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Lekturowej udręki ciąg dalszy 

 

Po zaledwie poprawnie napisanych Opowieściach celtyckich. Początku Karoliny Ja-

nowskiej otrzymaliśmy okazję, by zapoznać się z ciągiem dalszym przygód Gajusza Juliu-

sza Cezara i Galvana Wercyngetoryksa. Powieść ta nie odbiega ani poziomem, ani koncep-

tem od poprzedniej części, toteż nużące byłoby powtarzanie zarzutów, dotyczących obu 

części cyklu. W zamian skupmy się na sposobie, w jaki autorka wykorzystuje poetykę róż-

nych nurtów powieści popularnej, by uczynić Opowieści celtyckie bardziej ‒ z perspek-

tywy czytelnika założonego ‒ atrakcyjnymi (czy spełniły pokładane w nich nadzieje, to 

kwestia osobna). 

Należy przy tym, podczas lektury utworu Janowskiej, mieć w pamięci prawidło-

wość zauważoną przed laty przez Stefana Szumana, według którego immanentną cechą 

utworów mało wartościowych artystycznie i problemowo bywa dość często drobiazgo-

wość opisów; jednocześnie zaś ubóstwo języka i rozwlekłość stylu nie pozwalają autorowi 

na oddanie słowami w adekwatny sposób tego, co pragnąłby zawrzeć w fabule. Pisał on:  

Pisarstwo dyletantów (…) grzeszy zarówno rozwlekłością, jak ubóstwem języka. Styl pi-

szącego staje się rozwlekły i zbyt dużo mówiący, gdy autor krąży myślami i słowami dookoła sedna 

rzeczy, nie umiejąc w nie trafić (…). Dyletanci (…) zlepiają z różnych elementów lepiankę myśli, a 

nie konstruują ‒ z architektonicznych, oszczędnie i racjonalnie dobranych członów ‒ budowli za-

wierającej i wyrażającej myśli, dojrzałą do zamieszkania w słowie1. 

Autorka nie waha się łączyć wątków, które mogłyby samodzielnie stać się osią fa-

bularną osobnych opowieści; mamy zatem miłość i przeszkody stające na drodze do 

szczęścia zakochanych, przeznaczenie, magię, a nawet marzenia o stworzeniu imperium. 

 
 Recenzja książki: Karolina Janowska, Opowieści celtyckie. Droga do władzy, Gdynia: Wydawnictwo Inno-

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

 
1 S. Szuman, Pochwała dyletantów, Warszawa 1947, s. 58. 
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Aż tyle i tylko tyle, bowiem ‒ biorąc pod uwagę autorską realizację pomysłów ‒ ponownie 

nie sposób oprzeć się wrażeniu, że ich nadmiar wypływa nie tyle z twórczej potencji, co 

jest świadectwem rozpaczliwej obawy przed brakiem weny. Tej zaś potrzeba zaiste wiele, 

by w literacko satysfakcjonujący sposób rozwiązać zadzierzgnięte w poprzednim tomie 

wątki (ów lęk, w konfrontacji czytelnika z treścią Opowieści celtyckich. Drogi do władzy, 

zdaje się w pełni zasadny). 

Czy stało się to przyczyną, dla której autorka w 2013 roku porzuciła prace nad fi-

nałowym tomem trylogii i w zamian opublikowała ‒ równie zresztą mało udaną arty-

stycznie co niedokończona trylogia ‒ powieść obyczajową Blask trawy pampasowej, utrzy-

maną w modnej od pewnego czasu konwencji opowieści o zaczynaniu od nowa życia 

przez „kobietę z przeszłością”? 

Podobnie jak w poprzednim tomie, w Opowieściach celtyckich. Drodze do władzy 

szwankuje korekta, jakkolwiek tym razem nie sposób odnotować błędów ortograficznych, 

zdarzają się zdania nieintencjonalnie dwuznaczne; przyjrzyjmy się jednemu z nich: 

„W łaźniach zawsze pełno było senatorów, konsulów, pretorów, klientów, informatorów 

i innych podejrzanych typów z rzymskiego półświatka” (s. 355). Zaiste, surowa to ocena 

elit rzymskich, jakiej nie sposób znaleźć nawet na kartach powieści Stevena Saylora… 

Cóż pozostało nam po lekturze niedokończonej dotychczas trylogii, której tomu fi-

nalnego nie oczekujemy z niecierpliwością? Zapewne przede wszystkim potwierdzenie 

przekonania, że pisarz musi mieć coś istotnego do powiedzenia, w przeciwnym razie bo-

wiem ‒ uwikłany w banał ‒ zdolny będzie stworzyć jedynie powieść, o której czytelnik po 

lekturze zapomni. Na takie zaś utwory szkoda czasu. 

 


