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Zaświatotwórstwo dla ubogich 

Michael Grant jest ponoć uznanym autorem fantastycznej prozy dla młodzieży. Na 

język polski przetłumaczono jego serię Gone (Zniknęli), choć nie miałem do czynienia 

z żadną jej częścią. Zresztą, w obecnym zalewie young adult fiction trzeba się postarać, aby 

zwrócić uwagę czytelnika. Grantowi na pewno się to nie udało, przynajmniej nie w wy-

miarze artystycznym. 

Posłaniec Strachu to opowieść nadnaturalna, usiłująca przepisać na popkulturową 

przygodę autorski system moralny i eschatologiczny. To chyba pierworodny grzech po-

wieści (lub lepiej powiedzieć: dwóch minipowieści oraz opowiadania): nieudane 

(za)światotwórstwo. Grant opisuje niezbyt spójną wewnętrznie kosmogonię, eschatolo-

gię i system moralności, które mają być efektowne, niczym mity pogańskie, kompletne 

i funkcjonalne jak teologia chrześcijańska, a przy tym w jakiś sposób atrakcyjne w charak-

terze tła do młodzieżowej przygody. Amerykański autor ponosi porażkę w każdym z tych 

aspektów. 

Młoda Amerykanka trafia do... cóż, gdzieś trafia, po domniemanej śmierci. W ra-

mach zadośćuczynienia za grzechy życia, musi podjąć się misji karania innych ludzi za ich 

przewinienia. Poznaje kilka dziwnych istot, zapewne sterujących systemem doraźnych są-

dów i egzekucji na grzesznikach... Nie, opisywanie fabuły, używając powszechnie znanych 

kategorii tradycyjnej teologii nie ma sensu. Amerykański autor chciał przecież stworzyć 

coś nowego i przy tym zadaniu poległ. 
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Leniwa robota nadnaturalnego tła powieści trzeszczy przy bliższym poznaniu. Ist-

nieje jakiś panteon bóstw, jakieś kardynalne zasady rządzące światem, ale prawdziwe za-

danie bohaterów Posłańca... polega na ciągłym naginaniu i udowadnianiu, że owe zasady 

są mało przydatne. Ciężko mi było poczuć jakikolwiek dramatyzm przygód zaświatowych 

mścicieli, dostarczycieli czyśćca na wynos, gdyż sama idea kwazichrześcijanśkiego 

czyśćca na wynos mnie nie przekonała. Jeśli szukać na naszym podwórku udanego (kon-

cepcyjnie, niekoniecznie artystycznie!) projektu o podobnej ambicji, można wskazać 

nową powieść Michała Gołkowskiego, Komornik. Ale polski autor bawił się motywami ju-

deochrześcijańskimi,  przebiegle przerzucając trud światotwórstwa na wielowiekową 

Tradycję, a wedle wszelkiego prawdopodobieństwa: też na samego Boga, co stanowi 

praktykę bardzo sprytną. Grant za to wymyśla kawałki religijnej układanki, wydaje mi się, 

na potrzeby konkretnych fragmentów opowieści. 

I po tych brakach nie ma już większego znaczenia, że powieść jest po prostu nudna. 

To trzy sklejone z sobą nowelki, nie zapadające w pamięć ani intrygami, ani absorbują-

cymi kreacjami bohaterów; co najwyżej irytujące przewidywalnością. Nawet nachalny (i 

do bólu poprawny politycznie) morał opowieści nie drażni sam z siebie, gdyż trudno go 

traktować poważnie, po dostarczeniu w tak brzydkim opakowaniu. Czytając Posłańca... 

miałem nieodparte wrażenie, że Grant uznał, iż czytelnik będzie się przejmował losem 

nierealistycznie stworzonych postaci, niezależnie od tego, czy na kartach powieści zosta-

nie do tego przekonany, czy nie. To jakby pisanie fanfiction do dobrej i uznanej opowieści, 

której bohaterów wszyscy znamy i kochamy. Tyle, że tutaj nie ma tej dobrej i znanej po-

wieści, to fanfik do nieudanego pomysłu autora. 

Trochę tej porażki żałuję. Byłbym ciekaw stworzonej na poważnie powieści fanta-

stycznej i współczesnego moralitetu w jednym. Byłbym ciekawy, czy popkultura może 

stworzyć coś podobnego w zupełnym oderwaniu od chrześcijańskich korzeni naszej kul-

tury i etyki. Ten konkretny przykład sugeruje, że nie, ale przecież nie istnieje "falsyfikacja 

przez brak weryfikacji". Póki co, wydajemy się skazani na aniołów stróżów, sumienie i Sąd 

Ostateczny, nie tylko w zaświatach, ale i w literaturze. 


