalej drżała,
jednak nie było to już spowodowane strachem.
— Pomocą — powtórzył, otworzył klapę w suficie, podskoczył i szybko
się podciągnął, zostawiając zdezorientowaną kobietę w oświetlonej niknącym niebieskim światłem jaskini.
***
Znalazł się w wąskiej, podłużnej komnacie. Przy ścianach ciągnęły się
długie, wysokie aż do sufitu metalowe półki. Były puste, tak jak całe pomieszczenie, nie licząc kilku leżących na ziemi sztyletów, dużego złamanego łuku bez cięciwy i morgenszternu z połamanymi kolcami. A więc to jest zbrojownia, pomyślał, podnosząc jeden ze sztyletów. Jestem w koszarach. Pewnie ograbili to pomieszczenie na samym początku, by wykluczyć możliwość
oporu.
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Po drugiej stronie zbrojowni znajdowały się kręte schody prowadzące
w górę. Nie zamykając za sobą klapy w podłodze, ruszył w stronę schodów
i zaczął się wspinać. Kilka stopni wyżej natknął się na ciało. Martwy mężczyzna był nagi, a z jego piersi wystawał topór. Po zapachu można było
poznać, że leży tam już od dobrych kilku dni. Zachowując spokój, Nicholas
ruszył dalej, ominął zwłoki i dotarł do jadłodajni dla wojska. W pomieszczeniu znajdował się mężczyzna w czerwonej pelerynie. Siedział odwrócony
tyłem do Nicholasa na jednej z długich ław i ostrzył swój miecz.
Posadzka była z kamienia, więc możliwe było podkradnięcie się do wroga po cichu. Nicholas chwycił znaleziony sztylet pewniej i ostrożnie ruszył
przed siebie. Gdy znalazł się tuż za przeciwnikiem, nie czekał. Lewą ręką
chwycił mężczyznę za czoło i przyciągnął do siebie, by jednocześnie prawą
ręką podciąć odsłonięte gardło. Mężczyzna nie zdążył zareagować, ani nawet wydać z siebie najmniejszego dźwięku. Czerwona posoka trysnęła na
miecz, który jeszcze chwilę temu był czysty jak źródlana woda.
Nicolas poczekał, aż wykrwawiający się mężczyzna przestanie dygotać. Zapomniał o mieczu i w duchu dziękował, że broń ułożona była w taki
sposób, że upadła na nogi jego ofiary, nie na posadzkę. Hałas mógł zaalarmować wrogów.
Gdy krew przestała złowieszczo bulgotać ze szramy na szyi, Nicolas po
cichu ułożył trupa na ziemi, wsuwając go pod ławę. Miał nadzieję, że w razie wejścia żołnierzy do jadalni nie zauważą oni nieboszczyka od razu, co
da mu kilka cennych sekund.
Ostrożnie otworzył drzwi, bojąc się, że wielkie drewniane skrzydło zacznie skrzypieć. Na szczęście było dobrze naoliwione, więc bez zbędnych
problemów znalazł się na brukowanej, odśnieżonej ulicy.
Był sam.
Nie czekał. Biegł szybko, mając nadzieję, że w najbliższym czasie nie natrafi na kolejnego wroga – a przynajmniej do czasu gdy wejdzie na dach. Ulice były patrolowane, a lepiej unikać walki. Nikogo też nie przekona, że jest
tutejszym mieszkańcem. Poza tym, górą było łatwiej i szybciej przedostać
się do rynku. Większość budynków usytuowana była jeden przy drugim,
miały też zazwyczaj płaskie dachy.
Minął kilka kamienic. Wydawało się, że miasto jest opuszczone. Cisza
i ciemność. I nie było to spowodowane bardzo późną, lub bardzo wczesną
porą. To strach, gęsty i namacalny, unosił się niby cząsteczki kurzu w powietrzu. Niemal wyczuwało się drżenie mieszkańców skrytych w swoich
domostwach.
Nicolas starał się być neutralny. Nie współczuć. Nie przejmować się. Nie
zastanawiać się jaki był powód okupacji tego miasta. Nie za to mu płacono.
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Miał je tylko wyzwolić, nic więcej. Pomysł był dobry, wystarczyło go tylko
skutecznie wcielić w życie. Łatwy pieniądz.
W końcu znalazł niski budynek. Był to mały sklep, którego powybijane
szyby i zaśmiecone witryny stanowiły potwierdzenie tego, w jak kiepskim
położeniu znajdowało się całe miasto.
Bez problemu wspiął się na dach rudery, a z niej na kolejny, nieco wyższy. Spojrzał na przebarwiające się, jaśniejące powoli niebo, które wciąż jednak upstrzone było migoczącymi gwiazdami. Wyczytał z nich godzinę. Piętnaście minut do świtu, pomyślał, po czym ruszył przed siebie w kierunku rynku. Zatrzymał się jednak już po kilku krokach.
Zapomniałem o śniegu…
Dachy w całości pokryte były białym puchem. Na dźwięk skrzypienia
śniegu, tak kakofonicznego w ogólnej ciszy martwych ulic, momentalnie pojawił się żołnierz stacjonujący na jednym z dachów i obserwujący miasto
z góry. Nicolas nie czekał. Za wszelką cenę musiał uporać się z przeciwnikiem, zanim ten podniesie alarm. Gdy tylko ujrzał falującą na zimnym wietrze czerwoną pelerynę, ruszył do przodu, równocześnie biorąc zamach
i ciskając z całej siły sztyletem przed siebie. Trafił w brzuch. Kiedy zaskoczony żołnierz zorientował się, co się właściwie wydarzyło, Nicolas był już
przy nim. Uderzeniem dłoni docisnął sztylet wystający z ciała mężczyzny,
a następnie spoglądając w umierające, zasnuwające się mgłą oczy wroga,
przekręcił rękojeść. Żołnierz upadł cicho na białą pokrywę, plamiąc ją szkarłatem.
Było blisko, pomyślał Nicolas, wyciągając sztylet ze zwłok i strzepując
energicznie krople krwi z zabrudzonego ostrza, niby farbę z pędzla. Trzeba jednak zejść.
Ostrożnie doszedł do krawędzi budynku i spojrzał w dół. Patrol składający się z trzech żołnierzy truchtał środkiem ulicy. Najwyraźniej coś usłyszeli, o czym świadczyły ich zaniepokojone twarze i pośpiech. Nicholas wsunął dłoń do kieszeni spodni i wyciągnął kolejną fiolkę, którą wypełniała granatowa ciecz.
Nie ma co się dłużej ukrywać. Postanowił, że czas nieco zmodyfikować
plan.
Poczekał, aż patrol będzie nad nim, po czym z całej siły cisnął przeciwnikom fiolkę pod nogi. Gdy ta rozprysła się o kamienie, ciemny dym pochłonął swoje ofiary. Przez chwilę słychać było jedynie kaszel, a gdy dym opadł
– na ziemi leżały trzy nienaturalnie powykręcane ciała.
Zeskoczył z budynku, amortyzując upadek przewrotem i natychmiast
rzucił się do biegu. Wybierając najciemniejsze i najwęższe uliczki, kierował
się w stronę rynku. Kilka chwil później usłyszał za zakrętem twarde kroki
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kilku żołnierzy, którzy prawdopodobnie biegli sprawdzić, co spowodowało
hałas.
Nie było sensu dalej zachowywać ciszy. Alarm prawdopodobnie został
już podniesiony. Trzeba było działać. Nicolas znów zanurkował dłonią do
kieszeni i wyciągnął losowo trzy fiolki. Wybrał tę ze srebrnym płynem
w środku – tę samą, której użył do oświetlenia wnętrza jaskini. Następnie
przykleił się do ściany jednego z budynków i czekał, aż biegnący żołnierze
będą bliżej. Gdy usłyszał ich sapanie, nieznacznie się wychylił i nie patrząc
na liczbę wrogów, cisnął ampułkę w ich kierunku, po czym ponownie skrył
się za ścianą. Wybuch był ogromny i na tyle głośny, by zagłuszyć ich krzyki.
Nie czekał, aż dym opadnie. Biegł ile sił w nogach, mijając trupy, by po
chwili znaleźć się na rynku. Znalazł brązowy budynek z przeszkloną kopułą. Za sobą słyszał już krzyki żołnierzy. W oknach widział przerażone,
blade twarze mieszkańców, niemo obserwujących nocne zdarzenia.
Czas to zakończyć.
Biorąc rozpęd, wyłamał drewniane drzwi i wbiegł do środka. Od razu
skierował się w stronę schodów. Zmierzał do piwnicy budynku, czyli miejsca, gdzie zazwyczaj trzymano ważne dokumenty i archiwa w obawie przed
włamaniami i klęskami żywiołowymi. Kamienne ściany i fundamenty czyniły z takich pomieszczeń istny skarbiec.
Po chwili stanął przed stalowymi drzwiami. Nie dałby rady ich wyważyć,
nawet gdyby miał miejsce na porządny rozbieg. Zamiast tego wsunął dłoń
do kieszeni i wyciągnął białą kredę. Narysował na drzwiach dwa przenikające się trójkąty, jeden z wierzchołkiem skierowanym ku górze, drugi ku dołowi – symbol ognia i powietrza. Następnie odsunął się kilka kroków do tyłu
i cisnął w zamknięte drzwi mały flakonik z żółtym proszkiem. Stal momentalnie pojaśniała, po czym zaczęła się topić, jakby zrobiona była z wosku.
Nicolas wbiegł do niedużego pomieszczenia z kamiennymi ścianami,
łapiąc za pierwszą lepszą wystarczająco dużą szafę. Z trudem ją przewrócił, zasłaniając wejście i odgradzając się od wrogów, którzy zapewne niebawem wejdą do budynku.
W pomieszczeniu, w którym się znajdował, znalazł liczne szuflady, po
brzegi wypełnione pożółkłymi kartami. Na każdej znajdowało się parę nazwisk mieszkańców, wraz z ich adresami i kilkoma innymi danymi. Wykorzystując kredę, którą dalej trzymał w palcach, narysował na kamiennej
posadzce podobny symbol, który wcześniej wykreślił przy kobiecie w jaskini
– trzy okręgi, jeden pofalowany, z dwiema kreskami w środku. Tym razem
jednak dookoła zewnętrznego okręgu dodał kilka słów, pisanych w języku
starożytnych: Populus beluam nisi per flammas. Urbs est sedem eos. Następnie
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wyprostował się i łapiąc za szuflady ze spisem mieszkańców, w pośpiechu
wyrzucał ich zawartość na wykreślony przed chwilą symbol.
Usłyszał krzyki i kroki żołnierzy, jednak starał się tym nie przejmować.
Czasu było mało, świt miał niedługo nadejść, a wróg z pewnością za moment pokona prowizoryczną blokadę i wejdzie do archiwum.
— Tam wlazł! — usłyszał w bliskiej odległości. Byli już na schodach. —
Niech ktoś biegnie po dowódcę!
— Wyłaź, skurwysynu!
— Odsunąć szafę! Rozwalić ją!
Stos żółtych kartek sięgał Nicolasowi do pasa. Teraz trzeba było go tylko zapalić. Wsunął dłoń do kieszeni i zamarł.
Nie mam już saletry…
Usłyszał kopanie w przewróconą szafę oraz przekleństwa i stękanie
żołnierzy po drugiej stronie.
Nicolas rozejrzał się po pomieszczeniu, dalej macając wnętrze swoich
kieszeni.
Nie miał nic. Zapałek, krzemienia, nawet siarki.
Czy to koniec?
Wyciągnął z kieszeni wszystkie flakoniki.
Szafa zaczęła wolno przesuwać się po kamiennej posadzce, odsuwana
przez żołnierzy przy akompaniamencie bluzgów i klątw.
Jedna z fiolek zawierała drobinki szarego metalu.
Potas, pomyślał gorączkowo, wpatrując się w wystające palce żołnierzy,
którzy lada chwila pokonają barierę. Stos kartek był suchy. Piwnica była
bardzo dobrze przygotowana, by zabezpieczyć wszelką dokumentację. Sucha i ciepła. Brak wilgoci. Potrzebuję iskry. Uderzanie kamieniem o kamień
zajmie wieczność. Z czym reaguje potas? Spojrzał na swoje buty. Dalej miał
na nich resztki śniegu.
Woda i potas!
Chwycił za jeden z pustych flakonów, które nosił zawsze przy sobie, właśnie na tego typu okazje. Ściągnął but ze stopy i resztki sklejonych drobinek śniegu wsypał do szklanego naczynia. Potrząsnął nim kilka razy, dmuchnął, by śnieg pod wpływem ciepłego powietrza szybciej się roztopił. Następnie chwycił flakonik z szarym metalem, odkorkował go zębami, pochylił się
nad stosem kartek i jednocześnie odwrócił oba naczynia. Iskra zapaliła pożółkłe kartki, które momentalnie stanęły w płomieniach. W tej samej chwili
pierwszy z żołnierzy wpadł do archiwum. Nicolas odsunął się pod ścianę,
patrząc na podbiegającego szybko wroga, który nagle zamarł. Jego oczy
powiększyły się nienaturalnie ze strachu po tym, co usłyszał gdzieś za sobą.
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Potworny ryk, niepodobny do żadnego wydawanego przez zwierzęta
odgłosu poniósł się po całej okolicy.
Udało się.
— Co to było? — zapytał jeden z żołnierzy, odwracając się w kierunku
schodów.
Nicolas, nie przejmując się już swoimi wrogami, chwycił za jedną z leżących, niezwęglonych jeszcze kartek i kredą dopisał na samym dole:
„Nicolas Aeris. Gość.”
Wrzucił ją w płomienie w tym samym momencie, gdy żołnierze ujrzeli
ogromny cień.
— Co…? — wydyszał inny, po czym zamilkł i razem z pozostałymi
upadł na ziemię, wierzgając nogami i krzycząc. Ogromny wąż z małymi, nietoperzymi skrzydłami i dziobem koguta zaczął dusić swoje ofiary. Jego ogon,
zakończony dwoma potężnymi hakami, wbijał się w ciało każdego po kolei, zostawiając po sobie ciemniejące dziury we wcześniej czystych i schludnych uniformach.
Chwilę później było już po wszystkim – płonący stos zgasł, a na ziemi
leżała piątka martwych żołnierzy. Ich krew na ubraniu i ciele wspaniale
współgrała z czerwienią peleryn, teraz rozrzuconych niedbale po całym
pomieszczeniu.
Nicolas spuścił wzrok, gdy wyczuł, że Bazyliszek skierował swoje wielkie złote ślepia w jego stronę. Nie było innego wyjścia z tego skarbca. Nic
już nie można było zrobić. Mężczyzna przełknął głośno ślinę i, nie ruszając
się z miejsca, czekał. Wiedział, że się nie pomylił. Plan okazał się idealny,
tak jak zakładał. Wszystko obliczył co do minuty. Nie mógł się pomylić…
Jednak gdzieś głęboko w jego umyśle, na ułamek sekundy pojawiło się pytanie: A co jeśli dokonałem złych obliczeń?
Zacisnął powieki i zwinął pięści jak do walki. Czekał w ciszy, która była
niemal namacalna. W tym momencie zapiał kogut, a jego pieśń była tym,
czego Bazyliszek nie mógł znieść. Wszak z koguciego jaja powstaje potwór
i tylko pianie koguta może żywot owego potwora zakończyć. Nastał świt,
a Bazyliszek rozpłynął się niby mgła, zostawiając za sobą jedynie szarą poświatę i garstkę złotego proszku na kamieniach podłogi. Miasto zostało oswobodzone. Odetchnął z wyraźną ulgą. Można mieć tylko nadzieję, że wszyscy mieszkańcy byli zapisani w rejestrze, pomyślał, wychodząc z budynku
i przyglądając się leżącym na bruku powykręcanym ciałom w czerwonych
pelerynach.
Kogut zamilkł.
Chcąc uniknąć spotkania z mieszkańcami, którzy zapewne zaczną zaraz
wychodzić ze swoich domostw, Nicolas wykreślił na ziemi ten sam symbol,
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który wcześniej narysował w lesie. Wszedł w magiczny krąg i po chwili
zniknął.
Alchemik znów szedł pomiędzy dębami, kierując się ku kolejnej sprawie niecierpiącej zwłoki.

Któż jest jak Bóg
Luiza Leszczyńska

Miasto
Noc.
Nad Miastem, które, jeśli już spało, to krótko i niespokojnie, unosiła się
mleczna mgła. Sprawiała ona wrażenie, że owo Miasto jest uśpione, leniwe.
Wyglądało jak najedzony, wielki, czarno-biały kot. Kot ten od czasu do czasu
otwierał jedno pomarańczowe oko w postaci tysięcy ulicznych latarni
i przyglądał się beznamiętnie temu, co działo się tuż pod jego wąsami.
Miasto było wielkim skupiskiem ludzi. Ludzi, którzy spali snem sprawiedliwych oraz takich, którym nie dane było jeszcze zasnąć, jak również
tych, którzy mieli się już nigdy nie obudzić. Łączyło ich; spajało pokrewieństwem i powinowactwem. Znali się tu wszyscy i nie znał się nikt. Mimo milionów mieszkańców, nadal miało ono wiele do zaoferowania. Niby-kocie
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Miasto lśniło bowiem blaskiem często gładzonego futra. Uszy i oczy Miasta były otwarte. Jego starannie wystylizowane pazury sprzyjały śmiałkom
szukającym tu szczęścia. Tak, to Miasto miało naprawdę wiele do zaoferowania. Miało też za sobą wiele, wiele stuleci istnienia.
Rzeka, którą porównać można do kociego ogona, widziała już niejedno.
Obserwowała rządy królów, książąt, okupację najeźdźców, czerwoną plagę
bolszewickich ateistów. Była świadkiem nietrafionych wyborów, źle ulokowanych nadziei. Rzeka była bowiem bardzo stara, starsza od samego Miasta. Mimo to, pozwoliła mu sprawować nad sobą pieczę, zmęczona nieustannymi zmianami, które musiała – jak to każda rzeka – nieść ze sobą.
Miasto było wyjątkowe. Jego zapach przypominał kocie futro, nagrzane
od promieni słońca. Unosił się tu aromat wieloletniego kurzu, zmieszanego z wysublimowaną wonią drogich perfum i mocnego alkoholu. Czuć było
metaliczny posmak krwi. Była to krew winnych i niewinnych. Tych drugich może nawet częściej.
Kolory Miasta zmieniały się tak, jak zmieniają się pory roku. Ludzie
przychodzili i odchodzili, ale wiosna nadal była brudno-trawiastozielona,
lato ogorzałe od złota i rdzy, jesień trochę smutno niebieska, trochę radośnie żółta, a zima… zima była srebrzysta, jak kilka jaśniejszych włosów
w sierści kota; była czarna jak węgiel, w którym się wytarzał; była biała, jak
skarpetka na przedniej łapie, a w końcu – była ciemnoszara, jak jego wąsy,
gdy się już zestarzeje.
Muzyka
Muzyka unosiła się tu łagodnie. Po ulicach wdzięcznie sunęły dźwięki
wydobywające się z gardeł śpiewaków zarabiających na chleb i wino. Słychać było uduchowione szepty, murmurando modlitwy – w kościołach, na
placach, w niemal pustych mieszkaniach, zajętych przez tylko jedną osobę.
Niżej Muzyka przechodziła w oszałamiający jazgot, odurzający swoim natężeniem, rozmaitością. Ludzie wili się jak na obrazach Boscha i upadali
w transie. Gdy po jednej stronie pod ziemią czaiły się dudniące dźwięki
nowoczesnej techniki, kilka piwnic dalej słychać było cichuchną melodię
zmierzchającej sławy mało znanego, choć utalentowanego skrzypka, męża
pianistki. Oboje dodawali sobie otuchy znanymi, spójnymi dźwiękami.
Nieco tylko w bok, a już klasyczne melodie zastępowały ciężkie, bardzo
ciężkie zgrzytania, którym akompaniował zadymiony, zawoalowany alkoholem głos. Ciężkie buty nerwowo wytupywały rytm, głowy podskakiwały
wysoko.
Pod wodą rozbrzmiewały dźwięki niemające odwagi objawić się słuchaczom. Śpiewał chłopiec o zranionym sercu; nuciła cichuteńko, ale z uporem
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starsza pani, cierpliwie myjąca naczynia ubrudzone przez wnuka o złym
sercu. Gdzie indziej głosy kobiety i mężczyzny spajały się w jeden, w doskonałej, boskiej harmonii. Młoda matka wlewała w maleńką główkę nowonarodzonego dziecka melodię przeszłości – tę samą, którą przed nią słyszała
jej matka, a przed nią także jej matka.
Miasto huczało od dźwięków nawet wtedy, gdy ludzie ich nie słyszeli.
W pozornie cichej uliczce miauczał samotny kot, powarkiwał we śnie pies.
Gdzieś daleko od nich tramwaj huczał basem. Autobusy jak na komendę
zamilkły i przez jeden niesamowity ułamek sekundy żaden z nich nie miał
włączonego silnika. Muzyka koiła nerwy ludzi. Przeważnie.
Światło
Światło było szybsze niż myśl mężczyzny. Podczas gdy on chciwie wyłapywał nadarzające się szanse, umysł kobiety okrążał go leniwie, pieszczotliwie. Światło, w swej łaskawości, ukazywało ich twarze. Widzieli swoje
błyszczące oczy i wpółotwarte usta. Wstydzili się ukazania również swoich
myśli, dlatego szybko odwrócili wzrok. Miętowe światło sygnalizacji dawało
znak, że można przejść. Tylko że nie było nikogo, kto przejść by chciał. O tej
porze więc światło bawiło się, barwiąc mgłę na zmianę: to miętowo, to krwawo.
Lekka biaława poświata oświetlała przyszłość ukrytą w maleńkich ciałkach. Oddychały i żyły już na tym świecie, wyjęte brutalnie z ciepłych kokonów matczynych łon. Chciwie łapały powietrze w małe usta i nosy, nieprzyzwyczajone do konieczności oddychania. Musiały wielu rzeczy się jeszcze nauczyć. Przeszłość zabarwiała delikatna żółć. Skóra staruszka napięła
się ze wzruszenia, gdy przed snem ucałował zdjęcie ślubne swojej zmarłej
dawno temu żony. Jego czasy także kiedyś przeminą.
W Mieście Światło buchało kolorami. Neonowo żarzył się krzykliwy fiolet, upiorny błękit, wyzywająca czerwień, upodlony róż. Miasto nocą oferowało to, po co nikt nie miałby odwagi sięgnąć za dnia.
Postać
Po pustawych ulicach, ciężkich od jesiennego chłodu, przechadzała się
spokojnie postać w dobrze skrojonym płaszczu. Próżno byłoby kogoś podobnego szukać w rozlicznych centrach handlowych, pladze pięknego dotąd Miasta. Luźne fałdy uderzały o uda, mankiety rękawów muskały dłonie
o długich palcach, kołnierz szeleścił w kontakcie z włosami, opadającymi
ciężką falą na plecy. Kroki postaci słychać było z daleka. Twarde obcasy uderzały rytmicznie o zimny bruk uliczek znajdujących się w samym centrum
Miasta.
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Dla postronnego obserwatora wędrówka kobiety mogła wydawać się
bezcelowa, lecz przyświecał jej jasny i wyraźnie naznaczony potrzebą cel.
Nie obracała się, nie szukała niczego ani nikogo wzrokiem. Nie bała się. Weszła do kościoła, śmiało przemierzyła pierwszych kilka metrów nawy głównej. Upadła na kolana.
— Wybacz mi, bo zgrzeszyłam — wyszeptały blade usta, przyciśnięte
do zimnej, marmurowej stopy archanioła Michała.
Wnętrze jednej z nielicznych otwartych o tej porze świątyń wypełniała
Muzyka, niesłyszana przez przebywających tu zwykle ludzi. Przeplatały się
bolesnymi harmoniami: uciążliwa, narzucająca się Muzyka błagalna; mniej
słyszalna, lecz wyraźna Muzyka dziękczynna; a także cicha, wyjątkowa Muzyka przebaczająca. Ona rozróżniała je wszystkie. Świątynia skąpana była
w lekkim półmroku. Upajająca czerwień wiecznej lampy współgrała z ciepłymi barwami palących się świec. Zimne, srebrne Światło księżyca wdzierało się niepostrzeżenie przez wąskie, gotyckie okna. Tuż nad podłogą unosiło się Światło symbolizujące żal i skruchę. Nieco wyżej, na wysokości serca klęczącego człowieka, Światło przechodziło płynnie w gorliwie pogodzone z losem. Na wysokości twarzy Światło nabierało największej intensywności. Tutaj miało ono odcień dążenia.
I ona odróżniała od siebie wszystkie te rodzaje Światła.
— Prowadź moje kroki, bym nie zbłądziła — powiedziała cicho kobieta,
podnosząc się zwinnie do góry.
Wiedziała, że czeka ją trudne zadanie do wykonania. Pozbycie się Pośrednich zawsze stanowiło wyzwanie.
Wyszła ze świątyni i pozwoliła intuicji poprowadzić ją do celu. Zatrzymała się przed jednym z pubów, odczytała nazwę na szyldzie – Ognisty Smok
– weszła do środka i rozejrzała się wokół. Jej doskonale skrojony granatowy
płaszcz wyróżniał ją pośród reszty gości. Większość z nich miała na sobie
stare skórzane kurty albo bluzy. Nie zwracając uwagi na gwizdy i niewybredne komentarze, podeszła do baru.
— Macie Niebiański Cud? — spytała niskim głosem.
Barman rzucił na nią okiem i skinął głową.
— Reszty nie trzeba. — Blanchce położyła banknot na blacie, a mężczyzna za barem zaczął nalewać jej drinka.
Tymczasem kobieta coraz bardziej zamykała się na nadmiar bodźców
i przeczesywała umysłem aurę w pubie. Czuła, że gdzieś blisko niej znajduje
się Pośredni.
— Gotowe. — Barman przerwał jej koncentrację, podsuwając kieliszek
pod smukłe palce klientki.
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Odruchowo upiła łyk słodkiego alkoholu i ponownie wprowadziła się
w trans.
Oddzieliła od siebie poszczególne rodzaje Muzyki – wyczuła najwięcej
taktów gniewu, wiele zgrzytających nut goryczy, delikatne acz uparte murmurando smutku i naprawdę nieliczne takty miłości. Nie znalazła jeszcze
dysharmonii, co oznaczało, że Pośredni znał sposoby pozwalające mu się
ukrywać przed wzrokiem Wysłanników. Następnie więc oddzieliła od siebie pasma Światła – najniżej czaiło się ciemne zło, w okolicach kolan rozwarstwiało się i przechodziło w szmaragdową zawiść, by na linii bioder
przemienić się w czerwony gniew. Blanchce całym ciałem czuła podnoszący
się coraz wyżej mrok zawłaszczający Ognistego Smoka. Wspinał się po niej,
chcąc skalać jej czystość. Kobieta dławiła się złem wypełniającym to miejsce.
Przytłaczało ją, nie pozwalając wypełnić misji. Jednak gdy wchodzący do
pubu klient otworzył ciężkie drzwi, a tym samym wypuścił smugę zła, odzyskała klarowność myśli. Wyczuła bardzo delikatną dysharmonię. Dyskretnie obróciła się w prawo i odnalazła wzrokiem Pośredniego.
Upiła kolejny łyk drinka i posłała mu uśmiech, gdy zwrócił głowę w jej
stronę.
Smukły mężczyzna odebrał to jako zaproszenie i podszedł do niej.
W miarę, jak zbliżał się do niej, Blanchce traciła jakiekolwiek wątpliwości.
Miała przed sobą Pośredniego.
Pośredni
Wyglądał jak zwykły człowiek, ale w jego aurze dało się wyczuć zaburzenia. Jego oddech rwał się, a oczy nabiegły krwią. Mimo że wyglądał na
zmęczonego, Wysłanniczka wiedziała, że Pośrednich cechuje nadzwyczajna szybkość i siła, a przede wszystkim – posiadali umiejętność stwarzania.
Muzyka, jaką tworzyli, zawsze była ciężka, przechodziła w staccato, koncentrowała się na basowych dźwiękach. Z kolei Światło nie jaśniało blaskiem,
a wręcz przeciwnie: potrafiło go pochłaniać, wciągając w siebie wszystkie
jasne kolory dobra. Blanchce wiedziała, że Wysłannikom nie wolno nienawidzić, ale gdyby mogła żywić do kogoś nienawiść, to z pewnością do Pośrednich. Ich egzystencja stanowiła potwarz dla boskich praw, a więc musieli zginąć.
Każdy Wysłannik w pierwszej kolejności – zaraz po zajęciach na strzelnicy i modlitwie w sanktuarium – był uczony rozpoznawania stopni Pośrednich. Najniżej w hierarchii byli Ludzcy. Oznaczało to, że dusza wciąż
żyła, a demon dopiero niedawno się w niej zagnieździł. Po pewnym czasie
Ludzki stawał się Połową, co znaczyło, że zły duch powoli przejmował kontrolę i mógł kierować ofiarowanymi mu duszą i ciałem. Ostatnie stadium
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stanowili Straceni. Blanchce wiedziała z własnego doświadczenia, że gdy
demon całkowicie zapanował nad duszą, stawał się wcieleniem Piekła na
Ziemi.
Stojący przed nią mężczyzna był już Połową. Poznawała to po otaczającym go cieniu.
— W tak chłodny wieczór najlepiej jest się pokrzepić — powiedział,
wskazując na jej drinka. — Jestem Akwilin.
Z pewną dozą rozbawienia pomyślała, że to imię do niego pasuje. Ciemne włosy i karnacja przydawały Pośredniemu śródziemnomorskiego uroku, podczas gdy oczy – czarne jak otchłań piekielna – z całą pewnością należały już do demona. O statusie Połowy świadczyły także jego ruchy: nieskoordynowane, chaotyczne, zbyt sztywne. Ciało już czuło, że dusza umiera, ale nie wiedziało jak zareagować.
Kobieta skinęła mu głową.
— Blanchce. I niech się stanie światłość.
Pościg
Mężczyzna zaczął uciekać, nim dokończyła zdanie. Wysłanniczka puściła się za nim biegiem, nie zważając na protestujących klientów pubu, których brutalnie odtrącała na boki, torując sobie drogę. Gdy znalazła się na ulicy, szybko zlokalizowała cel i rzuciła się w pogoń za Pośrednim. Ich kroki
niosły się echem pomiędzy osiemnastowiecznymi kamienicami Miasta.
Pośredni mogli żyć wyłącznie w miastach, ponieważ ich egzystencja była
uzależniona od ilości zła, jakim się karmili. Podczas gdy na peryferiach mogli
nie znaleźć wystarczająco dużo występków – zwłaszcza jeśli sami ich nie
prowokowali – w dużych skupiskach ludzkich bez trudu wyszukiwali sobie żywicieli. Blanchce brzydziła się Pośrednimi, ponieważ stanowili zaprzeczenie wszystkiego, co dobre i naturalne.
Akwilin uciekał brukowanymi ulicami z nadnaturalną prędkością. Obcasy jego ciężkich butów głośno stukały o starą drogę. Blanchce goniła go
z milczącą zawziętością, wiedząc, że w tej chwili nie ma szans na celny strzał.
Pośredni załamał Światło próbując ją opóźnić. Nie mogąc postawić stopy
na drodze zbezczeszczonej przez moc Akwilina, Blanchce wskoczyła na parapet kamienicy, po czym odbiła się od niego, spadając prosto na uciekiniera.
Nie doceniła jednak jego siły – mężczyzna odrzucił ją od siebie tak mocno,
że zderzenie ze ścianą zaparło jej dech. Pozwoliła sobie na dwie sekundy
odpoczynku i ponownie ruszyła w pogoń. Pośredni powtórzył sztuczkę
z załamaniem Światła, ale tym razem lepiej orientowała się w jego możliwościach. Gdy ponownie skoczyła, odbijając się od ściany budynku, nie
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próbowała go złapać, lecz wyprzedzić. Na ułamek sekundy na jej plecach pojawiły się jasne skrzydła, dzięki którym bez trudu wylądowała przed Akwilinem.
Zaskoczony mężczyzna wyhamował i skręcił w boczną uliczkę będącą
jedyną drogą ucieczki. Blanchce znała Miasto lepiej niż on. Nie wiedział, że
znalazł się w pułapce. Kiedy Akwilin dotarł do końca ślepego zaułku i nie
miał już gdzie się skryć, zwrócił się twarzą do kobiety.
Blanchce szła powoli, głośno odmawiając modlitwę:
— Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną…
Każde słowo raniło uszy demona. Już po chwili pociekła z nich czarna
krew.
— …oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy…
Blanchce nieśpiesznie wyjęła z kieszeni poświęconą broń. Lewą ręką
zatoczyła koło, a wokół niej i Akwilina zaczęła tworzyć się jasna poświata,
oddzielająca ich od Muzyki i Światła Miasta.
— …a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na
zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do Piekła…
Pośredni wiedział, że Wysłanniczka Archistratiga Michaiła już go dopadła. Nie mając gdzie uciec, odwrócił się do niej i wyszczerzył zęby. Jego
twarz przemieniła się w personifikację Zła.
— Amen.
Blanchce krok za krokiem zbliżała się do mężczyzny, powoli unosząc
pistolet. Z jego gardła wydobył się ohydny charkot dzikiej bestii, w otwartej paszczy kobieta ujrzała zapowiedź Piekła. Oczy straciły ludzki wyraz,
skóra przybrała barwę popiołu, a zakrzywione palce przypominały szpony
sępa.
— Jest nas legion — wycharczał nienawistnie Akwilin. — Nie starczy
wam życia na wytropienie wszystkich!
— Mamy cały czas tego świata. Tymczasem… Któż jest jak Bóg — powiedziała Wysłanniczka i pociągnęła za spust.
Huk wystrzału sprawił, że pomimo świetlistej bariery Miasto zamarło,
Muzyka ucichła, a Światło na ułamek sekundy znieruchomiało. Wielki kot
nie mógł się ruszyć, dopóki dusza Pośredniego nie zakończyła procesu przejścia na Tamten Świat.
Blanchce zrobiła głęboki wdech, zabierając Pośredniemu ostatnią rzecz,
której mógł się chwycić. W stworzonej przez nią przestrzeni zabrakło tlenu, więc jarzący się w Akwilinie ogień piekielny spotulniał, a następnie
zgasł. Pośredni skonał, a Blanchce wypuściła powietrze, przerywając świetlisty krąg. Mrok ogarnął całe Miasto.

Któż jest jak Bóg

— Niech się stanie światłość — powiedziała z namaszczeniem.
I Miasto odzyskało swoje Światło.
— Któż jest jak Bóg… — powtórzyła cicho, po czym pozwoliła harmonijnym już teraz dźwiękom i barwom prowadzić się przez Miasto.
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o było na weselu, na małej, greckiej wyspie… Nie, to chyba nie do
końca jest początek tej historii. Pamiętam zabawę, fiestę, w czasie
której wszyscy się cieszyli. Byłam tam, i z jakiegoś powodu czułam
obezwładniający smutek. Czy chodziło o mnie, o gości, czy kogoś z mojej rodziny uśmiechającego się, ale przecież nie do mnie – to wiem na pewno –
tego nie pamiętam. Pamiętam za to samochód, zsuwający się powoli ze skalnego urwiska. Nie wiem, czy miało to jakikolwiek związek z tym starym gratem, czy może nie – ale wiem, że w tamtym czasie straciłam na zawsze kogoś
bardzo ważnego. Może siebie? Nieistotne.
Chyba nigdy w swoim życiu o nic nie prosiłam. Ani ludzi, ani Boga. I było dla mnie lekkim szokiem, kiedy z butelką napoczętego przez gości szampana klęknęłam przed fontanną Afrodyty i błagałam, żeby zamieniła się ze
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mną miejscami i żebym to ja mogła być tym siekącym wodą kamieniem. Myślałam wtedy, że życie byłoby znacznie prostsze. Nigdy więcej już nic nie
czuć. Nigdy nie dotykać, nie płakać, nie pielić ogródka – choć ziemia dawała
ogromną ulgę. Poprosiłam. A ci w górze usłuchali i zamienili mnie w porcelanową lalkę.
Znalazła mnie kiedyś nad ranem Elza, gdy szukała w śmietnikach suchego chleba dla gołębi. Mrugnęłam do niej – prawdopodobnie był to tylko
tik – ale ona uśmiechnęła się i delikatnie włożyła mnie do swojej przetartej,
pomarańczowej torby.
Elza była kiedyś lekarką, hepatologiem. Kiedy zdiagnozowali u niej
zmiany w mózgu, przez rok próbowała się nie przejmować, a potem odeszła
z pracy. Do jej mieszkania przychodziły czasem listy od pacjentów, zaległe
dokumenty z poradni, gdzie była zatrudniona, nawet prośba od dyrektora
szpitala, żeby wróciła. Wszystkie listy rozdzierała starannie na kilka części
i – gdy było zimno – wrzucała do pieca. Do jej drzwi pukali czasem świadkowie Jehowy, listonosz, koleżanki z przeszłości. Wpuszczała tylko tych,
którzy niczego od niej nie oczekiwali.
Elza opowiadała mi o tym wszystkim, kiedy ja siedziałam na parapecie
obok doniczki z przywiędłymi stokrotkami. Przeszłość nie miała już jednak
znaczenia — liczyło się tylko tu i teraz, w martwym bezduchu i niepewności rozpościerającej się pomiędzy głuchym tykaniem zegara a ciszą wypełniającą przestrzeń.
***
Pewnego razu w mieszkaniu rozległ się cichy odgłos kroków. Elza podniosła głowę znad krzyżówki, którą rozwiązywała, i nasłuchiwała przez
chwilę; kiedy odgłos ucichł, pokręciła głową z lekkim westchnieniem. Życie wróciło do normalnego rytmu na następne półtora dnia.
Później znowu rozległ się cichy tupot bosych stóp. Spojrzałam na Elzę
i mrugnęłam. Ona spojrzała na mnie, marszcząc skrzydełko nosa. Do pokoju, cicho i niepewnie, weszło dziecko. Miało ogoloną na łyso głowę i jakąś
białą kieckę. Uśmiechnęło się i zapytało:
— Zabierzesz mnie do domu?
Podniosłam brew, a Elza uniosła swoją. W radiu nadawali właśnie Raya
Orbisona i wszyscy spojrzeliśmy w stronę urządzenia niczym jacyś astronauci, gdy odbiornik jest jedyną formą kontaktu z rzeczywistością poza statkiem. Nie doczekawszy się odpowiedzi, dziecko posmutniało i wyszło z kuchni, szurając bosymi stopami po dawno niemytej posadzce.
W zasadzie obydwie nie wiedziałyśmy, co o tym wszystkim myśleć.
Dziecko mogło dostać się tutaj przez małe okienko w spiżarni, które blisko
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sąsiadowało z ulicznym chodnikiem, ale Elza nie poszła nawet sprawdzić,
czy jest otwarte. Sądząc z jej nerwowych ruchów chwilę po wizycie i tego,
jak szybko przeszła nad nią do porządku dziennego, zdawała się być przekonana, że całe to wydarzenie było urojeniem.
— Kiedyś przez dwa tygodnie codziennie słuchałam tej płyty — powiedziała Elza, puszczając z gramofonu Sticky Fingers. — Przychodziło do mnie
dużo ludzi. Kiedyś wszyscy wiedzieli, gdzie mnie szukać. Miałam wielki
karmnik dla gołębi i lodówkę pełną piwa. I plakat Huragana Cartera nad łóżkiem.
— Byłaś fanką boksu? — zapytałam, ledwo poruszając ustami.
— Taa, to były dynamiczne czasy.
Uśmiechnęłam się i wyobraziłam sobie, jak cudownie musiało być kochać tego człowieka, który został skazany za niewinność – a przynajmniej
tak o tym śpiewał Bob Dylan.
— Właściwie… — zaczęła Elza z wahaniem, mrugając przy tym okiem
— miałam kiedyś chłopaka, który wyglądał podobnie. Był czarny, no i wiesz,
moja mama nie była zbyt zadowolona… Później pojechał wydobywać ropę
na platformie wiertniczej…
Westchnęła i zapatrzyła się w okno.
— W sumie, tak sobie teraz myślę, mógł wrócić, jak już byłam starsza…
Uśmiechnęłam się, a Elza zarumieniła się nieznacznie. Poruszała lekko
siwą głową, jakby strząsała ze srebrnych włosów resztki wspomnień.
***
Każdy nasz dzień wyglądał podobnie. Elza wstawała, rozwiązywała jakąś krzyżówkę, nastawiała płytę, potem obiad. Czasem zapominała wyłączyć
gaz, a czasem się umyć – ale zawsze podlewała te nieszczęsne stokrotki,
a mnie razem z nimi. To był jeden z nielicznych momentów, które przypominały mi, że wciąż żyję.
Kilka dni później obydwie poszłyśmy spać wcześniej i, jak zwykle wieczorem, zegar tykał jak szalony. Obracałam w prawie nieruchomych palcach
łańcuszek z delfinem, który miałam owinięty wokół ręki, ale za cholerę nie
mogłam sobie przypomnieć po co i dlaczego.
— Bardzo proszę, zabierz mnie do domu.
Podskoczyłam i przez chwilę myślałam, że dostanę zawału, chociaż przecież moje serce już dawno nie biło. Nie zdążyło jeszcze zrobić się ciemno;
w półmroku widziałam zarys dziecka i jego wielkie ślepia, wpatrzone wprost
we mnie.
— Nie mam… takiej możliwości — wychrypiałam w końcu. Wątpiłam,
że zrozumie cokolwiek z mojego zachrypniętego od rzadkiego używania
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głosu. Czasami zastanawiałam się zresztą, czy przypadkiem nie jest tak, że
tylko z Elzą jestem w stanie się porozumieć. Nie miałam możliwości sprawdzić.
Dziecko wzruszyło ramionami i powlokło się smutno tam, skąd przyszło. Myślałam, że sobie pójdzie, ale zapomniałam, że droga do okienka w spiżarce biegnie przecież obok pokoju Elzy. Nasłuchiwałam i po chwili w sypialni rozległ się zaspany głos:
— Fernando?… Fe… Fee… Aaaaaa!
Zadrżałam i spróbowałam zsunąć się jakoś z parapetu. Na razie przesunęłam się tylko o milimetr. Na szczęście dom był mały, wszystko słyszałam.
— Co ty tu robisz, cholerny omamie?!
— Jestem Yai.
— Co?
Zadrżałam, a przez ciało przebiegło mi coś na kształt nieświadomego,
leciutkiego spazmu śmiechu.
— Yai, to znaczy duży. Tak mnie nazywali. Moja mama miała dziwne
poczucie humoru.
— Miała, czyli co? Że co, że ona… Co?
— Już dawno temu. Nie pamiętam kiedy. Jestem sam, ale już tak nie
chcę, pomóż mi.
— Nie no, tego już za wiele.
Usłyszałam, jak Elza wstaje i szuka po omacku kapci. Weszła do kuchni, zapaliła światło i usiadła na krześle. Odetchnęła głęboko kilka razy. Przez
długą chwilę nic nie mówiła. Zamknęła oczy. Chłopiec nieśmiało i cicho powlókł się za nią, i teraz wychylał się ze spuszczoną głową przez framugę drzwi.
— Poszedł sobie? — zapytała mnie Elza po chwili, otwierając jedno oko.
— Gdybym była lekarzem, uznałabym za dziwne, że pytasz o to porcelanową lalkę — powiedziałam.
Elza parsknęła śmiechem. Atmosfera powoli wracała do normy. Przez
okno wpadało do pomieszczenia ciepłe, nocne powietrze pomieszane z wonią kwiatów, które pachniały jak dzikie róże i sama już nie wiedziałam, czy
mamy początek, czy koniec lata.
— Jak zostałem bez starych, to chcieli mnie zamknąć w bidulu — powiedział znienacka chłopiec.
— Kurwa — syknęła przez zęby Elza, zamykając ponownie oczy.
Chłopiec nadal stał za framugą drzwi, ale jego głowa wysunęła się już
odrobinę dalej. Przypatrywał się nam coraz śmielej. Najwidoczniej nie miał
ochoty zniknąć, ale nie miał też chyba zamiaru wytłumaczyć, co do cholery
robił w naszym mieszkaniu.
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— To dlaczego im uciekłeś? — zapytałam w końcu, odwracając powoli
i z trudem głowę w kierunku chłopca.
— Bo by mnie deportowali do Tajlandii, a tam musiałbym karmić świnie. Tak mi zawsze mówiła mama…
— A tu nie?
Chłopiec zacisnął wargi i pokręcił głową.
— Już trochę się włóczę — zmienił temat. — Mam siostrę z prawem
pobytu.
Elza złapała się za głowę i powoli otworzyła jedno oko, którym przelotnie spojrzała na chłopca.
— Jak mi powiesz, że ukrywałeś się w mojej spiżarni albo kwitłeś pod
moim oknem przez cały ten czas, to znowu wyzwę cię od urojeń — całkiem
poważnie powiedziała Elza.
Pokręciłam głową z dezaprobatą. Chłopiec patrzył na nas swoimi wielkimi oczami.
— Zabierz mnie do domu…
***
Autostrada wiła się w słońcu niczym jakiś wielki wąż. Do uruchomienia starego mercedesa, którego Elza trzymała przed domem, potrzebna była
pomoc listonosza. Zdziwił się i zadawał dużo pytań. Wszystkie zbywałyśmy, ja milczeniem, a Elza machnięciem ręki.
O tej porze droga przed nami była prawie pusta, a drobny deszcz osiadał na naszych wystawionych przez okno odsłoniętych rękach.
Przebrałyśmy Yaia w normalne ciuchy, zabrane z Caritasu i dałyśmy mu
czapkę z daszkiem. Co dziwne, mały wiedział dokąd jechać. Miał tylko nadzieję, że jego siostra nadal mieszka, tam gdzie kiedyś.
Mijaliśmy stacje benzynowe i bezdomne psy, kręcące się po tych terenach na potęgę. Nuciliśmy cicho El condor passa.
Gdy dojechaliśmy do małego, oddalonego o kilka kilometrów od morza
miasteczka, było prawie ciemno. Wjechaliśmy w małą uliczkę.
— To chyba tutaj — powiedział Yai.
Wygrzebaliśmy się z auta i stanęliśmy przed pomalowanymi na kolor
indygo drzwiami, na których – kołysząc się lekko – wisiał uschnięty, świąteczny wieniec.
Pukaliśmy, ale nikt nie otwierał. Elza wymacała obok drzwi przerdzewiały domofon, ale nie usłyszeliśmy żadnego dźwięku. Spojrzałyśmy na siebie i spróbowałyśmy jeszcze raz.
— Nie otworzy — usłyszałyśmy z góry. Na balkonie na prawo w górę
od nas stała potężna kobieta w szlafroku i papilotach. Paliła dymiącego
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kiepa. — Rozdziera ją! Z bólu! — zachichotała, a ja spojrzałam przerażona
na Elzę. — Od kiedy ta jej Rosa odeszła. Nie wiem nawet, czy jeszcze żyje,
he he he.
Kobieta schowała się w głębi swojego mieszkania, oddając się zapewne
wdychaniu oparów. Byłam w szoku. Spojrzałam na Elzę i na małego. Przede wszystkim na małego, ale on wyglądał, jakby nic do niego nie docierało.
— Co to ma, kurwa, znaczyć? — zapytałam nieporadnie i zaraz znowu
zerknęłam na Yaia, na którego twarzy wykwitł teraz diabelski uśmieszek.
Po chwili chłopiec jednak spoważniał.
— Trzeba coś zrobić — powiedziała Elza, patrząc na mnie bezradnie.
Zaczęłam rozglądać się wokół. Gdyby na chodniku przed domem stała jakaś gaśnica albo cokolwiek… Może poprosiłoby się kogoś, żeby pomógł
starszej kobiecie wyważyć te cholerne drzwi. Chłopiec usiadł na chodniku
i zaczął skubać nerwowo kraniec swojej niebieskiej koszulki. Elza nie ruszała się z miejsca. Miałam zamiar pójść na koniec ulicy, znaleźć kogokolwiek, nawet jeśli nikt nie posłuchałby porcelanowej lalki… Ale wtedy drzwi
otworzyły się powoli i stanęła w nich blada, drobna dziewczyna o wschodnich rysach, ubrana w szlafrok. Oczy miała nieco zapuchnięte a wzrok pusty. Do suchych, bladych ust wpychała papierosa. Złamał jej się w palcach,
więc rzuciła go na podłogę. Nie pytała o nic, a my weszliśmy bez słowa.
Postawiła mnie na stole, obok jakichś badyli, które zaczynały już gnić,
o czym dawał znać błotnisty, ostry zapach przetrawionej ziemi. Nikt z nas
nie wiedział, jak zacząć. Chłopiec podszedł bliżej i zadarł głowę do góry.
— To jest… — chrząknęła Elza. — To jest twój brat. Chyba.
Dziewczyna spojrzała na niego pustym wzrokiem.
— Cześć, mały — powiedziała bezbarwnie i osunęła się na fotel niedaleko okna. Siedzieliśmy w ciszy przerywanej tylko odległymi odgłosami
trwających na ulicy robót drogowych. Żadne z nas niespecjalnie wiedziało,
co powiedzieć. Dziewczyna próbowała nas chyba o coś zapytać, czasem popatrywała na małego, ale za każdym razem, gdy otwierała usta, zaczynała
drżeć, a z oczu płynęły jej wodospady łez. Siedzieliśmy w ciężkiej ciszy
i słuchaliśmy jej wstrząsanego rytmicznymi spazmami ciała.
— Pić mi się chce — powiedział chłopiec, patrząc na Elzę.
Staruszka pokiwała szybko i nerwowo głową, po czym spojrzała ostrożnie na gospodynię:
— Yyyyy… Masz?
Dziewczyna skinęła głową z leciutkim uśmiechem i wskazała na nieokreśloną szafkę wiszącą nad kuchenką, ale zaraz jej twarz wykrzywiła się
ponownie.
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— Anna — powiedziała cicho, przebijając się nieznacznie przez odgłosy
wody wlewanej do elektrycznego czajnika.
Rozglądałam się po pomieszczeniu. Nie było brudne, ale wyglądało, jakby ktoś przed chwilą stąd wyszedł i zostawił cały dom zastygły w oczekiwaniu. Niedaleko stołu leżały w nieładzie kolorowe klapki, na krześle wisiał niedbale rzucony kremowy, jedwabny szlafrok, a pod nim, na podłodze,
leżała paczka zapałek, która prawdopodobnie wypadła z jakiejś niewidocznej kieszeni.
Woda zagotowała się i Elza zalała ekspresowe torebki, zostawiając kubki
do ostygnięcia na blacie.
— Jak pierwszy raz zobaczyłam Rosę — powiedziała po chwili Anna —
było tam takie stare… zapuszczone molo, całe w graffiti… Była taka piękna, że nie mogłam na nią patrzeć. Po prostu nie mogłam.
Uśmiechnęła się do nas i z oka spłynęła jej ciężka jak groch, pojedyncza
łza. Z moich poleciały mniejsze, jak zacinający deszcz.
Przypomniałam sobie bezdomnego, którego spotkałam nad ranem, po
tym weselu, z którego nic nie pamiętam. Był zakrwawiony, tak jak ja, ale trochę mocniej. Nie miał nawet chusteczek. Potłukła go policja i nie wiedział,
czy mu się należało. Mnie uderzył wcześniej ktoś inny i też nie wiedziałam.
Płakałam nad sobą. Płakałam nad Anną, z jej miłością, która sprawiła,
że włóczyła się po ziemi i leżała pod migającą lampą, licząc na to, że ta spadnie na nią i skończy na zawsze jej ból. Płakałam nad wszystkimi matkami,
zostawionymi przez dzieci dla pieniędzy i lepszego jutra, wszystkimi, które
opiekują się ćpunami, jakimi stały się ich dzieci, a które teraz zamieniły się
w chore na ból zwierzęta; płakałam nad bezdomnymi pijakami, wyrzuconymi ze swojego własnego życia i nad zdradzanymi bez słowa żonami i mężami, tkwiącymi już na zawsze w zawieszeniu pomiędzy kiedyś a teraz. Płakałam i chciałam pomóc. Chciałam pomóc całemu temu cholernemu światu.
Chłopiec znowu bawił się skrajem swojej niebieskiej koszuli. Elza uśmiechała się do swoich wspomnień.
— Ten mały… Zostanie tutaj? — zapytała po chwili Anna.
— Nie wiem… — powiedziała niepewnie Elza.
Anna skuliła się w spazmie płaczu, calutkie jej ciało, od stóp do głów,
zmieniło się na moich oczach w wielką agrafkę, przez którą przepływają
hektolitry cierpienia. Zsunęła się na podłogę i poczłapała do łóżka.
Elza spojrzała na małego i powiedziała, że jest jej przykro. Ten jednak
się nie przejął. Bez słowa położył się obok Anny. Odwróciła się do niego plecami, ale jednak zrobiła mu miejsce. Elza przykryła go pomarańczowym kocem, a on zamknął oczy. Czekał.
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Pojechałyśmy do pobliskiego zajazdu, gdzie był duży parking, można było coś zjeść i wynająć pokój. Nie było nas na to stać, więc zostałyśmy w samochodzie. Czekałyśmy kilka dni, w razie, gdyby mały rozmyślił się i chciał
wrócić. Wiedział, gdzie zaparkowałyśmy. Zapytałam Elzę, czy myśli, że Yai
wróci. Uśmiechnęła się do mnie.
— Jesteśmy dorosłe, musimy zachować pozory odpowiedzialności — powiedziała. — Ale wiesz, na wszystko potrzeba czasu.
Nikt się nie czepiał, że przez kilka dni przy zajeździe stoi zaparkowany
biały mercedes. Dlatego zawsze lubiłam tego typu knajpy. Z szafy grającej
leciały stare numery, a kierowcy nosili przyczepione do butów lub kluczyków łańcuszki z delfinami…
Obudziłam się pewnego poranka z dziwnym uczuciem. Na początku nie
wiedziałam o co chodzi, dopiero później zorientowałam się, że ciężar, który uciskał moją pierś od bardzo, bardzo dawna, zniknął. Odetchnęłam głęboko kilka razy. Powoli położyłam dłonie na piersi. Nic, tylko luźna, poruszająca się szybko masa mojego porcelanowego, coraz cieplejszego ciała.
Odwróciłam się do Elzy, odchylonej za kierownicą; miała zamknięte
oczy, na twarzy delikatny uśmiech, ciało nieruchome, nieoddychające. Słońce przedzierało się przez szarawe chmury, przeganiając resztki nocy. Długo wpatrywałam się w jej zimną twarz.
Zalała mnie fala miłości i smutku; to było tsunami. Z trudem ułożyłam
jej ręce na brzuchu i odchyliłam fotel do tyłu.
— Oh, where have you been, my blue-eyed son — zanuciłam, bo wiedziałam, że w radiu nie znajdę o tej porze dobrej piosenki. — And where have
you been, my darling young one…
Elza uśmiechała się, i gdzieś tam kwitła we mnie nadzieja, że ma do czego. Moje nogi wyprostowały się i nieco urosły. Gdy powoli wychodziłam
z auta, nadal chodził za mną refren z A Hard Rain’s A-Gonna Fall.
***
Czekałam kiedyś na autobus, który miał mnie przetransportować na
drugi koniec miasta. Dalej były już tylko fabryki, przedmieścia i droga wychodząca z miasta na południe, w stronę morza. Tam właśnie jechał mężczyzna w szarym, znoszonym garniturze, którego spotkałam wtedy na przystanku. Nie pamiętam, jak się nazywał, i czy w ogóle się przedstawił. W zasadzie, jego twarz też niewiele mówiła. Był architektem i przez całe swoje
życie marzył, żeby ktoś dał mu szansę zaprojektować coś więcej, niż tylko
wnętrze sali konferencyjnej lub trawnik przed osiedlem domków jednorodzinnych. Nikt nigdy nie dał. Powiedziałam panu X, że ja też nigdy nie
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dostałam swojej szansy, a przecież jako dziecko tak bardzo wierzyłam w te
kłamstwa o wolności. I że tak naprawdę jest już po wszystkim.
Teraz, będąc daleko, w miejscu, do którego zawiało mnie po tym, jak
zostawiłam Elzę w mercedesie na parkingu, przypomniałam sobie tę rozmowę prowadzoną na przystanku, w plastikowej budzie, która miała osłonić nas przed zacinającym deszczem – ale ostatecznie nie ochroniła przed
niczym.
X cierpiał, bo od kiedy pamiętał, nie mógł dostać się wyżej, a ja cierpiałam, bo nikt mnie nigdy nie kochał. Obydwoje czuliśmy się jak śmieci, plastikowe butelki wyrzucone na ulicę z szóstego piętra. Ale teraz to uczucie
powoli znikało i już wiedziałam, że kiedyś, być może już całkiem niedługo,
zorientuję się, że przecież nie było nigdy żadnych kłamstw o wolności. Dotrze do mnie, że chyba tak naprawdę życie wcale nie jest tak bardzo złożone, jak w to kiedyś święcie wierzyłam – dramaty miną, a krawędzie pomiędzy nimi wygładzą się; łagodne światło zaleje cytrynowym blaskiem pusty biały pokój, w którym trzymam cały dobytek. Kiedyś zostawię to wszystko za sobą – zapomnę ludzi, którzy mówili „nie”, nie obejrzę się na kolejną
pracę, w której byłam zerem, puszczę mimo uszu sugestie zmian; to wszystko uleci jak słony wiatr, telepiący się po dziurawych sieciach. O tym marzę,
leżąc na poplamionym łóżku w bezimiennym hotelu.

Miasto utracenia
Pafnucy Rzeszutko

— Marcie Błaszkowskiej
Toteż nie jest możliwe przedstawienie miasta
na płaszczyźnie i nie ma znaczenia, czy będzie
to płaszczyzna papieru, ekranu czy pamięci.
— Magdalena Tulli, Sny i kamienie

B

yło monumentalnym molochem. Postawione zostało z kamienia
na sypkiej ziemi, bez uwzględnienia podstawowych badań geologicznych, gdzieś w przestrzeni – a więc wszędzie, a więc nigdzie. Dopóki miało tylko centrum, zamek warowny i fosę, przejmowano się
układem miasta i magdeburskim lokowaniem. Potem zaczęło się niekontrolowanie rozrastać, nabierać sensów fabryk i kształtów blokowisk. Wysokość nie zależała już od usytuowania na wzniesieniu, ale od wielkości największego masztu telefonii komórkowej czy wieżowców i wież. Przedmieścia wciąż industrializowały się i przesuwały na coraz dalsze i rozleglejsze
obszary, by wkrótce podzielić losy swoich poprzedników i znów się przemieścić. Rozrastało się coraz bezlitośniej dla terenów zielonych i dzikich,
bez jakiejkolwiek kontroli.
Niezliczona ilość ulic w letnie dni parowała asfaltem i zapachem spalin, w zimie stawała się nie do pokonania za sprawą kilkucentymetrowej
powłoki brudnego lodu. Wkrótce niezliczona ilość ulic zaczęła mnożyć się

P a f n u c y R z e s z u t k o — bieżanowianin, wnikliwy czytelnik, debiutant w krótkiej formie; lubi książki,
w których miasto jest czymś więcej niż tylko tłem wydarzeń; w wolnych chwilach zastanawia się, kto zabił
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i potęgować, na swój sposób zwielokrotniać liczbę pojazdów jeżdżących
w prawo i w lewo, w górę i w dół ulicy, do centrum i na obrzeża; jeżdżących
wszędzie.
Na co dzień tłustym zapachem metalu i benzyny oblepiało budynki i ludzi. Lepkie plamy woni wczepiały się w grube zimowe płaszcze i delikatne
letnie sukienki, kapały z dachów, w zimie pikując wraz z soplami na głowy
niczego nieświadomych przechodniów; w lecie przyklejały podeszwy do
asfaltu, spływając z siąpiącymi kwaśnymi deszczami fabryk.
Przez większość roku było spowite mgłą. Pozostawała ona tajemnicą,
a jej lepkość wyczuwalna była w powietrzu każdego dnia. Nocami – rzedła,
a powietrze wilgotniało. W chłodniejsze noce temperatura odczuwalna stawała się o wiele niższa od rzeczywistej właśnie przez nadmierną wilgotność.
Płaszcze przechodniów były więc zimne, przesiąknięte i lepkie.
Każda ulica, każdy zakamarek, każdy skwer – wszystko bezlitośnie identyczne. Na każdym osiedlu ogromne, kolorowe szyldy informowały o pubach, przedszkolach z klubami nocnymi w kazamatach, księgarniach, sklepach mięsnych, warzywniakach, ciucholandach i kawiarniach. Tu i ówdzie
pojawiały się też domy zborne świadków wiary i miłośników rozbuchanego erotyzmu. Do pierwszych chodzono po siły duchowe, a do drugich – po
fizyczne zaspokojenie podstawowych żądz.
Ludzie wstawali wczesnym rankiem, usilnie próbując zlikwidować wszelkie budziki dzwoniące w uszach rozpaczliwym, rozdzierającym trąbki słuchowe dźwiękiem. Jedli niezdrowe śniadania, dotykali wilgotnymi palcami
podkrążonych oczu i przemywali twarze pod bieżącą wodą. Dłonie drżały
im porannym zapotrzebowaniem na najmniejszą nawet dawkę sukcesywnie wypłukiwanego przez kawę magnezu. Wiązali bezlitosne memento mori
w postaci wrzynających się w szyje krawatów. Ciasnymi wersalikami pisali
na małych kartkach listy zakupów, listy spraw, listy załatwień, pośród których próżno było szukać tradycyjnych listów. Myśleli, że zyskali czas tylko
dla siebie, gdy pojawiły się dwie minuty rozbieżności pomiędzy dwoma czy
trzema zegarkami, zegarki były bowiem zwielokrotnionym do granic możliwości elementem wyposażenia każdego z nich. Jedli papki wyciskane z plastikowych tubek, zalewali je mlekiem z kartonów lub plastikowych butelek. Byli na tyle przyzwyczajeni i tak wyzuci z emocji, że nie przerażała ich
jakość własnego jedzenia. Żywienie traktowali jako element dnia, co prawda uciążliwy, jednak do dalszego życia niezbędny.
Obiadów nie jedli wcale – do kaw wpadały okruszki rogalików, potem
mieszali widelcami w fastfoodowych sałatkach, które jedli na stojąco, na korytarzach korporacji, pomiędzy biurem szefa a działem kadr. Czasem lunchom, bo obiadów przecież nie jedli wcale, towarzyszyły szybkie, łapczywe

360

361

Pafnucy Rzeszutko

łyki gryzącego w krtań swoimi bąbelkami czarno-karmelowego słodkiego
napoju. Ci, którzy uważali, że dbają o figurę, pili – tak samo łapczywie –
równie gryzący w krtań napój w wersji light (tak naprawdę w składzie nie
różniły się wcale). Ci, którzy nie lubili sałatek, przestali jeść dwie gałki
ziemniaków do jednego fileta z kurczaka – woleli mamić się podłużnymi
paskami frytek z hodowaną na pożywce z ludzkich szczątek rybą bez kręgosłupa. Często popijali je gryzącym swoimi bąbelkami w gardło napojem
pszenicznego koloru o czteroprocentowej zawartości alkoholu.
Kolacjom towarzyszyła spora garść tabletek, które miały uchronić ich
przed życiem i zapewnić komfort przed śmiercią. Z czasem z garści tabletek zrobiły się dwie garście i całkiem zastąpiły kolacje. Jedne pastylki przeciwdziałały ubocznym działaniom innych, powodując jednocześnie straszliwe i nieopisane spustoszenia w organizmach. Chodzili więc do lekarzy,
narzekali na nieskuteczność tabletek i zażywali kolejne, które powtarzały
utarte mechanizmy poprzednich doświadczeń. Poddawali się potem operacjom, jak gdyby którykolwiek z niedoskonałych medyków był w stanie
zreperować ich niedoskonałe organizmy. Usuwali sobie wątroby, śledziony i wyrostki robaczkowe, przeszczepiali serca, żołądki i nerki. A potem
wracali do tego, co już było i jak gdyby nigdy nic kontynuowali codzienne
szafowanie sobą.
Wsiadali do nieustannie rozmnażających się przez pączkowanie brudnych samochodów. Trzęsącymi się od poranka dłońmi dotykali przekładni
skrzyń biegów, zahaczali zwiotczałe palce na czarnych obręczach kierownic, a to wszystko tylko po to, by kolejne godziny spędzać w gigantycznych
efektach nieustannego pączkowania pojazdów: korkach. Na bocznych i tylnych siedzeniach zamiast pasażerów spoczywały czarne, skórzane teczki,
błyszczące marynarki z jednolitych materiałów, płaszcze i czapki w jodełkę, brudne maciejówki, pogniecione furażerki i kaszkiety. W wewnętrznych kieszeniach marynarek spoczywały rozlane tusze żelowych długopisów z fragmentami ich plastikowej obudowy, niewielkie kartki z listami
zakupów, listami spraw i listami załatwień, które tego dnia nie zostały zrealizowane i nie rokowały ich rychłej realizacji, a tak naprawdę od początku
skazane były na zapomnienie.
Zapach benzyny i migające światła poprzedzających samochodów budziły ich do naciśnięcia odpowiedniego pedału, do poruszenia samochodu
o kilka centymetrów do przodu, do kolejnego siarczystego przekleństwa na
konieczność oczekiwania w korkach. W tylnych kieszeniach spodni spokojnie spoczywały skórzane portfele nie pierwszej już nowości, o startych
brzegach i wytartych napisach. Wewnątrz portfeli przechowywali brudne
banknoty z wizerunkami władców, bram i mostów; ciężkie i brzęczące
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monety, które bezskutecznie chciałoby się zebrać w kwoty odpowiadające
choćby najmniej wartościowemu banknotowi; niepotrzebne wizytówki,
które odebrali od kogoś, kiedyś i gdzieś gestem czystej kurtuazji; kolejne, zapomniane i zamazane listy zakupów, listy spraw i listy załatwień. Spod zakurzonych folii i przegródek wychylały się fotografie bliskich: matek, ojców,
żon, mężów, córek, synów, kochanek, kochanków i niekochanych. Wszystkie uśmiechnięte, pokazujące nienagannie białe uzębienie.
Wieczorami beznamiętnie oglądali telewizję, przerzucali oczy z jednych
kanałów na inne, bluźnierczo rozchylali potężne karty brukowych szpalt,
oblizywali się lubieżnie na myśl o wszystkich kobietach, które posiedli tylko w zmyślonych dla kolegów opowieściach zakropionych odpowiednią ilością alkoholu.
Czasem spoglądali w wilgotne od łez oczy matek i puste spojrzenia ojców. Wpatrywali się w nie i przypominali sobie jedyny w całym życiu czas
nadziei: dzieciństwo. Potem zamykali wieka trumien i udawali, że potrafią
się modlić. Słowami modlitwy powoli stawały się snute na najbliższą i okrutnie nieprzewidywalną przyszłość plany przemieszane z fragmentami idyllicznych wspomnień i elementów wypartych ze świadomości. Wilgotne od
łez oczy matek i puste spojrzenia ojców powracały co noc, w każdym ze
snów, wdzierały się i straszyły swoją niesamowitością, głębią i tajemniczością. Rodzice powracali wtedy w rozmowach i wspomnieniach, coraz bardziej odległych i przez to wstrząsająco bliskich. Potem miejsce matek i ojców zajmowali siostry i bracia, jeszcze później – córki i synowie. Powracały też sny, a w nich puste oczy sióstr, łzy wzruszenia braci, niewinny krzyk
córek i bohaterska odwaga synów. Czasem spoglądali na wysuszone skóry
współmałżonków i czuli się tak samo jak wówczas, gdy leżeli obok nich
w za małych łóżkach, plecami do siebie, w dwu światach, dwu autonomicznych terytoriach, dwu niezależnych krainach. Wysuszone skóry formowały się w ręce, nogi, brzuchy i twarze z czarnymi od żalu oczyma. Dłonie
splatały się na brzuchach i oplecionych różańcami modlitewnikach, wąsy
były równo przycięte, włosy nienagannie ułożone, paznokcie czyste, buty
odpowiednie, garsonki dopasowane do wychudłych ciał zmarłych, koszule
nie mięły się w pasie, a oczy wciąż pozostawały czarne od żalu, smutne i nieszczęśliwe.
Bezsenne noce spędzali na słuchaniu radia. Muzyka pozornie koiła ich
całodzienne nerwy, ale jednocześnie nie pozwalała na zaśnięcie. Myśleli więc
o dzieciństwie, matkach, ojcach, siostrach, braciach, synach, córkach i kochankach. Myśleli – zawsze niespełnieni życiowo. Myśleli błądząc i poszukując. Takie myślenie potęgowało tylko bezsenność. Nocami trapiły ich
także pukające w okna deliryczne upiory, półsenne widziadła, które łapały
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ich za roztrzęsione dłonie i zagrażały aortom. Wtedy też pojawiały się żądze
i potrzeby, które później zagłuszali w domach modlitwy i zaspokajali w domach rozkoszy. Kiedy jednak w końcu udawało im się zasnąć, sen przerywał straszliwy dźwięk nieokiełznanej siły budzika.
Czasem długie godziny spędzali w pulsujących upiornie niebieskim
światłem supermarketach. Chodzili wówczas wzdłuż długich, usytuowanych równolegle względem siebie i prostopadle względem kas regałów, na
których piętrzyły się osobliwie oszukańcze promocje, sfingowane pochwały
reklamowe i nadpsute nieco towary. Biedniejsi sięgali tylko po najtańszy
chleb, bogatsi – po bezzapachowy kawior i aromatyczną tylko przy pierwszym otwarciu opakowania kawę. Długie kolejki do kasy – jedynej czynnej
spośród kilkunastu nieczynnych – niwelowały różnice majątkowe, tyle samo czekali jedni i drudzy. Niekiedy odbierali uporczywe i nachalne telefony
od bezpretensjonalnych ankieterów i bezczelnych konsultantek z rozmaitych firm. Nie szanowali ich pracy, za co tamci rewanżowali się brakiem
szacunku dla ich życia.
Ci, którzy zginęli na przejściach dla pieszych, uważnie rozglądali się
przed każdym przemieszczeniem się na drugą stronę jezdni, wybierali tylko
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną i mniejszym ruchem wszechobecnych
i śmiercionośnych pojazdów. Ci, którzy stracili życie w wypadkach samochodowych, jechali zapięci pasami bezpieczeństwa, dostosowując prędkość
do warunków atmosferycznych. Ci, którzy utonęli, nauczyli się wreszcie
pływać i odliczali przepisowe trzy godziny od ostatniego posiłku. Samobójcy
leczyli się z depresji i – na wszelki wypadek – chodzili z zabandażowanymi
nadgarstkami. Alkoholicy, którzy zapili się na śmierć, trzeźwieli powoli
i skutecznie, kurując się kozim mlekiem i wszywanymi pod skórę specyfikami z pogranicza chemii, medycyny i przeświadczeń, inaczej nazywanych
głęboką wiarą. Zmarli w wyniku nieudanych operacji cieszyli się dobrym
zdrowiem, ale szwankowała im pamięć. Chorym psychicznie dokuczały rozmaite dolegliwości somatyczne, ich psyche pozostawała natomiast w całkowitym porządku.
Umarli żyli tutaj na nowo i na nowo zatracali się w tym mieście utracenia. A może w mieście utraceńców, mieście utraconym. Wszyscy wiedzieli,
że zbliża się niechybny i rychły koniec, który jednak nie następował. Wszyscy – patrząc w puste oczy zmarłych – wiedzieli, że nie będzie kolejnego
życia, ale wierzyli, że druga śmierć będzie przejściem, tak jak pierwsza. Do
cna zatracili się w samych sobie i własnych życiach, pustych egzystencjach
i osobistych dramatach.
Ci, którzy uznali, że zbyt długo nie mogą spać, wychodzili nocami na
ulice, wtapiali się w oleiste zapachy, przemykali przez wilgotne powietrze,
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którego zapach przypominał wtedy ołów i w zatraceniu zabijali się coraz
bardziej. Którejś nocy umierali wyziębieni przy krawężnikach, w bramach
i na skwerach. Rano znajdowali ich tłuści i zgorzkniali jak piołun ludzie,
którzy spieszyli się do wielkich korporacji i trzęsącymi dłońmi wyciągali
im z portfeli zdjęcia matek, ojców, córek, synów, braci, sióstr, kochanek,
kochanków i niekochanych. Grzebali w ich listach zakupów, listach spraw
i listach załatwień, wyjmowali pieniądze, które ponoć non olet, zdejmowali zmarłym krawaty i rozpinali guziki pod szyją. Potem patrzyli w ich
smutne, puste i czarne oczy, o których myśleli nocami.
Następnego dnia rzucali się ze skał, wyznaczających koniec wciąż kolonizujących kolejne przestrzenie przedmieść. Spadając, pierwszy raz szczerze modlili się o kolejne miasto utracenia.
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