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Kolejne czytadło… 

 

W poszukiwaniu coraz to nowszej egzotyki, twórcy literatury fantasy nie sięgają 

już do wyimaginowanych światów, inspirowanych pomysłami swych poprzedników, ani 

nawet wielkomiejskiej scenerii (jakkolwiek urban fantasy to wciąż ważny nurt, obfitujący 

w znaczące opowieści). Wykreowane mocą fantazji krainy zastępowane są imitującymi 

historyczno-kulturowe zakorzenienie. Nie jest to zresztą zabieg charakterystyczny dla 

najnowszej twórczości fantasy. U progu lat dziewięćdziesiątych XX wieku Artur C. Szrejter 

zapoczątkował modę na fantasy słowiańską, zaś wypracowana przez niego metoda twór-

cza okazała się tyleż efektywna, co efektowna. Kontaminacja wierzeń prasłowiańskich 

(bądź imitujących takie), podparta pogłębioną wiedzą na temat okresu, w których osa-

dzona zostaje fabuła, oraz udanie wykorzystany schemat fabularny, właściwy fantastyce 

spod znaku magii i miecza, okazały się jednak niewystarczające do stworzenia znaczącego 

literacko zjawiska, toteż jakkolwiek wątek Słowiańszczyzny w fantasy okazał się trwały i 

przyczynił się do wykrystalizowania osobnego nurtu tematycznego, z perspektywy czasu 

stał się raczej marginalny. 

Co więcej, nawiązujące do niego opowieści, jakie niekiedy ukazują się obecnie na 

księgarskim rynku (wspomnijmy Strzygonię. Dziedzictwo krwi Sławomira Mrugowskiego, 

2012) raczej potwierdzają, niż przeczą marginalnemu charakterowi zjawiska1. Nie inaczej 

dzieje się wówczas, gdy ‒ zamiast prasłowiańskich przodków w roli bohaterów obsa-

dzimy reprezentantów innych nacji. Problem tkwi bowiem nie tyle w mniejszej bądź 

 
 Recenzja książki: Karolina Janowska, Opowieści celtyckie. Początek, Gdynia: Wydawnictwo Innowacyjne 

Novae Res 2012, ISBN:978-83-7722-213-3, ss. 412. 

 
1 Osobną kwestią pozostaje nurt fantasy,którego twórcy odwołują się do mitologii i wierzeń słowiańskich, 
czyniąc je osią fabularną opowieści. Przykładem służy cykl Bohatyr Juraja Červenáka (2006‒2008; wydanie 
pol. 2012‒), przywołujący postać Ilji Muromca. W tym wypadku mamy do czynienia z remitologizacją bo-
hatera, poprzez opowiedzenie „na nowo” jego losów, postrzeganych przez pryzmat współczesnej świado-
mości kulturowej. 
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większej atrakcyjności przywoływanej rekwizytorni, lecz w ograniczoności schematu fa-

bularnego, o czym przekonuje lektura utworu Karoliny Janowskiej Opowieści celtyckie. Po-

czątek.  

Pisarka zdecydowała się na sięgnięcie w debiutanckim utworze po obcą jej kon-

wencję fantastyczną. Co więcej, zamierzyła pierwsze w swym dorobku artystycznym 

dzieło jako trylogię, toteż możemy być pewni, że ‒ o ile wystarczy jej uporu ‒ przyjdzie 

nam zmierzyć się zapewne jeszcze niejednokrotnie z wizją celtyckiej rzeczywistości, w 

której elementy nadprzyrodzone i potwierdzone badaniami historyków mieszają się ze 

sobą, tworząc obraz świata, w którym magia, polityka, imperialne ambicje i wola prze-

trwania mieszają się z sobą. 

Tym jednak, co najbardziej zdumiewa (jakkolwiek in minus) w utworze, jest fakt, 

że autorce udało się stworzyć wiejący nudą obraz I wieku p.n.e. ‒ czasu wielkich przemian 

w Imperium Rzymskim (to wówczas m.in. wybuchła pierwsza wojna domowa, podbito 

Brytanię, rozpoczęto walkę z korsarstwem). Sam Cezar ukazany został (deklaratywnie) 

jako spiritus movens zmian, jednakże trudno uwierzyć w tę rolę, czytając o jego zajęciach 

podczas podróży morskiej: „Cezar ani myślał się nudzić (…). Zajęć miał dosyć, począwszy 

od patrzenia na morze i rozmyślania nad swoją świetlaną przyszłością, która na razie była 

tylko niewyraźnym zarysem na horyzoncie, do pisania wierszy i traktatów, na którym to 

zajęciu spędzał niemal całe dni” (s. 142); dalsze przygody morskie obfitują w napad pira-

tów, pertraktacje o wysokość okupu, podstęp doprowadzający do zmiany ról (porywacze 

zostają więźniami), wreszcie egzekucję ‒ a wszystko to na niespełna dwudziestu stro-

nach. 

Tempo akcji pozostaje zresztą zawrotne przez większość lektury, jednak trudno 

oprzeć się wrażeniu, że natłok zdarzeń służy przede wszystkim zamaskowaniu usterek 

fabularnych i braku pomysłu; w tym celu ucieka się zarówno do piętrzenia przeciwności 

losu, jak i przybliżania różnych ciekawostek językowo-obyczajowych, podanych czytelni-

kowi w iście encyklopedycznym stylu. Pisarce nieobce są też obrazy utrzymane w styli-

styce wuxia pian (reprezentatywny pod tym względem pozostaje obraz treningu, s. 254). 

Regułą porządkującą literacką wizję miał być paralelizm losów dwu protagonistów 

‒ Cezara i celtyckiego wodza marzącego o zjednoczeniu swego ludu w obliczu ekspansji 

terytorialnej Rzymu, Galvana Wercyngetoryksa. Jednakże równowaga obu wątków zo-

stała zachwiana, toteż nie sposób orzec, do jakiego stopnia pomysł szukania zbieżności 

historycznych w życiu obu wybitnych postaci jest zasadny. Tym bardziej że w wykonaniu 
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Janowskiej ograniczają się one do konstatacji, że u początków drogi do władzy w obu wy-

padkach leży osobista tragedia. 

Jednego natomiast nie sposób autorce odmówić: Celtyckie opowieść. Początek czyta 

się potoczyście (o ile zdolni jesteśmy do wyłączenia zmysłu krytycznego), powieść frag-

mentami potrafi też zainteresować. Pisarka ‒ nawet jeśli nie potrafi wykorzystać posia-

danej wiedzy w oryginalny sposób do kreacji autorskiej wizji czasów, w których osadza 

fabułę ‒ przejrzała podstawowe opracowania z zakresu dziejów Celtów, toteż z pewno-

ścią nie można zarzucić jej konfabulacji. I gdyby tylko jeszcze redakcja stanęła na wyso-

kości zadania, nikłej satysfakcji lekturowej nie zubażałyby błędy ‒ w tym ortograficzne 

(s. 253). 

 


