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Powieść Julii Bernard należy do gatunku urban fantasty  zlokalizowanego w Polsce. 

Jest dobrze opracowana edytorsko, ładnie wydana i posiada minimalistyczną, ale intere-

sującą okładkę. Oto wymieniłem wszystkie zalety tejże książki, mogę więc przystąpić do 

przykrego obowiązku przedstawienia pars altera. 

Za nieoficjalne motto przygód rodu małopolsko-śląskich wiedźm można by uznać 

rozważania autorki na temat obciachu. Powieściowi rodzice przyjaciół bohaterki „wy-

chodzili bowiem z założenia, że to, co było modne i ważne w czasach ich zamierzchłej 

młodości, musi i dziś wywoływać dreszcz emocji w młodych umysłach”†. Mam wrażenie, 

że Julia Bernard nieświadomie przejęła sposób rozumienia popkultury, prezentowany 

przez wyśmiewanych w powieści starych zgredów. 

O fabule (szkieletowej, ledwo wiążącej kolejne sceny powieści) nie trzeba pisać wiele. 

Ot, mamy do czynienia ze starożytnym rodem wiedźm, żyjącym w śląskiej rezydencji. 

Uczestniczą one w artystycznym życiu Europy, dysponują mocą starożytnych artefaktów 

oraz zachowują niezależność od wszelkich struktur i organizacji magicznego świata. 

Jednocześnie drżą przed bliżej niesprecyzowanymi prześladowaniami inkwizycji, 

opisanymi niekonsekwentnie, ale wciąż obecnymi wrogami wśród panteonu pogańskich 

bożków oraz, rzecz ważna dla powieści, żyją od kilku pokoleń w mocno patologicznych 

relacjach. 

Amelia to mieszkająca w Krakowie córka Martyny, nastolatka nieświadoma swojego 

pochodzenia i zdolności. Gdy podczas jednego wieczoru dziewczyna unika gwałtu i ratuje 

 

 Recenzja książki: Julia Bernard, Czarownice z Wolfensteinu. Pierścień i sito, Videograf 2014, ISBN 978-83-
7835-283-9. 
 
† Czarownice z Wolfensteinu..., s. 23 
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swojego przyjaciela dzięki nadnaturalnej mocy, matka postanawia zdradzić jej sekrety 

rodu, zabrać na szkolenie do majątku babci i wprowadzić w arkany niewidzialnego świata 

magii. Reszta historii to tylko konsekwencja owego genialnego planu wychowawczego 

rodu wiedźm. W końcowych partiach opowieści zawiązuje się coś, co przy dużej dozie 

kurtuazji można nazwać intrygą, ale większość grubej księgi to kolekcja fantastycznych 

(chodzi tu o przynależność gatunkową, a nie, niestety, walory literackie) pocztówek – 

widoczków magicznego świata, rozpisanych niedbale i (przynajmniej w ramach 

pierwszego tomu cyklu) niepowiązanych w spójny system. Wspomniana „intryga” i jej 

pozorne rozwiązanie to raczej haczyk, usiłujący zmusić czytelnika do poznania dalszego 

ciągu historii, niż przemyślana opowieść, zarysowany i rozwiązany konflikt. 

Ponoć Pierścień i sito to „fantastyka kobieca”; może, nie czuję się kompetentny by 

rozstrzygnąć taką systematykę. Mam jednak wrażenie, że jeśli tak, to stanowi literaturę 

kobiecą wyjątkowo pośledniego gatunku. Feministyczne (w bardzo niezgrabny sposób) 

„power fantasy” miesza się tu z nadnaturalnym romansem à la Zmierzch, a próba opo-

wiedzenia atrakcyjnej historii z bezcelowymi opisami żywota i splendoru magicznej 

arystokracji. Główne role w Pierścieniu i sicie grają kobiety; mam jednak wrażenie, że 

postacie tak nijakie mogłyby być w scenach akcji zastąpione przez bezpłciowe roboty, a 

w reszcie historii... no cóż... 

Powieść Bernard jest powieścią retro – co gorsza, mam wrażenie, że w sposób 

zupełnie niezamierzony. Już nawiązanie w tytule (które autorka bez taktu i zupełnie 

dosłownie przypomina w tekście powieści) odnosi czytelnika do szalonych lat 

dziewięćdziesiątych. Obraz domniemanej młodzieży alternatywnej, jej rozrywek, 

ulubionej estetyki i sposobów spędzania wolnego czasu wydaje się przeterminowany o 

kilkanaście, a może dwadzieścia lat. W połączeniu z opisem zupełnie współczesnej 

technologii i niektórych zwyczajów naszej Epoki Twittera Apdejtowanego sprawia dość 

malownicze wrażenie. Ani klisze ze starego Świata Mroku, ani wprowadzona nagle,  w 

środku powieści, neosłowiańska mitologia – nie budują odpowiedniego nastroju. 

Elementy takie jak: niezdarne sceny erotyczne, niekonsekwentnie poprowadzony wątek 

rodzinnego kryzysu, metafora magicznego dojrzewania, (wypychająca w pewnym 

momencie prawdziwe dojrzewanie bohaterki) oraz chaotyczne i  wymuszone 

zakończenie, tworzą razem mieszankę zadziwiająco spójną. Niestety, nie w ten dobry 

sposób. Pierścień i sito wydało mi się niemal idealną anty-lekturą, powieścią do czytania z 

przekąsem, „pierwszy raz dla akcji”. A szkoda, bo (muszę to przyznać) niezgorszy język 
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autorki, dobre przygotowanie edytorskie tytułu oraz obiecująca (choć, jak uważam, 

zmarnowana) mitologia słowiańskiego gotyku miejskiego mogły zostać wykorzystane w 

przedsięwzięciu donioślejszym niż schematyczne czytadło z pogranicza Królestwa 

Przyjemnego Sentymentu i Krainy Zwykłego Kiczu. 


