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Most nad przepaścią to powieść Konrada T. Lewandowskiego, która ukazała się w 

1995 roku. Jednak dzięki współpracy autora z cyfrowym wydawnictwem RW2010, 

możemy przeczytać odświeżoną wersję książki na naszych urządzeniach mobilnych. To 

dobrze, zwłaszcza że omawiana historia jest warta lektury. Lewandowski, twórca tak 

wszechstronny, jak i kontrowersyjny, pisze science fiction, polityczną groteskę, historie 

alternatywne oraz kryminały, jednocześnie promując swoją teorię metafizyczną i 

aktywnie uczestnicząc w internetowych dyskusjach. Choć największą popularnością 

cieszył się w latach dziewięćdziesiątych (zwłaszcza po wygraniu  nagrody Zajdla za 

opowiadanie Noteka 2015 w 1995 roku), nadal pozostaje rozpoznawalną postacią 

polskiego światka fantastycznego i co chwila przypomina o sobie, czy to publicznymi 

wypowiedziami, czy nowymi powieściami. Albo, jak w tym wypadku, wznowieniami. 

Most... jest powieścią fantasy, w każdym razie najłatwiej przez pryzmat tego gatunku 

spojrzeć na tę historię. Opowiada o losach państwa-miasta, wybudowanego na stojącej od 

wieków przeprawie nad nieskończoną przepaścią (a skoro bohaterowie nie mieszkają 

pod mostem, na pewno nie są trollami). Jak w wielu tekstach autora, do sprawnie 

poprowadzonej fabuły i odkrywczych konceptów fantastycznych przebijają się 

rozważania polityczne, społeczne i religijne  – niektórych czytelników będzie to nużyć czy 

wręcz denerwować, ale inni pewnie dostrzegą w tym świeckim kazaniu Lewandowskiego 

jakiś urok, a na pewno oryginalny sposób na zwieńczenie historii. 

Sama opowieść jest dość prosta – rządzone na wzór renesansowej republiki kupiec-

kiej Miasto na Moście przeżywa zamach stanu, organizowany przez tytularnego dożę w 
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imieniu nowej szlachty. Zdarzenia te czytelnik obserwuje głównie z perspektywy poru-

cznika Coro, młodego arystokraty, reprezentującego wszystkie cnoty, jak i przywary 

dawnej elity. W tle Lewandowski prezentuje kontrowersje religijne i naukowe oraz 

zwięźle, ale w pasjonujący sposób zarysowany świat mieszkających poza Mostem 

barbarzyńców. Zakończenie historii nie jest wcale banalne, a co więcej, stanowi dobrą 

ilustrację dla metapolitycznych rozważań autora. Ale Most... można, i warto, czytać z 

pominięciem tej nieco zbyt nadętej warstwy opowieści. 

Mimo pretensji do mówienia o Czymś Ważnym, książka Lewandowskiego to przede 

wszystkim dobra rozrywka. Spójna, dynamiczna historia militarna i spiskowa, osadzona 

w ciekawym świecie, opowiadana przez może niezbyt pogłębione psychologicznie, ale 

sympatyczne (bądź uroczo antypatyczne) postaci. Właśnie kreacja świata i akcja są 

najbardziej wartościowymi elementami powieści. Czasem snute na marginesie 

rozważania autora za ten margines się wylewają, i to daleko; na szczęście szybka salwa z 

muszkietu ratuje czytelnika przed nudą. Żałuję też kilku nierozwiniętych wątków (na 

przykład pełniącego bardzo istotną funkcję fabularną, ale zarysowanego bardzo 

pobieżnie arcykapłana Augunona) oraz świetnie zaprezentowanych, ale nie dość 

wyjaśnionych technologii i myśli militarnej stworzonego dziwnego świata. Te drobne 

wady nie zmieniają jednak mojej pozytywnej oceny powieści. Most... nie zestarzał się 

przez ostatnie dwie dekady i nadal stoi pewnie. 


