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Hit czy kit? 

 

Porównajmy wyjątki z dwu – zamieszczonych na stronach internetowych – re-

cenzji. Kolejność ich przywołań (co w tym wypadku jest istotne, pozwala bowiem unik-

nąć posądzenia o manipulację), podyktowana została chronologią, w jakiej ukazały się w 

sieci: 

 

Książka jest strasznie słaba. Wiele zyskałaby na wyrzuceniu z niej dialogów... opisów... i 

całej reszty. (...) Odradzam każdemu, komu do głowy mógłby przyjść szalony, iście donkiszotow-

ski pomysł umilenia sobie tą lekturą czasu wolnego. To oksymoron1; 

 

Moją przygodę z książką uważam za udaną oraz miłą. „Zew krwi” autorstwa Marcina Osu-

cha – rodzimego pisarza, zasługuje na to, aby poświęcić jej choć jeden wieczór, bo tyle zajmie nam 

ta krótka opowieść. Muszę też powiedzieć, że jestem dumna z pana Marcina, ponieważ stworzył 

własny świat wampirów i wilkołaków, taki, jakiego nie znamy2. 

 

Prawda zapewne leży pośrodku. Toteż – nie suponując nikomu złej woli ani pisa-

nia recenzji „na zamówienie” (dla krytyka myśl taka byłaby przecież uwłaczająca) – za-

stanówmy się, z czego mogą wynikać tak diametralnie różne oceny. Czyżby wchodziło w 

tym wypadku w grę niespełnienie czytelniczych oczekiwań? Przesyt rynku opowieścia-

mi utrzymanymi w konwencji „romansu paranormalnego”? Czy może jednak przyczyna 

leży gdzie indziej? 

 

 Recenzja książki: Marcin Osuch, Zew krwi, Gdynia: NovaeRes Wydawnictwo Innowacyjne 2013, ISBN: 
978-83-7722-821-0, ss. 240. 
 
1 K. Sowa, Marcin Osuch – Zew krwi, „BooksLover”, http://word-is-infinite.blogspot.com/2013/08/marcin-
osuch-zew-krwi.html [wpis z dn. 29.08.2013; dostęp: 15.09.2014]. 
2 Zew krwi Marcin Osuch, w: http://postmeridiem1.blogspot.com/2013/08/zew-krwi-marcin-osuch.html 
[wpis z dn. 8.08.2013; dostęp: 15.09.2014]. 

http://word-is-infinite.blogspot.com/2013/08/marcin-osuch-zew-krwi.html
http://word-is-infinite.blogspot.com/2013/08/marcin-osuch-zew-krwi.html
http://postmeridiem1.blogspot.com/2013/08/zew-krwi-marcin-osuch.html
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Zanim jednak spróbujemy choćby przybliżyć się do próby odpowiedzi na posta-

wione tu kwestie, przypomnijmy pokrótce fabułę przedmiotu krytycznego sporu: Zew 

krwi to opowieść o tragedii młodzieńca, którego rodzina została zamordowana przez 

wampira. On sam – cudem uratowany dzięki interwencji wilkołaka – podąża za swym 

wybawcą do Detroit, aby dopełnić zemsty zarówno na kilkusetletnim arcywampirze, 

odpowiedzialnym za śmierć najbliższych, jak i plemieniu „krwiopijców”. Po licznych pe-

rypetiach – wśród których nie zabrakło (a jakże!) wątku miłosnego – źli zostają unice-

stwieni, dobrzy również (przynajmniej po części), utwór zaś kończy scena toastu po po-

grzebie, spełnionego... sokiem żurawinowym (ulubionym napojem protagonisty). Tu 

istotne dopowiedzenie: odbiorca Zewu krwi nie ma do czynienia z parodią, lecz opowie-

ścią napisana w tonacji jak najbardziej „serio”. Zatem, jeśli odczuwa podczas lektury 

przymus śmiechu, wynika to nie z artystycznej finezji i ostrego pióra autora, lecz jego 

indolencji twórczej. Niejako przy okazji czytelnik dowiaduje się, że drewniane kołki mo-

gą być wykorzystane jako broń przeciwko wilkołakom (s. 238), a nadto poszerza swe 

wiadomości z pogranicza fizjologii i stylistyki, czytając: „Chris obudził się z bolącym bar-

kiem – skakanie po dachach i walczenie z bestiami to dość męcząca sprawa”3.  

Lekturowe powinowactwa z cyklem Zmierzch Stephanie Meyer (2005–2010; wy-

danie pol. 2007–2010) są na tyle widoczne, by można było pokusić się o supozycję fa-

scynacji autora ową sagą; aluzyjnie zostaje ona zresztą przywołana w rozmowie bohate-

rów (s. 130–131), pełniąc funkcję przykładu mitu, którego literacki charakter zostaje w 

świecie utworu Osucha obnażony, lecz nie zredefiniowany w jakikolwiek sposób4. Boha-

terowie po prostu na wiarę przyjmują, że wampiry (w przeciwieństwie do wilkołaków) 

to zło wcielone, toteż należy je unicestwić; czyż jednak może być inaczej, skoro pozna-

jemy opowieść z perspektywy osoby skrzywdzonej przez wampiry? Rozwiązanie to 

przypomina nieco à rebours niegdysiejszy przebój kinowy Underworld (Niemcy – USA – 

Węgry – Wielka Brytania 2003, reż. Len Wiseman).  

 

3 M. Osuch, Zew krwi…, s. 28. 
4 Autor czyni to zresztą dość niezręcznie, ewokując mało apetyczne skojarzenia; na temat wampirzej fizjo-
logii czytamy: „Jeść mogą, ale nic im nie daje. Przelatuje przez nich nienaruszone. Czują tylko smak” 
(s. 131). Z kolei wątek możliwości pokonania wampira za pomocą symboli religijnych jest rozwiązany 
nielogicznie: aby woda święcona i krzyż były skuteczne, należy w nie wierzyć, natomiast budynek kościel-
ny jest niedostępny dla wampira niejako ex definitione, niezależnie, czy schroni się w nim osoba wierząca, 
czy ateista (s. 131). 
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Z przywołanym tu filmem (ale i cyklem Meyer) łączy utwór Osucha sięgnięcie po 

wspomnianą wyżej konwencję paranormal romance. O ile jednak w tekstach kultury za-

chodniej produkcji tamtejsze realia są naturalne, w prozie rodzimego pisarza mamy ra-

czej obraz simulacrum USA, stworzony mocą stereotypów funkcjonujących na temat tego 

kraju w imaginarium communis (nie jest to konieczność, o czym świadczy cykl powieści i 

opowiadań Adama Zalewskiego, doskonale osadzonych w realiach obyczajowo-

społecznych małomiasteczkowej Ameryki). Jak się jednak okazuje, same dobre chęci i 

sięgnięcie po modną konwencję literacką nie wystarczą, by napisać już nawet nie bestsel-

ler, ale powieść na przyzwoitym poziomie, której lektura nie zaowocowałaby czasem 

(bezpowrotnie) utraconym. 


