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Miasto jako pensjonariusz pokoju bez klamek  

albo jesienna psychoza urbanistyczna 

 

Autorzy stanowiącej wykwit literatury przełomu XIX i XX wieku (nie zawsze „wy-

sokich lotów”) „powieści tajemnic” problematyzowali fenomen miasta, czyniąc go wła-

ściwym bohaterem swych opowieści. To właśnie w zaułkach wielkich metropolii poszu-

kiwali oni kwintesencji doświadczenia nowoczesności, ukazując zarazem spragnionym 

sensacji czytelnikom inne oblicze znanych im z codziennych przechadzek ulic. Współ-

czesnemu odbiorcy opisy te mogą wydawać się naiwne w manierze epatowania skanda-

lem, niemniej ówcześni z niejakim upodobaniem odkrywali smak „zakazanych dzielnic”, 

rządzonych przez występek; jako przykład przywołajmy następujący opis:  

W jednej z trzeciorzędnych restauracji przy ulicy Zielnej zbierały się szumowiny 

społeczne – zawodowi alfonsi, tworząc klub. Schodzili się tam, aby odbywać narady w sprawach 

dotyczących procederu, omawiać sposoby utrzymania w posłuszeństwie wyzyskiwane przez 

siebie ofiary, umawiać się o niesienie sobie wzajemnej pomocy w razie powstającego oporu 

niektórych dziewcząt ulicznych, zamieniali między sobą tak zwane kochanki1. 

Próżno w tworzonych współcześnie opowieściach szukać podobnych opisów, 

choć – zwłaszcza w nurcie kryminału retro (przede wszystkim w twórczości Marka Kra-

jewskiego) – nie brak wątków, pozwalających na odczytywanie ich przez pryzmat poet-

yki „powieści tajemnic” (należy jednakże pamiętać o zmienionej funkcji owych obrazów, 

wymuszonej odmiennym stylem lektury). Przestrzeń miejskiej aglomeracji pojawia się 

również niekiedy w nurcie opowieści grozy, będąc – na wzór niegdysiejszych opowieści 

 
 Recenzja książki: Marta Kostrzewa, Miasto obłąkanych, Gdynia: NovaeRes Wydawnictwo Innowacyjne 

2013, ISBN: 978-83-7722-754-1, ss. 309. 

 
1 A. Pierzchnicki, Tajemnice Warszawy. Powieść na tle wypadków z lat ostatnich, Warszawa: Tania Bibliote-

ka 1909, t. 2, s. 188. 
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– zarówno scenerią fabularnych zdarzeń, jak i ich niemym bohaterem; niedoścignionym 

pod tym względem projektem jest seria „City” Wydawnictwa FORMA, w ramach której 

ukazały się dotychczas m.in. dwie antologie, tematyzujące mroczne oblicza 

(po)nowoczesnego miasta. Oczywiście trudno wymagać, by tak śmiała koncepcyjnie i 

dopracowana artystycznie inicjatywa wydawnicza, jaką na rodzimym rynku zapropo-

nowała owa szczecińska oficyna, mogła znaleźć masowego odbiorcę; adresowana jest 

ona do wąskiego kręgu czytelników, zainteresowanych literaturą nastrojową, w której 

to, co się wydarza, jest sekundarne wobec sposobów opowiadania.  

Nawet jednak mając tę świadomość i – mówiąc językiem bohatera Aleksandra 

Fredry – „znając proporcją”, trudno zgodzić się na lekturową propozycję, jaką przygoto-

wała dla miłośników miejskich opowieści Marta Kostrzewa. Jej Miasto obłąkanych – de-

biutancką powieść – trudno zaliczyć bowiem nie tylko do utworów reprezentujących 

poziom artystyczny opowieści publikowanych przez FORMĘ, ale też jakiejkolwiek litera-

tury, którą można byłoby określić mianem poprawnej. Zarazem – paradoksalnie – nie 

jest to powieść na tyle zła literacko, by mogła, z jednej strony, przeminąć niezauważona; 

z drugiej zaś – zyskać status kultowej. Aby zadość uczynić precyzji przywoła terminolo-

gicznych, należy zresztą zauważyć, iż termin „powieść” jest w odniesieniu do rzeczonego 

utworu nieadekwatny; posługiwać się nim jednakże będziemy na mocy przyzwyczaje-

nia. Jest to bowiem raczej zbiór impresji, z wątkiem imitującym przewodni tak, by czy-

telnik w finale znalazł odpowiedzi na większość pytań zadawanych sobie podczas lektu-

ry (może z wyjątkiem jednego: dlaczego autorka odwołuje się do rozwiązania deus ex 

machine, zamiast przemyśleć ponownie całość opowieści tak, by ją uspójnić). 

Tym zresztą, co najbardziej przeszkadza w delektowaniu się opowiedzianą histo-

rią, nie są zresztą błędy konstrukcyjne. Czy – ukazując sesję terapeutyczną —istotnie tak 

trudno zajrzeć do kompendium dla psychiatrów klinicznych2, by uchronić własną boha-

terkę przed popełnieniem elementarnych błędów, z których autorka nie zdaje sobie 

sprawy? Trudno przecież – nawet biorąc pod uwagę możliwość odmiennej konstrukcji 

psychicznej bohaterów od znanej odbiorcy z doświadczenia pozatekstowego – nie za-

 
2 Niepotrzebna w tym względzie jest zresztą lektura wyspecjalizowanych podręczników, adresowanych 

do studentów psychologii; wystarczyłoby popularnonaukowe opracowanie, np. opracowanie Anny Chanik 

i in. Psychoterapia po ludzku (Wrocław: Stowarzyszenie INTRO 2011). Więcej potknięć w tym zakresie 

wyszczególnia autorka jednej z recenzji powieści; zob.: Miasto obłąkanych – Marta Kostrzewa, w: Mozna-

Przeczytac.pl, http://moznaprzeczytac.pl/miasto-oblakanych-marta-kostrzewa/ [dostęp: 15 września 

2014].  

http://moznaprzeczytac.pl/miasto-oblakanych-marta-kostrzewa/
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stanowić się, dlaczego podczas sesji (czyli w sytuacji intymnej, mającej na celu nawiąza-

nie kontaktu lekarza z pacjentem) w rozmowie uczestniczą osoby postronne?  

Nadmiar wątków rozmaitej natury – kryminalnego, związanego z domniemanym 

zabójstwem rodziny przez pacjenta, socjologicznego (w anonimowym mieście, będącym 

scenerią fabularnych zdarzeń narastają niepokoje społeczne), filozoficznego (protago-

nistka rozważa kwestie determinizmu ludzkich zachowań) – nie tyle ubogaca opowieść 

Kostrzewy, co wprowadza nieuzasadniony konstrukcją chaos; w tej sytuacji jedyną me-

todą rozwiązania owego fabularnego „węzła gordyjskiego” zdaje się odwołanie (z oczy-

wistą szkodą dla artyzmu utworu) do sygnalizowanego uprzednio sposobu antycznych 

dramaturgów. 

Chaosowi opowieści towarzyszy mało przemyślany język relacjonowania fabu-

larnych zdarzeń. Co więcej – zdarzają się lapsusy wynikające z nadmiaru dobrych chęci, 

sprawiające, iż to, co (intencjonalnie) miało potęgować nastrój tajemniczości, grozy, 

zmienia się we własne przeciwieństwo; trudno uznać za podkreślający dramatyzm sytu-

acji fabularnej opis prosektorium:  

Miejska kostnica subtelnie wyłaniała się z ciemności dzięki ciekawsko oświetlającym ją 

latarniom. Znajdowała się na obrzeżach Miasta, zresztą tak, jak i blisko sąsiadujące z nią 

więzienie. (...) Ta część Miasta była niemal całkowicie opuszczona, pełna pustych, splądrowanych 

kamienic. Chodniki tonęły w stertach śmieci rozwiewanych przez co silniejsze podmuchy wiatru. 

Spomiędzy wyzutych z życia budowli wyłonił się nagle stary, poszarzały od kurzu pies3. 

Powyższy opis, intencjonalnie zapewne mający na celu ukazanie grozy otoczenia 

budynku, którego przeznaczenie niejako już samo w sobie predestynuje go do budzenia 

lęku, zdaje się symptomatyczny dla maniery „estetyki nadmiaru”, którego nie brak 

w powieści. 

Czy powyższe słowa oznaczają, iż Miasto obłąkanych to utwór w pełni nieudany? 

Paradoksalnie – nie. Tym bowiem, co wprawdzie zaledwie zostaje zarysowane 

w opowieści (i nierozwinięte w sposób satysfakcjonujący lekturowo) jest próba stwo-

rzenia paraleli między rozpadem struktur społecznych a poszukiwaniem prawdy przez 

bohaterów. Trudno jednakże wyrokować na podstawie tak nikłych przesłanek, z jakimi 

ma do czynienia odbiorca utworu Kostrzewy, czy możliwe byłoby uczynienie z naszki-

 
3 M. Kostrzewa, Miasto obłąkanych…, s. 61. 
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cowanej tu analogii osi fabularnej4. Wtedy jednakże mielibyśmy do czynienia z innym 

utworem; czy bardziej udanym koncepcyjnie i artystycznie – pozostaje w sferze hipotez. 

 

 
4 Po części – jakkolwiek zapewne jest to podobieństwo nazbyt powierzchowne, by czynić je kluczem in-

terpretacyjnym – analogiczną koncepcje można odnaleźć w jednej z powieści Janusza A. Zajdla, Limes infe-

rior (1982). W powieści tej chaos rozpadających się struktur ekonomiczno-społecznych, wywołany nie-

wydolnością systemu gospodarki scentralizowanej, jest tłem dla dramatu protagonisty poznającego 

skomplikowaną prawdę o świecie, w którym żyje. 


