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Czas utracony… 

 

W jaki sposób odnowić spetryfikowaną konwencję fantasy, sięgając po schemat 

powieści drogi i rodowej zemsty? Wystarczy sięgnąć po skonwencjonalizowane postaci, 

wśród których nie może zabraknąć elfa, półelfa (opcjonalnie: ćwierćelfa) i człowieka. Nie 

należy też zapomnieć o obowiązkowych scenach rzezi i tajemnicy; pewną nowością, choć 

przywołującą wspomnienie wiedźmina Sapkowskiego, jest wątek narkotyzowania się bo-

hatera dla uzyskania wyostrzenia zmysłów (s. 209). „Ale to już było…” – zakrzykną co 

bardziej obeznani z regułami gatunku czytelnicy, cytując (mniej lub bardziej świadomie) 

słowa piosenki Maryli Rodowicz. I będą mieli rację, a zarazem będą się mylić. Istotnie — 

to już było – ale nie tak. Tym bowiem, co stanowi o artystycznej i koncepcyjnej odrębności 

Dziedziców krwi Mateusza Sękowskiego (2013), jest wprowadzenie stylizacjià laSienkie-

wicz– i to na różnych poziomach dzieła literackiego. Albowiem nie tylko bohaterowie 

przemawiają (jak to sobie autor zamierzył) w sposób godny imć pana Zagłoby, ale i w 

podobnej manierze wypowiada się narrator.  

Należy wszakże zaznaczyć, iż autor pozostaje w realizacji swego zamysłu niekon-

sekwentny, przeplatając stylizowane partie wypowiedzi intencjonalnie soczystą, współ-

czesną mową; za przykład niechaj posłuży nam następujący passus: „Aerdin nie odpowie-

dział. Zeskoczył z konia i kopniakami otwierał poszczególne wieśniacze chałupy. Nic, jeno 

trupy z popodrzynanymi gardłami (…) – Co tu się stało, do kurwy nędzy?! – ryknął mło-

dzieniec” (s. 7). 

Pomińmy wprowadzenie rymu wewnętrznego (chałupy — trupy), przydającego 

nieintencjonalnie humorystyczny wydźwięk scenie, która z zamierzenia nie miała pobu-
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dzać do śmiechu; przyjmijmy za dobrą monetę bieganie protagonisty od budynku do bu-

dynku w celu wyważania drzwi (dlaczego rzecz odbywała się w milczeniu, a bohater nie 

wołał ocalałych?). W jaki jednak sposób pogodzić archaizację, której wyrazem zdaje się 

„jeno”,z całkiem współcześnie brzmiącym emocjonalizmem? Na pytanie to nie sposób od-

powiedzieć. Tym bardziej że zabiegi stylizacyjne w powieści Sękowskiego nie są sygnałem 

autorskiego dystansu do opisywanych zdarzeń; nie można traktować ich zatem jako tropu 

interpretacyjnego, akcentującego pretekstowość fabuły. Zabiegi te nie są tym samym sy-

gnałem autotematyzmu Dziedziców krwi, przeciwnie niż np. w Gwiezdnych krucjatach Ro-

berta Zaręby (2001), w których autor dowcipnie połączył fantastycznonaukową rekwizy-

tornie z językiem właściwym literaturze fantasy.  

Podobnie udanego mariażu w powieści Sękowskiego dostrzec nie sposób. Autor 

wprawdzie stara się wykorzystać stylizację do stworzenia nastroju opowieści, jednak naj-

częściej nastrój ów zostaje nią zniweczony. Być może błędem koncepcyjnym było podpo-

rządkowanie opowieści rozrywkowej (a taką są Dziedzice krwi, nawet jeśli pragną ucho-

dzić za coś innego) sposobu prezentacji świata przedstawionego, który już z zamierzenia 

tworzy dystans do opisywanych zdarzeń. Nie należy bowiem zapominać, że prymarną 

funkcją stylizacji jest — powtórzmy za Michałem Głowińskim — swoisty stosunek do 

kodu literackiego (kodów literackich) epoki, wyrażający świadomość uwikłań kulturo-

wych owego kodu (kodów)1. Może ona być oczywiście częściowa, trudno zresztą wyma-

gać, by twórcy literatury popularnej podążyli tropem wskazanym przez Antoniego Rud-

nickiego i Marię Bechczyc-Rudnicką w Dziwie. Opowiadaniu na tle życia Prasłowian (1937) 

i decydowali się na „stylizację totalną”, obejmującą rekonstrukcję języka, podporządko-

waną ustaleniom językoznawców. Niemniej, jeśli nawet, jak choćby w twórczości Jacka 

Komudy, pojawiały się elementy stylizacji na język XVII-wieczny, to służyły one podkre-

śleniu egzotyki czasowej świata przedstawionego.  

Tymczasem w powieści Sękowskiego takiego namysłu nie sposób odnaleźć; wy-

daje się, że pisarz sięgnął po zabiegi stylizacyjne nie tylko bez świadomości funkcji styli-

zacji w dziele literackim, ale i niezbyt pewny celu, w jakim to chce uczynić — tym bardziej 

że wprowadza ją niekonsekwentnie tam, gdzie — na mocy arbitralnego sądu — uznał ją 

za przydatną (do czego jednak, trudno dociec). W efekcie tych zabiegów powstał twór 

 
1 Zob. Michał Głowiński, O stylizacji, w: Problemy socjologii literatury, red. J. Sławiński, Wrocław 1971, s. 150. 
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niespójny wewnętrznie, który może zainteresować jedynie kolekcjonerów osobliwości li-

terackich i czytelników przedkładających czynnik akcji nad wewnętrzną logikę zdarzeń i 

walory artystyczne.  

Tego jednego bowiem nie można z pewnością autorowi odmówić — w powieści 

dzieje się tak wiele, że odbiorca nie zawsze ma czas zastanowić się nad zdarzeniami, któ-

rych jest świadkiem. Niekiedy też konieczne stają się lekturowe powroty do wcześniej-

szych partii utworu, aby przypomnieć sobie, skąd znamy daną postać. Nie jest to oczywi-

ście zarzut, dyskwalifikujący Dziedziców krwi (nie inaczej czynił przecież Steven Erikson 

w Mazalańskiej Księdze Poległych, 1999–2011; wydanie pol. 2000–2012), irytujące jednak 

pozostaje, gdy wprowadzanie nadmiaru bohaterów ma zamaskować uchybienia fabuły. 

Zwłaszcza że ta nie odbiega od przeciętnego poziomu literatury fantasy, adresowanej do 

raczej mało wymagającego czytelnika i można zgodzić się z jednym z recenzentów, iż po-

mysł na książkę autor wykorzystał w stopniu zadowalającym (pomińmy milczeniem 

nieco sarkastyczną wymowę przywołanej tu konstatacji)2. 

Tym, co dodatkowo zubaża lekturową satysfakcję, jest pozostawiający bardzo 

wiele do życzenia poziom korekty. Osoba odpowiedzialna za nią popełnia tak ewidentne 

błędy, jak stawianie wielkich liter po dwukropku (np. s. 10). Czymże wobec tego faktu 

pozostaje informacja o ranie jednego z bohaterów odniesionej wskutek uderzenia… drew-

nianą siekierą (s. 23) bądź błędna odmiana rzeczownika „nogawica” (s. 134)? A specyfika 

anatomiczna, pozwalająca po wbiciu ostrza w żołądek rozerwać tym samym jelita (s. 76)? 

O potknięciach stylistycznych nie warto wspominać; gwoli ścisłości przywołajmy dwa 

najbardziej rażące przykłady: Dojechał do karczmy, do której zajechał pierwszego dnia po-

bytu. Uwiązał konia i wszedł do środka. Widok w środku go nie zaskoczył (s. 41); Wspomnie-

nie elfki było świeże, jakby widział ją jeszcze wczoraj. A minęło dopiero czternaście dni (s. 

52). W jaki wreszcie sposób protagonista walczy pieszo, swobodnie używając miecza dłu-

giego (notorycznie określanego w powieści mianem „półtoraręcznego”, który – jak zau-

waża Dariusz Domagalski – nadali mu współcześnie kolekcjonerzy broni) za pomocą jed-

nej ręki (s. 76)3? 

 
2 Zob. Z. Tala [?], Dziedzice krwi — Mateusz Sękowski [recenzja], w: Ogród pełen książek, http://ogrodpelenk-
siazek.blogspot.com/2014/01/dziedzice-krwi-mateusz-sekowski.html [wpis z dn. 26.01.2014]. 
3 Zob. Dariusz Domagalski, Piraci Północy. Bractwo, Warszawa 2013, s. 42, przypis 1. 
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W dobie wolnego handlu i przewagi podaży nad popytem utwory takie, jak Dzie-

dzice krwi,stają się rynkową osobliwością. Oferta wydawnicza jest zbyt bogata, a czytel-

nicy – wybredni, by mogło usatysfakcjonować ich to, co jeszcze dwie dekady temu byłoby 

postrzegane jako novum. Czy dane nam będzie ponownie spotkać Mateusza Sękowskiego 

jako autora? Być może, jednak teraz będziemy czuć się ostrzeżeni. Poza tym (pozwólmy 

sobie na małą złośliwość, którą niechaj wybaczą nam autor i czytelnicy) Dziedzice krwi 

reprezentują limes inferior twórczej inwencji; toteż może być już tylko lepiej. Dobre i tyle…  

 


