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Po trzytomowej edycji opowieści o Conanie, Wydawnictwo Rebis ‒ zgodnie za za-

powiedzią ‒ uprzystępniło rodzimemu miłośnikowi literatury fantasy tom opowiadań Ro-

berta E. Howarda. Tym razem jednak bohaterem przygód nie jest sławny Cymmeryjczyk, 

lecz chronologicznie wcześniejsza postać ‒ Kull. To kolejny tom większego projektu ofi-

cyny, którego celem ma być uprzystępnienie polskim odbiorcom przekładów oryginal-

nych wersji wielokroć modyfikowanych utworów Howarda – w dodatku w jednolitej sza-

cie graficznej tak, by kolejne woluminy można było potraktować jako część panoramy pi-

sarstwa fantasy tego autora. 

W wypadku utworów o Conanie inicjatywa taka była w pełni godna pochwały, bo-

wiem ‒ prócz (nie)sławnej edycji „Alfy”, godnej zapamiętania jedynie jako świadectwo 

braku wyczucia stylu, oraz „czarnej serii” Amberu ‒ brak było w Polsce wydań, które 

można byłoby uznać za ultima editio. Ta zaś niezbędna jest nie tylko miłośnikom prozy 

Howarda, pragnącym poznać oryginalny kształt opowieści, ale przede wszystkim bada-

czom; oczywiście zawsze znajdą się zapaleńcy, znajdujący szczególną przyjemność w ko-

lacjonowaniu odmianek tekstowych, zazwyczaj jednak przeciętny miłośnik fantastyki 

spod znaku magii i miecza woli (w czym nie ma zresztą niczego złego) otrzymać jedno-

znaczną wersję opowieści, dzięki czemu nie będzie zmuszony do porównywania i kon-

frontowania transkrypcji nazw własnych. Jednak te same motywy, które przyświecały 

pracom nad opowieściami o Conanie, w wypadku przygód Kulla budzą pewne zastrzeże-

nia. Należy pamiętać bowiem o edycji z 1994 roku, kiedy – nakładem efemerycznego Wy-
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dawnictwa Andor – ukazał się zbiór utworów w przekładzie Michała i Tomasza Kreczma-

rów. Zbiór ten miał intencjonalnie – tak jak w wypadku edycji Rebisu – stanowić przegląd 

tłumaczeń oryginalnych opowieści Howarda, pozbawionych (niekiedy dalece posunię-

tych) ingerencji Lina Cartera. Czy zatem tom Rebisowski jest w tej sytuacji konieczny? 

Wbrew podnoszonym tu wątpliwościom, odpowiedź pozostaje twierdząca. Nie 

tylko zresztą dlatego że – w stosunku do wydania sygnowanego przez Andor (które 

trudno zresztą obecnie dostać) – edycja Rebisu jest poszerzona o materiały kolekcjoner-

skie (niedokończone fragmenty poematu Am-Ra z Ta-anów, szkice krytyczne), zaś w prze-

kładzie kierowano się zdecydowanie lepszym wyczuciem smaku literackiego. Edycja Re-

bisu, traktowana jako część większego przedsięwzięcia (tj. przybliżenia literatury fantasy 

pióra Howarda), zwraca uwagę czytelnika (ale i potencjalnego nabywcy) starannie opra-

cowaną stroną edytorską oraz szatą graficzną tomu; pozostaje ona wprawdzie autorstwa 

różnych rysowników, utrzymana jest jednak w podobnej estetyce (co więcej, celnie od-

twarza nie tylko nastrój opowieści, ale i styl czasów, kiedy owe utwory powstawały). 

Zachowanie jednolitej stylistyki opracowania graficznego, czcionki, rozmieszcze-

nia elementów strony może wydawać się kwestią drugorzędną w relacji np. do artystycz-

nej jakości przekładu (a ten pozostaje bez zarzutu). Paradoksalnie nabiera ono – zwłasz-

cza współcześnie – znaczenia. W sytuacji bowiem, gdy rynek e-booków zaczyna domino-

wać na giełdzie czytelniczej, zwrócenie uwagi odbiorcy na fizyczny aspekt funkcjonowa-

nia książki jako przedmiotu estetycznego nie powinien ograniczać się do tzw. książki ar-

tystycznej. Świadomość tego ma z pewnością wydawnictwo Powergraph, którego druko-

wane publikacje spełniają najwyższe standardy edytorskie (wydawnictwo Mag rezerwuje 

tak doskonałe opracowanie dla serii „Uczta Wyobraźni”). Toteż jeśli osoby odpowie-

dzialne za politykę wydawniczą Rebisu zdecydowały się na ujednolicenie kolejnych to-

mów, by tworzyły wyodrębnioną spośród oferty książkowej oficyny serię, gest ten należy 

uznać za podyktowany nie tylko względami marketingowymi; to również wyraz świado-

mości, że pierwszy kontakt z książką ma charakter czysto fizyczny i nierzadko od niego 

uzależnione są decyzje potencjalnego czytelnika. Tym bardziej, jeśli mamy do czynienia 

ze znanym wprawdzie pisarzem, ale identyfikowanym z przede wszystkim z jednym bo-

haterem – Conanem Cymmeryjczykiem. 

Tymczasem Kull jest w historii literatury fantasy postacią niezwykle ważną, jak-

kolwiek jej ranga wynika nie tyle z doskonałości kreacji , co prekursorskiego – wobec Co-

nana – charakteru. Czy można zatem uznać, że władca Valiusii to jedynie literacka 
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„wprawka”, przygotowująca Howarda do stworzenia jednej z archetypalnych postaci opo-

wieści spod znaku magii i miecza? Trudno dać jednoznaczną odpowiedź na tak posta-

wione pytanie. Kull bowiem zarazem jest i nie jest literackim przodkiem Conana. Z pew-

nością pomiędzy obiema postaciami istnieje więź dalece wykraczająca poza chronologię 

zdarzeń (hegemonia Valusii kończy się wraz ze świtem Cymmerii); nie jest też Conan do-

pełnieniem tego, co w Kullu pozostało zaledwie naszkicowane. 

Gdyby pokusić się po szukanie powinowactw z wyboru między oboma bohaterami, 

należałoby zwrócić uwagę na to, że postacie te dopełniają się wzajemnie. Conan to przede 

wszystkim barbarzyńca – zwłaszcza w utrwalonej w popkulturze filmowej interpretacji 

Arnolda Schwarzeneggera (Conan barbarzyńca, USA 1982, reż. John Milius; Conan niszczy-

ciel,USA 1984, reż. Richard Fleischer) – będący jednak intruzem nie tylko w cywilizowa-

nym świecie (co zostało podkreślone w obu filmach), ale i w przestrzeni pierwotnej dzi-

kości (opowiadanie Za Rzeką Czarną), nawet jeśli nie jest owego wyobcowania w pełni 

świadomy. Tymczasem Kull, mimo zbliżonego rysu osobowości, pozostaje zadumany nad 

przemijalnością świata, w którym nic (nawet epoka, w której żyje, o czym przekonujemy 

się podczas lektury Królów nocy) nie jest dane na zawsze. O ile bowiem Conan pozostaje 

w dookreślonej erze hyboryjskiej, Kull wędruje poprzez przestrzeń i czas, by powrócić do 

swych czasów, tworząc w nich legendę o władcy, który pokonał upływ czasu. 

Nieprzypadkowo też – w stosunku do opowieści o Conanie – tom utworów poświę-

conym przygodom Kulla został ułożony w taki sposób, by zaakcentować zwartą fabular-

nie budowę: Opowiadaniu bez tytułu,wprowadzającemu tę postać, paralelnie odpowia-

dają Królowie nocy. W pierwszym heros odchodzi w świat; w ostatnim odchodzi ze świata. 

Kolistość tej drogi nieprzypadkowo imituje losy postaci właściwych mitom bohaterskim, 

opisanym w Bohaterze o tysiącu twarzy Josepha Campbella (1968, wydanie pol. 1997). 

Jest to zresztą szczególna cecha pisarstwa Howarda, właściwa nie tylko opowieściom o 

władcy Valusii. Łączenie mitu i opowieści historycznej tworzy nową jakość: można byłoby 

określić ją mianem „realizm mitycznego”, który Reese Okyong Kwon rezerwuje dla powie-

ści Alexiego Zentnera Dotyk (2011; wydanie pol. 2013)1. Z tego względu Kull. Banita z 

Atlantydy pozostaje nie tylko świadectwem etapu rozwoju literatury heroic fantasy;to 

również wciąż żywa opowieść, która w pełni zasługuje na przypomnienie. 

 
1 Zob.: The Milions Interview: Alexi Zentner,„The Milions”, http://www.themillions.com/2011/04/the-mil-
lions-interview-alexi-zentner.html [rozmowa z dn. 6 kwietnia 2011]. O powieści pisała Anika Radzka-No-
waczewska; zob. tejże, Mityczny dotyk – nie pozostaniesz na niego obojętnym ,„Creatio Fantastica” 2013, nr 
43/2. 


