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Ktoś wyrządził Elżbiecie Cherezińskiej nielichą szkodę, porównując ją do George’a 

Martina. Ale szkodę jeszcze większą wyrządziła sobie autorka sama, wierząc w ten sąd. 

Cherezińska nie jest polskim Martinem, jej opowieści piastowskie nie są polską Pieśnią 

lodu i ognia i dobrze. Niestety, trochę tej nieznośnej skłonności do przyjęcia etykiety 

zostaje w Niewidzialnej Koronie, psując potencjalnie wspaniałą opowieść. 

Druga powieść w cyklu piastowskim (pierwszą była Korona śniegu i krwi) to ciekawy 

eksperyment, zakończony interesującymi rezultatami. Od razu muszę zaznaczyć: jako 

powieść, po prostu tekst do czytania, Korona nie zdaje egzaminu na najwyższe noty. A 

szkoda, bo do znalezienia przez autorkę odpowiedniej formuły dla połączenia 

historycznego tła i dyskretnej fantasy brakowało niewiele. 

Korona opowiada fantastyczną wersję historii Władysława Łokietka, wojen i intryg 

przełomu trzynastego i czternastego stulecia. Prócz parahistorycznej opowieści, 

znajdujemy na kartach książki delikatne wątki fantasy oraz powieści obyczajowej. A 

także: publicystykę historyczną, coś na kształt traktatu o doglądaniu koni, trochę 

niezręcznego humoru, jeszcze bardziej niezręcznej erotyki oraz przewodnika 

turystycznego po średniowiecznych miastach i puszczach. Autorka próbowała złapać za 

ogon kilkanaście srok; chyba nie pochwyciła na dobre ani jednej, za to została 

z efektownym pióropuszem w dłoni. 

Korona to powieść długa, a powiedziałbym: zbyt długa. Nie chodzi mi tylko o fizyczną 

objętość książki, ale też (a może przede wszystkim) o łamiący się zamysł i porządek 

fabularny. Akcja powieści rozciąga się na gorącą w historii (ziem polskich i Europy) 

dekadę 1296-1306, co mniej ambitny pisarz mógłby uczynić podstawą do napisania 
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trylogii bądź dłuższego cyklu. A Cherezińska zgarnia do jednego wora wszystko, na co 

może trafić. Dobre przygotowanie historyczne (które mogłoby być dokładniejsze, 

bardziej konkretne, ale nie musiało; autorka oraz jej zespół konsultancki i tak wykonali 

solidną robotę) zazwyczaj ułatwia robotę snującemu opowieść. Niestety, nigdy nie 

zastępuje wyobraźni i konceptu. Cherezińska pisze o wszystkim, co przez te lata się 

zdarzyło, i było choć trochę istotne dla zjednoczenia Królestwa i późniejszego panowania 

Łokietka. Dlatego czytelnik jest narażony na ciągły ostrzał tzw. infobombami, 

skierowanymi nie wiadomo do kogo; bo laik zgubi się, śledząc zawiłe tło historyczne, a 

pasjonat dziejów Polski to wszystko wie. 

Przez karty powieści przewija się niemal nieskończony orszak trzecioplanowych 

bohaterów, którzy pojawiają się i znikają bez śladu. Czasem nie mają wyboru, bo ich realni 

odpowiednicy ginęli lub wycofywali się z gry o tron, ale Cherezińska nie musiała ich 

wszystkich wykorzystywać. Autorka – z premedytacją lub beztroską – złamała pierwszą 

zasadę powieści historycznej: uczyń bohaterem postać bliską centrum wydarzeń, ale nie 

pierwszoplanową! Bo taki sienkiewiczowski Zagłoba widzi, działa i doświadcza więcej niż 

Jan Kazimierz. Odniesienia do klasyków powieści historycznej tracą w przypadku 

Cherezińskiej sens. Współczesna autorka nie może sie równać z lekkością i swobodą 

splatania historii z opowieścią Sienkiewicza, czy Kossak-Szczuckiej. I pewnie nie o to jej 

chodziło, bo wybrała inną drogę. Niestety, na niej też utknęła. 

Wykład pophistoryczny krzywdzi opowieść i odwrotnie: opowieść krzywdzi wykład. 

Ciężko przełknąć duże, suche porcje wiedzy, jeśli nie są one niesione na barkach żywych 

i ciekawych bohaterów. A takich w Koronie nie ma. Ani książę Władysław, ani księżniczka 

Ryksa, ani Michał Zaręba nie zdobyli w moim odczuciu statusu prawdziwych postaci, a 

nawet kiedy byli temu bliscy, zostawali wyrzuceni ze sceny przez tłum beztwarzowych 

(ale nie bezimiennych!) statystów. Jeśli za najlepiej rozwiniętego bohatera opowieści 

uważam klacz Łokietka (to nie żart! Rulka została stworzona z prawdziwym „kopem”), to 

coś w tej historii nie wyszło. 

A przecież Korona nie jest literacką porażką. Podczas lektury, mijałem często partie 

nieudane, aby dotrzeć do tych kilku wspaniałych (opis Rzymu, niektóre sceny dworskie) 

oraz wielu świetnie się zapowiadających, acz nie wykorzystanych dobrze. Powieść 

Cherezińskiej mogłaby być znacznie, znacznie lepsza, jeśli autorka przemyślałaby trzy 

główne bolączki podobnych dzieł. 
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Po pierwsze: styl opowieści. Czy to bardziej fantasy, czy jednak magicznie opisana, ale 

wciąż realistyczna historia. Części fantastyczne (bożki pogańskie, dosłowne ukazanie 

mistyki chrześcijańskiej) wydają mi sie wymuszone, dodane bez dobrego przemyślenia. 

Po wtóre: bohaterowie! W dobrej powieści muszą być nie tylko pionkami na fabularnej 

szachownicy, ale też nośnikami historii. Może warto zrezygnować ze sławnego 

protagonisty, aby wypracować postacie łatwiejsze do prowadzenia i polubienia? I sprawa 

trzecia: skala historii. Bogactwo szczegółów, ale zwłaszcza rozbicie akcji na wiele 

interwałów czasowych po prostu nie wydaje się naturalne, przy braku spajających 

opowieść bohaterów. 

Dlatego bardzo żałuję, że powieść miejscami tak dobra (a chwilami pasjonująca!), 

zawiera tak wiele błędów, wynikających z nieprzemyślenia ogólnej koncepcji. Ocena 

sześciu punktów to średnia między tym, co w Niewidzialnej Koronie udane, i długimi 

partiami szarzyzny, dowodzącymi porażki ambitnego eksperymentu. 


