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Adam Mazurkiewicz  

Opowieść à la harlequin 

Zła krew Sally Green — autorki określanej w notkach reklamowych  mianem 

następczyni Stephanie Meyer — to powieść zła artystycznie i wtórna koncepcyjnie. 

Trudno, zdarzają się  takie (przypomnijmy choćby Syrenę Trici Rayburn, 2010; wydanie 

pol. 2011) i znajdują swoich wiernych miłośników, poszukujących literatury „złego 

smaku”. Mamy tu zresztą do czynienia z kulturowym „sprzężeniem zwrotnym”, skoro 

bowiem istnieje zapotrzebowanie (czy — i do jakiego stopnia — kreowane medialnie, to 

kwestia osobna) na opowieści „niskich lotów”, to pojawiają się jej dostarczyciele.  

Problem przeto nie leży w jakości produkcji artystycznej kolejnych opowieści 

inspirowanych sprawdzonym (głównie marketingowo) schematem fabularnym, lecz 

tendencji pisarzy do poszukiwania okazji, aby uczynić swe arcydzieła jednego sezonu 

pretekstem do poruszania wątków potencjalnie istotnych kulturowo i cywilizacyjnie. 

Owszem, można w owej tendencji upatrywać przemian sposobu społecznej werbalizacji 

tematów zarezerwowanych dotychczas dla literatury „wysokiej” i awangardowej. Czym 

innym jest jednakże sięganie przez twórców z nurtu postmodernistycznego po schematy 

właściwe obiegowi „niższemu”, czym innym zaś są zabiegi takie, jak w Złej krwi. 

Wprowadzają one bowiem sugestię, iż mamy do czynienia z opowieścią, w której ckliwo-

sentymentalna fabuła to zaledwie pretekst dla rozważań właściwych ponowoczesności z 

jej oddawaniem prawa głosu wykluczonym grupom społecznym. Mamy wówczas do 

czynienia z utworem podejrzanym aksjologicznie, którego autor maskuje artystyczną 

indolencję deklaratywnym przywoływaniem haseł właściwych populistycznie 

nastawionej quasi-filozofii z jej tendencją do patetycznego banału, niezamierzenie 

przeistaczanego w parodię własnych sloganów.  

 

 Recenzja książki: Sally Green, Zła krew (The Half Bad), przekł. D. Konowrocka-Sawa, Warszawa: Uroboros 
2014, ISBN: 978-83-280-1406-0, ss. 393. 
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Czy Zła krew zasługuje na tak surowy osąd? W trakcie lektury trudno odmówić 

autorce umiejętności tworzenia dość pomysłowej wizji świata, w którym magia pozostaje 

siłą mającą realny wpływ na rzeczywistość. Nie jest to oczywiście pomysł nowy; w 

zdecydowanie bardziej interesującej postaci pojawia się choćby w doskonałej powieści 

Susanny Clarke Jonathan Strange i pan Norrell (2004; wydanie pol. 20041. Potencjalnie 

ciekawe byłoby jednak ukazanie w Złej krwi współczesnej Wielkiej Brytanii i życia 

nastolatków podporządkowanego dyktatowi popkultury; zanurzeni w niej pozostają 

przecież nie tylko bohaterowie powieści Green, ale i czytelnicy, toteż frapujace byłoby 

spojrzenie na nią przez pryzmat maga. Co mogłoby pociągać w „sztuce dla mas” kogoś, kto 

do nich nie należy? W jaki sposób postrzegałby popkulturowe mody? Czy — i do jakiego 

stopnia — potrafiłby utożsamić się z idolami młodzieży? 

Trudno w utworze poszukiwać odpowiedzi na zasygnalizowane powyżej pytania. 

Zamiast antropologicznego projektu świata, w którym współistnieją osoby utalentowane 

magicznie i „amagowie” (określenie z powieści), otrzymujemy banalną opowiastkę o tym, 

jak ciężko jest żyć nastolatkowi mieszanej krwi i ile to musi nacierpieć się za grzechy 

przodków; nie mogło również zabraknąć wątku miłosnego, bowiem tego zdaje się 

oczekiwać założony odbiorca utworu. Aby dodać owemu wątkowi emocji, autorka 

posłużyła się sprawdzoną fabularnie od czasu utworu Le tre parti de le Novelle del 

Bandello (1554) Mattea Bandella,  znanego w szekspirowskiej adaptacji dramatycznej 

jako Romeo i Julia (1597). Jako że sam Szekspir wciąż jest przez popkulturę asymilowany, 

do owego ciągu interpretacji należy dodać kolejne parafrazy pierwotnego konceptu 

opowieści o zwaśnionych rodach, pośród których nie brakuje zarówno arcydzieł (choćby 

musicalu West Side Story, reż. Robert Wise, USA 1961), jak i obrazów zdecydowanie mniej 

udanych artystycznie: Romeo i Julia (reż. Baz Luhrmann, USA 1996,) i Gnomeo i Julia (reż. 

Kelly Asbury, USA-Wielka Brytania 2011); oraz osobliwych, o których pamiętają jedynie 

miłośnicy kina (np. niespełna siedmiominutowy Romeo e Giulietta, reż. Mario Caserini, 

Włochy 1908, de facto będący parafrazą „sceny balkonowej”). 

Oczywiście pojawia się też refleksja nad konceptami Michaela Foucaulta, którego 

ideą jurydycznego modelu społeczeństwa zainspirowany zostaje enigmatyczny organ 

 

1 O randze utworu może świadczyć fakt, iż pierwodruk przekładu ukazał się w Wydawnictwie Literackim, 
zaś powtórnie został opublikowany w 2013 roku nakładem Wydawnictwa Mag w prestiżowej serii „Uczta 
Wyobraźni”. 
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porządkowo-kontrolujący, jakim w świecie przedstawionym jest Rada (wielka litera — 

prócz wskazywania na nazwę własną — ma zapewne podkreślać jej omnipotencję); nie 

brak również możliwych do odczytania w perspektywie postkolonialnej rozważań nad 

dolą „metysa” w nietolerancyjnym społeczeństwie (ten trop wskazuje na refleksję 

kulturową obecną w myśli Gayatri Chakravorty Spivak). Aby zaś owe wtręty nie raziły w 

romansie dla nastolatek, autorka zdecydowała się na pretensjonalne (w jej wykonaniu) 

zabiegi formalne, zmieniając narratora i jego punkt widzenia.  

Efektem owych zabiegów jest nieodparte — przy nieco tylko bardziej krytycznej 

lekturze, gdy nie damy się ponieść emocjom — wrażenie kontaktu z (przywołajmy 

określenie tytułu z pracy Alana Sokala i Jeana Bricmonta) „modnymi bzdurami” à la 

pseudofilozoficzne dywagacje Paula Coelho; od twórczości tego pisarza odróżnia powieść 

Green jedynie objętość i brak „złotych banałów”. Niestety, biorąc pod uwagę mechanizmy 

rynkowe, zapewne rychło doczekamy się kontynuacji opowieści o dobrych czarodziejach 

i złych magach... Miejmy przeto nadzieję, że kolejne tomy zapowiadanej trylogii nie będą 

dokumentować dalszego spadku formy pisarki, zaś podziękowania i wynurzenia na temat 

okoliczności powstania utworu nie przekroczą granic, poza którymi zmieniają się w 

emocjonalny ekshibicjonizm. 


