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Ostatni z bohaterów

 

Solomon Kane. Okrutne przygody to ostatni tom z pięciotomowej edycji Wydawnic-

twa Rebis dzieł Roberta E. Howarda. Składające się na niego opowieści w przeważającej 

mierze znane były już polskiemu czytelnikowi; bodaj najwcześniej mógł on poznać  – zre-

sztą jedno z najlepszych – Skrzydła wśród nocy (w nowej edycji: Skrzydła w nocy) w tomiku 

Płomień Assubarnipala (1986). Nie było to, powtórzmy, jedyne spotkanie rodzimego mi-

łośnika fantasy z tym bohaterem; kilka nowel zamieszczonych zostało również w „czarnej 

serii” utworów o przygodach Conana w tomach: Księżyc czaszek (1992) i Czerwone cienie 

(1992). Dotychczas były to jednakże opowieści rozproszone, toteż wydanie nakładem Re-

bisu zasługuje na tym większą uwagę, że zbiera je w jeden wolumin (osobną kwestią po-

zostaje artystyczna jakość tłumaczenia owych utworów, zależnie od wydawnictwa)1. 

Jest to zarazem najbardziej tajemniczy pośród bohaterów Howarda, dobrze się 

przeto  stało, że oficyna nie tylko przypomniała go, ale i uczyniła to w taki sposób, że 

trudno jest przejść obojętnie obok „posępnego purytanina”. Tym bardziej, że Kane funk-

cjonuje nie tylko jako bohater fantasy; na jego kreację przemożny wpływ zdają się mieć 

 
 Recenzja książki: Robert E. Howard, Solomon Kane. Okrutne przygody [The Savage Tales of Solomon Kane], 
przeł. T. Nowak, Poznań: Rebis 2014, ISBN: 978-83-7818-541-3, ss. 407. 
 
1 Dopiero teraz też można docenić zamysł wydawnictwa, które – publikując w jednakowej szacie graficznej 
całość edycji – umożliwiło tym samym rodzimemu miłośnikowi fantasy dostrzeżenie ewolucji pisarstwa 
Howarda. Szkoda jednocześnie, że opowieści tych nie uzupełnia przypomnienie perypetii innych –  wpraw-
dzie mniej znanych – jednak również stworzonych przez pisarza bohaterów. Wprawdzie kilku z nich dane 
było poznać polskiemu czytelnikowi z rozproszonych tłumaczeń bądź niskonakładowych wydań nieistnie-
jących już obecnie oficyn (m.in. Andora i PiK), choć zebranie ich w jeden wolumin mogłoby stanowić wyda-
rzenie artystyczne. Z pewnością też – biorąc pod uwagę staranność edytorską osób odpowiedzialnych za 
edycję Rebisu oraz ambicję, by była to edycja spełniająca wymogi stawiane przed wydaniem krytycznym – 
mogłaby posłużyć jako wydanie źródłowe dla badaczy przekładów prozy Howarda. Z tego względu należa-
łoby przypomnieć też powieść Howarda Tupiogłowy (1929), która w Polsce doczekała się jedynego prze-
kładu, w dodatku w niskim nakładzie, w Wydawnictwie ARKA w 1991 roku. 
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również inne, uprawiane przez Howarda, gatunki literackie. Z pewnością ważnym inter-

tekstem pozostaje poetyka opowieści przygodowej; można oczywiście dostrzec również 

powinowactwa między kreacją Kane`a i Cormaca Fitzgeoffrey`a,  mniej znanej postaci z 

panteonu Howardiańskich bohaterów, którego przygody osadzone zostały w trakcie trze-

ciej krucjaty (1189-1192)2. Czyż nie brzmią znajomo słowa: „Dziwny i twardy człowiek 

był z Cormaca. Wypełniała go mroczna pasja i gwałtowność. Urodził się i wychował w 

ponurej krainie, gdzie prymitywna gwałtowność była normalna i potrzebna do przeży-

cia”3? Trudno dziś oczywiście rozstrzygnąć charakter wzajemnych zależności owych bo-

haterów, których przygody Howard tworzył w zbliżonym czasie. Z pewnością jednak 

można dostrzec inspirację kreacją Kane`a w postaci  Steve`a Harrisona — protagonisty 

detektywistycznych nowel publikowanych w latach 1934-1936 na łamach „Strange De-

tective Stories” i „Thrilling Mystery” (niektóre należące do cyklu utwory nie były zresztą 

publikowane za życia Howarda). 

Solomon Kane to jednakże nie tylko postać otoczona nimbem niedopowiedzenia, 

lecz i najbardziej osobliwa. O ile bowiem Conan zdążył zadomowić się w zbiorowej wyob-

raźni, stając jedną z postaci archetypowych literatury fantasy, Elak zaś traktowany bywa 

najczęściej jako wczesne ideowe wcielenie Cimmeryjczyka, o tyle Kane dalece odbiega od 

stereotypowego wyobrażenia barbarzyńcy; co więcej – czasoprzestrzeń, w jakiej zostaje 

osadzony, również zostaje podporządkowana innej niż w wypadku opowieści o Conanie 

koncepcji fantasy. To nie wyimaginowane krainy, zniszczone później potopem, który zgła-

dził też Atlantydę, lecz inspirowany realiami (jakkolwiek bardzo umownymi) XVII wiek, 

będący w ujęciu Howarda czasem odkryć geograficznej egzotyki i wynikającej z nich od-

mienności spojrzenia na rzeczywistość.  Odwołując się do koncepcji Grzegorza Trębic-

kiego, można byłoby określić nurt opowieści o perypetiach Kane`a mianem „fantasy prze-

mieszczenia”4.  

Rozpatrywane z zaproponowanej tu perspektywy genologicznej utwory nabierają 

szczególnego znaczenia; są bowiem nie tylko świadectwem gatunkowych poszukiwań Ho-

 
2 Polski czytelnik miał okazję zapoznać sie z przygodami Fitzgeoffrey`a  dzięki tomowi Jastrzębie Outremeru 
(przeł. J. Ring, Warszawa: Andor 1991, ISBN: 83-85227-02-4, ss. 136). Dla współczesnego odbiorcy stano-
wią one raczej ciekawostkę, niż przykład utworów wciąż oddziałujących na wyobraźnię (być może jednak  
zawiniła w tym wypadku jakość przekładu).  
3 R. E. Howard, Niewolnica, w: tegoż, Jastrzębie Outremeru, przeł. J. Ring, Warszawa: Andor 1991, ISBN: 83-
85227-02-4, s. 136. 
4 Zob.: G. Trębicki, Fantasy. Ewolucja gatunku, Kraków: Universitas 2007, ISBN: 97883-242-0726-8, s. 120. 
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warda, ale i potencjału opowieści spod znaku „magii i miecza”. Nie należy bowiem zapo-

minać o okresie, w którym powstawały te „okrutne opowieści”: lata dwudzieste i trzydzie-

ste XX wieku to czas poszukiwań formuły. Wprawdzie pierwsze próby uczynił William 

Morris (autora m.in. Lasu za światem, 1895; wydanie pol. 1992) i publikujący równocze-

śnie z Howardem Lord Dunsany [właśc. Edward John Moreton Drax Plunkett]5, jednak w 

świadomości czytelniczej fantasy nie istniała jako oddzielny gatunek literatury rozrywko-

wej. W zamian funkcjonował silnie zakorzeniony nurt opowieści egzotyczno-podróżni-

czej, której niekwestionowanym kodyfikatorem pozostawał Henry Rider Haggard. Nie ist-

nieją powszechnie dostępne świadectwa lektury, które potwierdzałyby wpływ jego prozy  

— m.in. Kopalni króla Salomona (1885; wydanie pol. 2004), Onej, czyli historii niezwykłej 

wyprawy (1887; wydanie pol. 1987) bądź Pierścień królowej Saby (1910; wydanie pol. 

1927) – na kształt egzotyki Howardiańskiej. Niemniej pomiędzy oboma autorami istnieje 

wyrazista wspólnota wyobraźni w kreśleniu niedostępnych zakątków globu oraz koncep-

cji barbarzyństwa6. 

Jako tym ciekawsza jawi się kreacja protagonisty Howarda obdarzonego nie tylko 

skomplikowaną osobowością, którą czytelnik stopniowo odkrywa w trakcie lektury, ale i 

osadzonego w przestrzeni imitującej historyczną epokę. Utwory te, czytane przez współ-

czesnego miłośnika fantasy, jawią się jako interesujące nie tylko w charakterze  świadec-

twa historycznego rozwoju gatunku, ale i gra z jego oczekiwaniami. Do pewnego stopnia 

są one przewidywalne, aczkolwiek Howard potrafi zaskoczyć świeżością rozwiązań fabu-

larnych. Tym niemniej — zwłaszcza podczas lektury przez pryzmat popkulturowych ak-

 
5 Obaj pisarze, tj. Lord Dunsany i Howard, „spotkali się” zresztą na kartach tomu Barbarzyńca i marzyciel 
(przeł. Z. A. Królicki, P. Kruk, Warszawa: Versus 1990, ss. 150). 
6 Zob.: S. Connors, Twilling of the Gods: Howard and Völkstumbewegung, w: The Barbaric Triumph. A Critical 
Anthology on the Writtings of Robert E. Howard, red. D. Herron, Maryland: Wildside Press 2004, s. 98. Inte-
resujące jest zresztą, że i w samej twórczości Howarda pojawia się różna ocena barbarzyństwa; w jednej z 
opowieści o Conanie czytamy: „Barbarzyństwo jest naturalnym stanem gatunku ludzkiego (...) Cywilizacja 
jest czymś nienaturalnym. To kaprys okoliczności. I barbarzyństwo musi zawsze ostatecznie zwyciężyć” 
(Tegoż, Za Rzeką Czarną w: tegoż, Conan i miecz zdobywcy, przeł. T. Nowak, Poznań: Rebis 2013, s. 156). 
Tymczasem w utworach, których protagonistą jest Solomon Kane, wnosi on postęp cywilizacyjny w świat 
barbarzyństwa. Szczególnie wyraziście problem ten pojawia w Skrzydłach w nocy (1932) – w utworze tym 
Kane walczy z mitycznymi istotami, wygnanymi do Afryki przez greckiego herosa. Zarazem sam Kane po-
strzega siebie – paradoksalnie – jako barbarzyńcę; w przywołanym utworze czytamy: „Kane stał jak bez-
wiedna figura tryumfu. Starożytne imperia upadną, ciemnoskórzy ludzie znikną i nawet pradawne demony 
wydadzą ostatni dech, ale nad wszystkim tym stać będzie aryjski barbarzyńca – białoskóry, zimnooki, do-
minujący. Najwyższy wojownik ziemi, czy to odziany w wilczą skórę i rogaty hełm, czy w wysokie buty i 
dublet. Czy poniesie w dłoni topór bojowy czy rapier” (Tamże, w: tegoż, Solomon Kane. Okrutne przygody, 
przeł. T. Nowak, Poznań: Rebis 2014, s. 318). 
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tualizacji koncepcji postkolonializmu – zdają się one świadectwem przekonania o wyż-

szości „białego człowieka” i jego cywilizacyjnej misji dziejowej7. Oczywiście należy pamię-

tać o ostrożności interpretacyjnej w przywoływaniu ponowoczesnych metodologii dla ba-

dania popkultury, niemniej do zaproponowanego tu odczytania twórczości Howarda 

zdaje się uprawniać klimat intelektualny i pamięć o przeszłości, w jakiej wzrastał pisarz; 

w latach dwudziestych XX wieku w Teksasie wciąż żywa była – zakorzeniona we wspo-

mnieniach i kulcie przeszłości – (post)pamięć o rebelii teksańskiej z jej mitem założyciel-

skim bitwy o Alamo (23 lutego-6 marca 1836). Walka z wojskami meksykańskimi obrosła 

legendą nie tylko w westernach8.  Znalazła ona również niekiedy — jak w wypadku epi-

zodu obrony obozu w Zielonych beretach (USA 1968, reż. Mervyn LeRoy i in.) – osobliwy 

wyraz w filmie propagandowo-wojennym. Postrzegana z zaproponowanej tu perspek-

tywy kreacja Solomona Kane`a być może pozwoliłaby nie tylko na zrozumienie jego po-

wikłanego systemu aksjologicznego, ale też dałaby odpowiedź na pytanie o przyczyny lek-

turowej atrakcyjności tego bohatera, której nie zaszkodziła nawet niezbyt udana arty-

stycznie i koncepcyjnie ekranizacja Solomon Kane. Pogromca zła (Czechy-Francja-Wielka 

Brytania 2009, reż. Michael J. Bassett). Być może też – paradoksalnie – mentalnie anachro-

niczna i nieprzystająca do czytelniczego doświadczenia pozatekstowego postać Kane`a 

odpowiada na skryte potrzeby uporządkowania systemu etycznego, tak, by dobro i zło 

mogło zostać rozdzielone — nawet jeśli dobro osiągnięte zostaje dzięki wyborowi mniej-

szego zła9. 

 
7 Na temat rasistowskiego wymiaru poglądów Howarda –  zob.: L. DiTommaso, Robert E. Howard`s Hyborian 
Tales and the Question of Race in Fantastic Literature, Extrapolation 1996, nr 2, s. 151-170. Interesującym 
punktem odniesienia dla wywodów DiTommaso zdają się uwagi Paula Hocha na temat manifestacji rasowej 
dominacji w zachodnich koncepcjach „męskości”; zob.: tegoż, White Hero Black Beast: Racism, Sexism and 
the Mask of Masculinity,  London: Pluto Press 1979, s. 94. Niekiedy też można akcenty takie dostrzec w pro-
zie Howarda; przykładowo: „Wiedział że to robota rasy wyższej. Żadne z czarnych plemion nie osiągnęło 
nigdy takiego poziomu kultury, o jakim świadczyły te rzeźbienia” (Tegoż, Księżyc czaszek w: tegoż, Solomon 
Kane. Okrutne przygody, przeł. T. Nowak, Poznań: Rebis 2014, s. 132). Fabularnie uwaga ta może być moty-
wowana mentalnością XVII-wiecznego bohatera, jednakże można ją odczytywać również jako wyraz poglą-
dów samego Howarda. 
8 Do pierwszych filmów poruszających temat obrony Alamo należą westerny: The Immortal Alamo (USA 
1911, reż. William F. Haddock) oraz Martyrs of the Alamo (USA 1915, reż. Christy Cabanne). 
9 Osobną kwestią pozostaje zachodząca w ten sposób „bonizacja” zła, właściwa dla współczesnej popkul-
tury. Czymże innym, jeśli nie jej wyrazem, jest uczynienie pozytywnym bohaterem serialowego psychopaty 
Dextera Morgana (Dexter, USA 2006-2013, reż. Michael Cuesta) bądź kreację wampirów w cyklu Stephanie 
Meyer „Zmierzch (2005-2010; wydanie pol. 2007-2010)? 


