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Mroczne nudziarstwo 

Wydana przez RW2010 w 2012 roku powieść Mariana Kowalskiego jest odważną 

próbą sprzedania pulpowego romansu jako fantastyki. Dodajmy, że próbą nieudaną, ale 

nie sposób odmówić autorowi sprytnego podejścia do promocji własnej twórczości. Bo 

receptura zabarwiania głównego nurtu szczyptą prozy gatunkowej nie jest zła, a w 

przypadku takich Igrzysk Śmierci przyniosła nawet spektakularny sukces i swoisty laur 

autorce za promocję fantastyki wśród gawiedzi. Można też dyskutować z walorami, jakie 

prezentuje saga Zmierzchu, udana artystycznie, niczym wyprawa Urzędującego 

Prezydenta do Japonii, ale niewątpliwie popularna. Niestety, idąc podobną drogą, 

Kowalski nie wykrzesał ze swojego tekstu tej iskry, która zmienia nudny kicz w 

rozrywkowy kicz. 

Mroczne dziedzictwo to powieść obyczajowa, sięgająca stylistyką po nieco 

urozmaicone wzorce dworcowego romansu (to znaczy: nie romansu związanego z koleją, 

jak Anna Karenina, ale na dworcu kupowanego; zwykle po dziewięć złotych 

dziewięćdziesiąt groszy). Wygląda na to, że autor rozważał też wariant pisania horroru 

gotyckiego, ale około dwóch trzecich opowieści ten pomysł ostatecznie zarzucił. Gdzieś 

na drugim planie przewija się kryminał i tło historyczne, a także długie kazania o 

ciemnocie średniowiecza (i renesansu). 

Prawdę pisząc, żywiłem w związku z nimi pewną nadzieję. Czytając tyrady na temat 

obskuranctwa, nietolerancji i ogólnego horroru życia w średniowieczu (i renesansie), 

pisane (zdałoby się) z kamienną twarzą wezwania wobec Kościoła do „rozliczenia się z 

mroczną przeszłością”, czy dostrzeganie w każdym kamieniu przyszłego pomnika Jana 

Pawła II (który, co ciekawe, raz jest zaocznie świętym, a raz jeszcze błogosławionym), 
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myślałem, że autor zaraz nie wytrzyma i roześmieje się. Ba!, może nawet wprowadzi do 

opowieści fabularną niespodziankę, świadomą subwersję używanych w narracji klisz. Nic 

z tego. Wątek rozliczeniowy autor opuścił niebawem po połowie książki, jakby sam się 

nim nudząc. Muszę przyznać, że ten brak twista jest największą niespodzianką Mrocznego 

dziedzictwa. 

Powieść zaczyna się niemrawo, ale obiecująco – mamy dziennikarza, który podczas 

konferencji na temat czarownic, zakochuje się w rudej kobiecie, opętanej myślą o spalonej 

na stosie Sydonii von Borck. To właśnie w pierwszej części powieści autor pozwala sobie 

na najdłuższe wykłady, a'la Wikipedia, łamiąc absolutnie wszystkie zasady dotyczące tak 

zwanych „infobomb” w tekście fabularnym. Zresztą sam dostrzega ten problem. Pisząc za 

każdym razem o "polowaniu na czarownice w średniowieczu i renesansie", jakby czuje, 

że nie mówi o regularnej historii, ale o pewnym micie, czarnej legendzie, tak płodnej 

literacko, jak zwodniczej faktograficznie. Dodając owo „i renesansie”, zdaje się 

rozpaczliwie łatać faktografię, nie naruszając epickości historiograficznej legendy z 

osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Nie wychodzi mu to. 

W pewnym momencie Kowalski porzuca te starania, usiłując wskrzesić inny zabytek 

przeszłości – klasyczny horror gotycki. Zjawisko to jest dobrze (bo prawie dwieście lat) 

już przeterminowane w literaturze, ale czasem sprawdza się w kinie, grach, sztukach 

plastycznych, bądź i w powieści, jeśli ta jest napisana w świadomie stosowanej konwencji 

retro. W Mrocznym dziedzictwie owej samoświadomości nie znajdziemy więcej niż złota 

w wodzie morskiej, dlatego próba ta ogranicza się do „mrocznych” epitetów, które 

mogłyby zawstydzić rozmachem nawet Roberta Lipskiego i jego „odrażające i 

bluźniercze” przekłady opowiadań Lovecrafta. 

Przez całą opowieść autor częstuje czytelnika opisami, anegdotkami i widokami 

Pomorza Zachodniego, stara się zbudować jakiś krajobraz słowiańsko-germańskiego 

pogranicza; moim zdaniem bez skutku. Przygotowanie Kowalskiego do tej części 

historycznej jest albo niewystarczające, albo pisarz nie wykorzystał swoich kwerend w 

sposób udany, a żaden z tych wariantów nie przynosi mu literackiej chwały. 

Autor przez kilkanaście stron zastanawia się, czy ze swojej powieści nie uczynić 

kryminału. Ostatecznie odrzuca ten pomysł i kończy wątek tajemnicy w sposób tak 

sztampowy, że na chwilę znów uwierzyłem w parodystyczny charakter Mrocznego 

dziedzictwa. Potem jednak powraca do konwencji przewidywalnego romansu. Urozmaica 

go tylko odniesieniami do bieżących (latach 2011-12) wydarzeń społecznych i 
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politycznych; przypuszczam, że za kilka lat do zrozumienia tychże będzie potrzebny nie 

tyle archeo-, co paleontolog medialnego dyskursu. 

Powieść kończy się fabularnie koło sto siedemdziesiątej strony; materialnie – koło 

dwusetnej. Nie wiem, czy nie jest to efekt sklejenia dwóch tekstów na potrzeby powieści, 

czy" gigantycznego rozwodnienia kryminalno-gotyckiego opowiadania. Prawdę pisząc, 

nie jestem tego problemu aż tak ciekaw. Nie mam też pojęcia, komu mógłbym polecić ten 

tytuł. Na pewno nie miłośnikom „czytania Kryształów czasu dla akcji”, bo w powieści 

niezamierzone wątki humorystyczne są zbyt rzadkie, aby uzasadnić zakup ebooka za 

kilkanaście złotych. Może, gdy cena spadnie o połowę... Ale przecież RW2010 za siedem 

złotych oferuje tyle tekstów poważnych autorów (z Agnieszką Hałas na czele), że i w tym 

przypadku bym się zastanowił. Niby „literatura dworcowa” służy tylko do tego, aby zabić 

czas w razie awarii Pendolino na podkrakowskim polu, ale mając czytnik ebooków 

posiadamy dostęp do całej galaktyki książek, w tym lepszych romansów, lepszych 

kryminałów i lepszych opowieści gotyckich. Nie musimy tego bogactwa koniecznie 

mieszać. 


