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Najniebezpieczniejszy zawód świata… 

 

Rick Yancey znany jest polskim czytelnikom przede wszystkim z powieści Piąta 

fala, będącej jego debiutem nad Wisłą. Została ona przez miłośników fantastyki przyjęta 

na tyle entuzjastycznie (nie tylko zresztą przez nastoletnich odbiorców, do których była 

intencjonalnie adresowana), że Wydawnictwo Jaguar zdecydowało się przybliżenie pozo-

stałej twórczości tego wciąż mało znanego pisarza. Było to z pewnością – w warunkach 

gospodarki wolnorynkowej – posunięcie ryzykowne, jednak z perspektywy czasu można 

z pewnością pogratulować osobom odpowiedzialnym za politykę wydawniczą oficyny od-

wagi i wyczucia. Z pewnością bowiem cykl o perypetiach monstrumologa (w świecie prze-

stawionym utworu mianem tym określany jest badacz potworów) trudno uznać za ko-

lejną „awanturę z zaświatami”, jakich od pewnego czasu nie brakuje na czytelniczej gieł-

dzie.  

W pierwszym tomie – Badaczu potworów (2009; wydanie pol. 2014) – zostaliśmy 

wprowadzeni w świat protagonisty wraz z jego osobliwościami; została też nakreślona 

sytuacja komunikacyjna, w której poznajemy przygody bohatera cyklu. Pod tym wzglę-

dem kolejny tom perypetii Williama Henry’ego Jamesa nie przynosi zatem zmiany. Tym 

jednakże, co odróżnia go od powieści inicjującej cykl, jest skupienie się na wielorakich 

aspektach śledztwa w sprawie nadnaturalnych zbrodni, jakie prowadzą bohaterowie; 

można zauważyć też osadzenie w większym stopniu (niż w Badaczu potworów) w klima-

cie kulturowo-społecznym przełomu XIX i XX wieku. Rozwiązanie to, jakkolwiek może 

wydawać się ryzykowne w powieści intencjonalnie przeznaczonej dla młodzieży (wiek 

 

 Recenzja książki: Rick Yancey, Klątwa wendigo [The Monstrumologist #2: The Curse of Wendigo] przeł. Sta-
nisław Kroszczyński, Warszawa: Wydawnctwo Jaguar 2014, ISBN: 978-83-7686-248-4, ss. 460. 
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założonego adresata to – w myśl notki na okładce – „14+”), nie sprawia wrażenia sztucz-

nie narzuconego; co więcej: to właśnie osadzenie w wystarczająco odległej przeszłości, by 

jej kreacja mogła zostać podporządkowana mechanizmom „postpamięci”, zdaje się czynić 

opowieść Yancey’a szczególnie atrakcyjną1. Tym bardziej, że pisarz nie stroni od przywo-

ływania – jako intertekstów – ówczesnej literatury niesamowitej; pośród utworów nie 

mogło zabraknąć oczywiście noweli Wendigo Algernona Blackwooda (1910; wydanie pol. 

2006). Z tego względu lektura powieści Yancey’a może być atrakcyjna zarówno dla od-

biorców do których intencjonalnie jest adresowana (tj. o niezbyt wielkim stażu czytelni-

czym), jak i poszukujących w sztuce słowa czegoś więcej, niż jedynie wartkiej akcji; dla 

nich bowiem z pewnością interesujące będzie, w jaki sposób współczesny autor odczytuje 

konwencjonalne opowiadanie, należące do klasyki amerykańskiej literatury grozy.  

Poziomy lektury można zresztą multiplikować, bowiem samo opowiadanie Blac-

kwooda zakorzenione jest w indiańskim folklorze, z którym pisarz ten zetknął się okazjo-

nalnie podczas wyprawy łowieckiej do Kanady2. Tym samym Klątwę wendigo można po-

tencjalnie (jakkolwiek należy w tym wypadku zastanowić się nad możliwością nadinter-

pretacji znaczeń) odczytywać również jako – napisaną z perspektywy postkolonialnej – 

wariację na temat postrzegania przez Blackwooda tradycyjnej kultury indiańskiej przez 

białego przybysza. Wreszcie, możliwe jest także potraktowanie Klątwy wendigo jako kul-

turowego rozrachunku z amerykańskim gotykiem inspirowanym nie tylko nowelistyką 

Edgara Allana Poego oraz obrazem Granta Wooda, lecz także  ich kulturowymi parafra-

zami, wśród których nie zabrakło produkcji studia Universal Pictures bądź Troma Enter-

tainment3. Być może zatem utożsamienie wendigo z demonem z kręgu wierzeń mongol-

skich to w tym wypadku nie lapsus, lecz celowo wprowadzona informacja, zaś czytelniczy 

 

1 Osobną kwestią pozostaje, do jakiego stopnia wybór czasu akcji jest podyktowany obserwowaną od nie-
jakiego czasu w popkulturze modą na quasi-wiktoriańskość entourageu, do którego sięgają twórcy. Najbar-
dziej reprezentatywnym dla niej przejawem jest zarówno żywotność różnych kulturowych mutacji zjawi-
ska steampunk, jak i gothic lolita (jest to jeden z subnurtów lolita fasion, szczególnie zakorzeniony w epoce 
wiktoriańskiej). 
2 Na temat zakorzenienia prozy pisarza w tradycyjnych opowieściach zob.: Encyclopedia of Literature in Ca-
nada, red. W. H. New, Toronto: University of Toronto Press Incorporated 2002, s. 443, hasło: Gothic and 
Grotesque; G. L. Reece, Weird Science and Bizarre Beliefs: Mysterious Creatures, Lost Worlds, and Amazing 
Inwentions, London: I. B. Tauris&Co Ltd 2009, s. 49. 
3 Osobną kwestią pozostaje, do jakiego stopnia cykl Yancey’a to alternatywny sposób odczytania założeń 
gotyku amerykańskiego, którego immanentną cechą pozostaje zakorzenienie w codzienności; Helen Whea-
tley nie waha się określić go mianem „udomowionej” wersji gotyku europejskiego (zob.: taż, Gothic Televi-
sion, Manchester: Manchester University Press 2006, s. 123). Na temat specyfiki ponowoczesnego amery-
kańskiego gotyku wobiegu popularnym zob.: A. Witkowska, American Gothic, czyli horror amerykańskiego 
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namysł nad nią pozwala na dostrzeżenie konsekwencji homogenizacji pop-metafizycz-

nego doświadczenia4. 

Niezależnie jednak od przyjętej strategii lekturowej, uwagę wpowieści Yancey’a 

zwraca szczególna dbałość o detale; to ona czyni świat przedstawiony w pełni wiarygod-

nym nawet dla nastawionego sceptycznie odbiorcy, który ma przecież prawo zachować 

rezerwę wobec przyjętej przez autora konwencji „horroru retro”5. Tym bardziej, iż – jak 

wskazuje doświadczenie kulturowe w zakresie prozy kryminalnej – nie wystarczy osadzić 

fabuły w (mniej lub bardziej) odległej historycznie epoce, by zagwarantować sobie arty-

styczny (ale i, przyznajmy, marketingowy) sukces; prawidłowość tę dostrzegają odbiorcy 

zarówno powieści Marka Krajewskiego i Marcina Wrońskiego, jak i usiłujących dyskonto-

wać modę na retro-kryminał Konrada K. Lewandowskiego bądź Nadii Szagdaj. 

Tymczasem Klątwa wendigo Yancey’a to opowieść, w której nastrój zostaje budo-

wany stopniowo na niedopowiedzeniach i w oparciu o subiektywny punkt widzenia głów-

nego bohatera. Co więcej, ponieważ odbiorcy dostępne są jedynie jego zapiski, adresat nie 

ma pewności, do jakiego stopnia relacja ta pozostaje referencyjna wobec realiów świata 

przedstawionego. Tym samym skazani jesteśmy, jako czytelnicy na pokładanie nadziei, iż 

to, z czym się zapoznajemy, pozostaje adekwatne do „realnych” przeżyć protagonisty. Co 

więcej, otrzymujemy je niejako „z drugiej ręki”, bowiem sam spisujący wspomnienia to 

nie badacz potworów, lecz jego uczeń, nie ma zatem pełni wiedzy o motywach postępo-

wania swego pryncypała. Wprowadzenie (skonwencjonalizowanej zresztą już w XIX-

wiecznej fantastyce grozy) ramy modalnej fabuły, dzięki której odbiorca zostaje posta-

wiony w sytuacji komunikacyjnej właściwej dla czytelnika quasi-faktograficznych nota-

tek, pozwala autorowi na zaproponowanie gry w odczytywanie tradycji kulturowej, bez 

której nie sposób zrozumieć ani wyboru schematu fabularnego opowieści, ani poszcze-

gólnych rozwiązań akcji. 

 

domostwa. Analiza >>udomowionej<<, amerykańskiej wersji gotyku na przykładzie seriali „American Gothic” 
i „American Horror Story”, „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna” 2013, nr 9, s. 154-162. 
4 Interesujące zresztą byłoby porównanie sposobów, w jaki do tradycji folkloru Indian północnoamerykań-
skich sięgają tak różni twórcy, jak Yancey i Graham Masterton, mający w swym dorobku powieść pt. Wen-
digo (2007; wydanie pol. 2007). 
5 Zaproponowany tu termin ma oczywiście charakter operacyjny, nie zaś klasyfikujący określony nurt fan-
tastyki grozy. Niemniej warto zauważyć, iż w ostatnich latach na rynku polskim ukazało się kilka znaczących 
tłumaczeń zachodnich utworów, które można byłoby określić tym mianem. Dla przykładu przywołajmy po-
wieść Drood Dana Simmonsa. 
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Przed nami jeszcze dwa tomy przygód monstrumologa i jego ucznia – The Isle of 

Blood (2012) oraz The Final Descent (2013); miejmy nadzieję, iż dane nam będzie zapo-

znać się z nimi jak najrychlej, w równie celnym, jak dotychczas, przekładzie i oryginalnej 

oprawie graficznej. 


