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Meandry romansu paranormalnego 

Moda na romanse, których bohaterowie pochodzą „nie z tego świata”– zapocząt-

kowana w rodzimej literaturze fantastycznej bodaj cyklem Zmierzch Stephanie Meyer 

(2005–2008; wydanie pol. 2007–2009)1 – zdaje się ugruntowana nad Wisłą na tyle, że i 

rodzimi twórcy skłaniają się ku tej konwencji. Czynią to oczywiście z różnym efektem, 

zależnym od pomysłu i artystycznej potencji, toteż obok mało wyrafinowanych utworów 

inspirowanych prozą Meyer, Tricii Rayburn i Rebecky Fitzpatrick pojawiają się opowie-

ści godne baczniejszej uwagi, niż tylko przejawiającej się w pospiesznym przekartkowa-

niu woluminu przy księgarskiej półce; do takich (choć należy powstrzymać się od nad-

miernego optymizmu, jest to bowiem utwór nie pozbawiony wad) należy powieść Woj-

ciecha Barana Minione życia.  

Tym, co zwraca uwagę in plus w utworze Barana, to domknięcie fabularne 

wszystkich wątków; dzięki tej decyzji autor – przeciwnie do obowiązujących na czytel-

niczej giełdzie tendencji – nie grozi odbiorcom kontynuacją, dyskontującą potencjalny 

sukces pierwowzoru. Możemy przeto cieszyć się radością płynącą z lektury bez obaw, że 

czeka nas w przyszłości ciąg dalszy, który – jak to zwykle bywa – jest pierwszym kro-

kiem na artystycznej „równi pochyłej”. Co więcej, tym razem mamy do czynienia ze 

schematem konstrukcyjnym dalece odbiegającym od poziomu reprezentowanego przez 

– pozwólmy sobie na nieco sarkazmu – „harlequiny ze szczyptą zaświatów”. Element 

nadprzyrodzony został wpleciony w fabułę opowieści w taki sposób, że stanowi jej nie-

 
 Recenzja książki: Wojciech Baran, Minione życia, Gdynia: NovaeRes Wydawnictwo Innowacyjne 2013, 

ISBN: 978-83-7722-910-1, ss. 483. 

 
1 Oczywiście nie należy zapominać o filmowych realizacjach konwencji paranormal romance; przykładem 

służy: Uwierz w ducha (USA 1990, reż. Jerry Zucker) oraz Miasto aniołów (USA 98, reż. Brad Silberling). 

Wyśmiewają się z nich twórcy Gnijącej panny młodej (Wielka Brytania 2005, reż. Tim Burton), jednakże w 

popkulturze romans paranormalny to wciąż żywy i prężny nurt, zwłaszcza w twórczości dla dorastających 

pannic, kierujących się (pozwólmy sobie na niejaką złośliwość) burzą uczuć, nie smakiem estetycznym. 
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rozerwalną część; tym samym Minione życia spełnia postulat, który niegdyś przed litera-

turą fantastyczną postawił Stanisław Lem w Fantastyce i futurologii (1972), znany jako 

jej surowy krytyk: bez wątku nadprzyrodzonego całość historii traci sens, toteż jest to 

istotnie (w Lemowskim sensie) powieść fantastyczna, a przy tym pełnowymiarowy thril-

ler z elementami powieści sensacyjno-przygodowej, historycznej oraz obyczajowej (co 

jednak najbardziej zadziwia, to że wszystkie z wymienionych tu elementów współgrają z 

sobą). 

Również bohaterowie nie powielają sprawdzonych artystycznie (a tym samym 

i marketingowo) wzorów owych produkcji. Jeśli zaś dodamy indywidualizację języka 

postaci i dbałość o naturalność frazy dialogów, moglibyśmy odnieść wrażenie, że mamy 

do czynienia z arcydziełem pośród „romansów paranormalnych”. Tak jednak nie jest 

i dobrze – mając świadomość walorów powieści Barana – zdawać sobie sprawę z jej 

ograniczeń.  

Jest to bowiem – przy całej sympatii do melodyjnej frazy, jaką został napisany – 

utwór „przegadany”. Zdecydowanie korzystniejsza artystycznie byłaby rezygnacja 

z wielu szczegółowych opisów, które – można odnieść wrażenie – mają charakter samo-

istnych impresji. Owszem, są one godne uwagi jako świadectwo panowania autora nad 

słowem, niemniej w literaturze (nie tylko zresztą rozrywkowej) nie o popisy chodzi (a 

przynajmniej chodzić powinno)2. Tymczasem pisarzowi trudno znaleźć równowagę po-

między opisem będącym wartością samoistną a takim, który buduje nastrój opowieści, 

mimo że potrafi stworzyć gęstą, mroczną atmosferę (tym bardziej jednak żal, iż pisarz 

nie narzucił sobie większej dyscypliny tak, by w większym stopniu podporządkować 

wirtuozerskie popisy stylu nastrojowości).  

Niemniej, mimo zgłaszanych tu wątpliwości, postponowane nieco tu opisy godne 

są uwagi, jednakże – aby docenić ich urodę – konieczna staje się lektura wybranych 

fragmentów (które warto zaznaczyć sobie uprzednio) już po przeczytaniu całości tak, by 

móc docenić urok frazy, za pomocą której zostały skomponowane. To w nich bowiem 

można dostrzec wrażliwość na artyzm słowa już nie Barana-prozaika, lecz Barana-

kaligrafa, potrafiącego wydobyć z fizycznego kształtu słowa jego brzmienie przekute w 

 
2 O tym, że wrażenia piszącego te słowa nie jest odosobnione, świadczą uwagi anonimowego recenzenta 

powieści Barana, zauważającego: Choć akcja jest naprawdę ciekawa to nie wiem czemu, ale dla mnie strasz-

nie się wlokła. Mniej opisów na pewno by pomogło (Minione życia – Wojciech Baran, w: Zaczytana w swoim 

świecie, http://szeptksiazek.blogspot.com/2014/05/minione-zycia-wojciech-baran.html [dostęp: 20 

września 2014]. 

http://szeptksiazek.blogspot.com/2014/05/minione-zycia-wojciech-baran.html
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linię3. W ten sposób prozaik wspiera się dokonaniami artysty, by uwypuklić sensy skry-

wane w brzmieniu dźwięków i fraz. To one bowiem współtworzą – wespół z wyobraźnią 

czytelnika – obraz przeklętej wioski oraz coraz bardziej odległej od doświadczenia 

współczesnych czytelników rzeczywistości lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, które 

przesuwa się w stronę zakorzenionej kulturowo „postpamięci”; to nią należy zapewne 

też tłumaczyć ahistoryzmy i uchybienia; trudno przecież, by żołnierze Wehrmachtu byli 

wtajemniczeni w działalność „Forschungs- und Lehrgemeinschaft das Ahnenerbe e.V” w 

sugerowany w powieści sposób (s. 253), skoro po 1939 roku organizacja ta była włą-

czona w struktury SS4. 

Czym w rozrachunku jest utwór Barana? Bez wątpienia rację ma autor interne-

towej recenzji powieści zaznaczający, że z pewnością nie wejdzie ona do kanonu litera-

tury początków XXI wieku5; zarazem jednak trudno Minionym życiom odmówić walo-

rów, które sprawiają, iż jest to powieść, do lektury której warto powracać wielokrotnie.  

 

 
3 Przykłady dokonań kaligraficznych Barana dostępne są na stronie autorskiej; zob.: http://www.woj-

ciechbaran.8p.pl [dostęp: 20 września 2014]. 
4 Zob.: M. H. Kater: Das „Ahnenerbe“ der SS 1935-1945: Ein Beitrag zur Kulturpolitik des dritten Reiches, 

München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2006, s. 91.  
5 Zob.: Minione życia– Wojciech Baran, w: MoznaPrzeczytac.pl, http://moznaprzeczytac.pl/minione-zycia-

wojciech-baran/ [dostęp: 20 września 2014]. 

http://moznaprzeczytac.pl/minione-zycia-wojciech-baran/
http://moznaprzeczytac.pl/minione-zycia-wojciech-baran/

