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Space opera alla Polacca 

Marcin Jamiołkowski to pisarz znany dotychczas z sensacyjno-kryminalnego cy-

klu powieści o Herbercie Kruku, utrzymanych w poetyce urban fantasy. Dotychczas uka-

zał się Okup krwi (2014); na 2016 planowany jest kolejny tom pt. Bezsenni. Internautom 

może też być znany jako autor miniatury Detektyw —  opublikowanej w 2015 roku we 

wrześniowym numerze specjalnym pisma „Szortal” — w której autor pozostaje wierny 

wypracowanej w powieści strategii łączenia elementów fantastycznych z kryminalnymi. 

Zarówno powieść, jak i nowela poświadczają pisarską sprawność Jamiołkowskiego, któ-

ry — jakkolwiek tworzy historie dość konwencjonalne, czyni to w sposób atrakcyjny dla 

czytelnika, dzięki czemu można z zainteresowaniem śledzić perypetie jego bohaterów. 

Co więcej: drukowane w czerwcowym numerze „Szortalu” Pięćdziesiąt twarzy Kowal-

skiego ukazują go jako twórcę sięgającego w pomysłowy sposób do imaginarium popkul-

tury; tytuł nieprzypadkowo odwołuje się do niegdysiejszego bestselleru pióra E. L. Ja-

mes [właśc. Eriki Mitchell], jednakże już fabuła pozwala dostrzec ironiczny charakter 

tego nawiązania1. Być może zatem najnowszą — tak różną koncepcyjnie od poprzednich 

utworów — powieść Jamiołkowskiego należałoby zatem również odczytywać przez pry-

zmat „lekturowego dialogu” z utrwalonymi w wyobraźni społecznej schematami i roz-

wiązaniami, od których nie stronią liczni twórcy literatury popularnej. Co istotne, sytuu-

ją się one na różnych poziomach lektury; nie zawsze też można jednoznacznie rozstrzy-

gnąć ich charakter, co sprawia, że wiele sugestii interpretacyjnych nabiera wymiaru ar-

bitralnego. Niemniej jednak ostentacyjność wielu aluzji fabularnych pozwala odczyty-
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wać powieść Jamiołkowskiego jako dyskusję nie tylko ze skonwencjonalizowanymi roz-

wiązaniami, ale i stereotypami poznawczymi odbiorców. Należy jednak pamiętać o pu-

łapkach interpretacyjnych, które czyhają na nieuważnego odbiorcę — nazbyt łatwo mo-

że on bowiem dowartościować utwory „podejrzane aksjologicznie”, odnajdując w nich 

nie to, co zawierają, lecz własne oczekiwania. Najoczywistszym kulturowym punktem 

odniesienia pozostaje space opera, z której specyfiką rodzimi miłośnicy „awantur w Ko-

smosie” mogli zapoznać się głównie podczas lektury cyklu (wraz z subcyklami) opowie-

ści Davida Webera o perypetiach nieustraszonej kosmicznej heroiny — Honor Harring-

ton. Intencjonalnie dorównać ma jej (ba, nawet stać się — jak zapewne mogliby to ująć 

protagoniści filmów Stanisława Barei — superherosem na miarę naszych możliwości) 

tytułowy bohater, Ian Keller. Jednakże pierwsze spotkanie w nim nakazuje ostrożność w 

wartościowaniu owej postaci; bliżej bowiem, niż do Honor Harrington z Weberowskiego 

cyklu, jest mu do postaci łączącej w sobie cechy osobowości Luka Skywalkera i Hana 

Solo; być może, do pewnego stopnia przypomina też Richarda B. Riddicka z cyklu filmów 

zapoczątkowanych obrazem Pitch Black (USA 2000, reż. David Twohy). Wprawdzie czy-

telnik poznaje Kellera nie na Tatooine, lecz na Marsie, jednak oba miejsca łączy atmosfe-

ra zaściankowości. Można by dostrzec w tym obrazie wizję marsjańskiej codzienności z 

Annake (1971) Stanisława Lema,  Jamiołkowski rychło jednak rezygnuje z ukazywania 

dnia powszedniego czasu, kiedy ludzkość opanowała Wszechświat w trakcie ekspansji 

zwanej Rozproszeniem. Efektem tego procesu stało się odrodzenie tendencji mocar-

stwowych, które z kolei doprowadziły do powstania dwu konkurencyjnych Kościołów, 

walczących o polityczną dominację: Nowego Watykanu i Kościoła Pontifexańskiego. 

Wciągnięty w mroczne machinacje reprezentantów Sarmacji i Caratu, powieściowy bo-

hater musi wypełnić dywersyjno-szpiegowską misję, której się podjął. Czytelnik zaś jest 

świadkiem wielu pościgów, walk oraz ogromu zła, wyrządzanego przez reprezentantów 

Caratu (to zantagonizowane z Sarmacją imperium, pełniące w ramach świata przedsta-

wionego funkcję czarnego charakteru). Jest również obowiązkowy happy end, zaś boha-

ter — za swoją prawość — zyskuje w nagrodę (po intencjonalnie uroczych, niezręcznych 

oświadczynach) względy pięknej księżniczki, której przecież nie mogło zabraknąć; po-

dobnie jak również kary dla najczarniejszego z czarnych charakterów… Można by zatem 

uznać powieść Jamiołkowskiego za powielenie tego, co w popkulturze najbardziej roz-

poznawalne i zbliżone do skonwencjonalizowanych rozwiązań; podkreśla to projekt 

graficzny okładki, przywodzący na myśl (osobną kwestią pozostaje, do jakiego stopnia 



3 

 

nawiązanie to jest intencjonalnie) rozwiązanie znane z Za błękitną kurtyną Romana Ber-

towskiego (1996). Na ile jednak mamy w tym wypadku do czynienia z niezamierzonym 

kiczem? A może — biorąc pod uwagę walory językowej kreacji świata przedstawionego 

— jest to kicz celowy, pokrewny estetyce kampu? Czy też — tu jednak należałoby za-

chować najwyższą ostrożność w ferowaniu sądów krytycznych — Jamiołkowski w Kelle-

rze jawi się jako uważny czytelnik powieści Kazimierza Truchanowskiego, łączących 

surrealistyczną wyobraźnię z diagnozą lęków współczesności? Do pewnego stopnia być 

może punktem odniesienia dla kreacji świata przedstawionego mogłyby stać się również 

Lemowskie Dzienniki gwiazdowe. Trudno przecież całkowicie serio traktować pomysł 

wskrzeszenia Rzeczypospolitej szlacheckiej (wraz z całym jej entourage'em w skali Ko-

smosu); zarazem niemożliwe jest zredukowanie do aktualnych napięć w polskiej polity-

ce wobec Rosji uczynienie jej „imperium zła” poprzez narzucenie roli odrodzonego cara-

tu. A karabele, stanowiące broń osobistą? Czyż funkcjonalnie nie są zbliżone do pogrze-

bacza, którym Ijon Tichy poruszał stos atomowy swego pojazdu w jednej z opowieści? 

Na postawione tu pytania każdy z czytelników musi odpowiedzieć sam. Jednakże nawet 

jeśli powieść Jamiołkowskiego nie przypadnie mu do gustu, jako nazbyt udziwniona spa-

ce opera, czas przeznaczony na jej lekturę z pewnością nie będzie utracony. 

 

 

 

 


