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Legnica, jakiej nie znamy...  

 

Twórcy literatury, podobnie jak czytelnicy, kierują się modami... Nie ma w tym nic 

złego, dopóki zjawisko pozostaje artystycznie płodne, kłopoty jednak zaczynają się, kie-

dy wyeksploatowaniu nie towarzyszy refleksja nad możliwymi sposobami przezwycię-

żenia impasu. A jako że od ponad dekady obserwujemy zainteresowanie kryminałem 

(przede wszystkim osadzonym w realiach „małych ojczyzn”), nietrudno przewidzieć, iż 

dobra passa może rychło się skończyć1.  

Pewnym remedium na ów kryzys mogłoby stać się odwołanie do założeń „nowego 

regionalizmu”; uczynił to Wojciech Koryciński w cyklu osadzonym w realiach Świdnicy 

—Tajemnicy ulicy Pańskiej, 2011 oraz Niebieskich zakonach, 2013 (niedoścignionym 

wzorem pozostaje powieść Dolores Redondo Niewidzialny strażnik, 2013; wydanie pol. 

2014). I w tym wypadku jednakże na twórców (zwłaszcza tych, którzy dopiero szlifują 

swe pióra, doświadczenie zastępując nadmiarem dobrych chęci) czyhają rozliczne pu-

łapki artystyczne pośród których najpoważniejszą zdaje się utożsamianie literatury re-

gionalnej z połączeniem bedekera z (czasami ufantastycznionym) pitavalem. Niekiedy 

też bywa, iż twórca – zachęcony sukcesem artystycznym (ale i komercyjnym) opowieści 

ulubionego autora – sięga po wykorzystywany przez niego schemat w nadziei, że zmiana 

miejsca akcji i imion protagonistów tudzież dostosowanie do lokalnych realiów zagwa-

rantuje mu porównywalne do pierwowzoru powodzenie. 

 

 Recenzja książki: Przemek Corso, Podziemne miasto, Gdynia: NovaeRes Wydawnictwo Innowacyjne 
2014, ISBN: 978-83-7722-885-2, ss. 360. 
 
1 Pewne oznaki wyczerpania, zwłaszcza kryminału utrzymanego w stylistyce retro, już można zaobser-
wować: dyskontując sukces artystyczny cyklu opowieści o Breslau Marka Krajewskiego (zapoczątkowa-
nego Śmiercią w Breslau, 1999), Nadia Szagdaj stworzyła postać kobiety-detektywa – protagonistki cyklu 
„Kroniki Klary Schulz” (2013–) – osadzając ją w tych samych realiach. Różnica artystyczna pomiędzy ob-
oma cyklami jest oczywista dla każdego czytelnika... 
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Już teraz zatem uprzedźmy – Przemek Corso nie tylko zdołał owych pułapek 

uniknąć, jakkolwiek trudno uznać Podziemne miasto za powieść w pełni udaną (o czym 

później). Z pewnością do walorów utworu, decydujących o tym, że powieść można uznać 

za udaną, należy osadzenie akcji w prowincjonalnej Legnicy; umożliwiło to autorowi 

nakreślenie celnych obserwacji socjologiczno-obyczajowych, wpisujących się w nurt 

apologii prowincji, odmiennej jednakże od dotychczasowych wizji ukazanych na kartach 

„literatury korzeni”.  

Równie udane są kreacje głównych bohaterów. Ich językowy sposób bycia, pod-

porządkowany charakterystyce środowiskowej (ale i pokoleniowej) nie trąci manierą 

stylizacyjną, toteż traktujemy ich wypowiedzi jako naturalne. Jest to wielka zaleta w sy-

tuacji, gdy czytelnik ma możliwość konfrontacji kreacji postaci z własnym doświadcze-

niem pozatekstowym; w ten sposób opowiadana historia zyskuje na „prawdopodobień-

stwie”, odbiorca zaś chętniej potraktuje ją jako „doniesienie z rzeczywistości”, pozwala-

jąc na wikłanie się w zaproponowana przez autora grę. A jest ona w wypadku utworu 

Corso wielopoziomowa i uzależniona od wieku oraz doświadczenia lekturowego odbior-

cy; starsi zapewne rychło dostrzegą w kreacji protagonisty wpływ cyklu opowieści Zdzi-

sława Nienackiego o dociekliwym historyku sztuki; już teraz jednak zaznaczmy – Robert 

Karcz to nie Pan Samochodzik i wszelkie szukanie daleko idących powinowactw należy 

uznać za chybione; wyważona pod tym względem zdaje się opinia jednego z użytkowni-

ków internetowego forum poświęconego literaturze: „Nie chciałbym jednak powiedzieć, 

że Corso skopiował Pana Samochodzika, bo tak nie jest. Po prostu autor zna czynniki, 

dzięki którym powieść przygodowa zyskuje na wartości”2. 

 W istocie (samo)świadomość Corso jako pisarza umożliwia mu nie tylko spraw-

ne kreślenie pełnowymiarowych bohaterów, ale i taką konstrukcję linii fabularnej, że 

czytelnik bywa zaskakiwany w sytuacjach, w których najmniej się tego spodziewa. Traf-

nym rozwiązaniem było umocowanie akcji w przeszłości Legnicy, zwłaszcza związanej z 

tragedią drugiej wojny światowej. Góry Sowie (podobnie zresztą jak większość obszaru 

Dolnego Śląska) skrywają do dziś tajemnice z tego okresu, rozpalając wyobraźnię nie-

jednego poszukiwacza przygód. Nie dziwi przeto, że autor sytuuje zagadkę w podziem-

 

2 Radek Hućko, „zaczytani.pl”, http://zaczytani.pl/ksiazka/podziemne_miasto,druk [wpis z dn. 6.09.2014; 
dostęp: 13.09.2014]. 

http://zaczytani.pl/ksiazka/podziemne_miasto,druk
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nych korytarzach miasta, których istnienie do dziś pozostaje okryte mgłą tajemnicy; nie 

ma zatem nadmiernej przesady w słowach Damiana Treli, deklarującego:  

 

Podziemne fortyfikacje, tajne tunele, korytarze i przejścia, to temat, który na pewno fa-

scynuję każdego. Dolnośląskie katakumby już dawno obrosły w mity i legendy. Podziemna prze-

szłość Legnicy to wciąż biała plama historii3.  

 

I to one de facto są tytułowymi bohaterami Podziemnego miasta, istniejącymi 

równolegle z Legnicą, której ulice przemierzają protagoniści (najbardziej zresztą zapa-

dają w pamięć właśnie nie sceny szkolne, lecz te, w których przemierzamy 

z protagonistą legnickie podziemia). Odczytywany w ten sposób utwór Corso jawi się 

jako reinterpretacja założeń „powieści tajemnic”, w której obnażony zostaje demoniczny 

charakter miejskiej aglomeracji i jej mieszkańców. Jakkolwiek bowiem nie sposób odna-

leźć w opowieści wątku stricte nadprzyrodzonego bądź zdarzeń przełamujących jedność 

ontologiczną świata przedstawionego, nie sposób wyzbyć się poczucia demonicznego 

rysu w kreacji „czarnych bohaterów”. Ich zło jednakże – niczym w wiktoriańskiej powie-

ści gotyckiej – nie ma charakteru „zewnętrznego”, lecz pozostaje interpretowalne w ka-

tegoriach etycznych i psychologicznych; innymi słowy, Lewisowski diabeł nie objawia 

się we własnej postaci (jak było na kartach Mnicha, 1796; wydanie pol. 1964), lecz jako 

emanacja zła tkwiącego w człowieku (bliżej mu zatem do Stevensonowskiego Pana Hy-

de’a i jego potomków).  

Zalety opowieści Corso nie powinny jednakże przesłaniać uchybień konstrukcyj-

nych Podziemnego miasta. Trudno bowiem za szczególnie udany uznać początek utworu; 

sceny z egipskich wykopalisk raczej zniechęcają, niż dodają atrakcyjności utworowi. Ma-

ło przekonujący jest również epizod z harpunem, który stał się przyczyną powrotu bo-

hatera do ojczyzny. Również praca w szkole – jako że zawód nauczyciela nie jest już da-

rzony taką estymą, jak niegdyś – nie jest traktowana jako ukoronowanie kariery; tym 

bardziej dziwi nie tylko to, że protagonista zgodził się na zastępstwo, ale i sam pomysł, 

aby w ten sposób zarabiać w oczekiwaniu na lepszą propozycję (osobną kwestią pozo-

staje, że współcześnie i o pracę w szkole nie tak łatwo, protekcja zaś nie zawsze bywa 

 

3 D. Trela, Podziemna Legnica, „e-legnickie”, http://e-legnickie.pl/index.php/publicystyka/12-publicysty-
ka-region/7457-podziemna-legnica [wpis z dn. 31.12.2013; dostęp: 13.09.2014]. 

http://e-legnickie.pl/index.php/publicystyka/12-publicysty%1fka-region/7457-podziemna-legnica
http://e-legnickie.pl/index.php/publicystyka/12-publicysty%1fka-region/7457-podziemna-legnica
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skuteczna)4. Tym niemniej lektura powieści, przy jej niedociągnięciach i uchybieniach, 

może zapewnić wiele chwil niezapomnianej rozrywki. A czegóż więcej należałoby ocze-

kiwać od powieści popularnej?  

 

4 Zob.: M. Frania, Wizerunek polskiego nauczyciela w prasie – obraz rzeczywistości czy krzywe zwierciadło?, 
[w]: Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej, red. M. Kodracka, A. Łysak, Wrocław 2009, 
[e-book dostępny na stronie: 
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=27807&from=publication], s. 19–28. 

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=27807&from=publication

