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Zwykłe dziwy* 

Ostatnimi czasy obserwuję urodzaj książek dziwnych, to jest: niby fantastyki, ale ja-

kiejś rozmytej, niemal "niegatunkowej". Przejście A8 należy do tego słabo zdefiniowane-

go rodzaju, gdyż łączy w sobie elementy społecznej satyry, realizmu magicznego oraz 

metafizycznego thrillera. Ale – w przeciwieństwie do większości podobnych tekstów – 

da sie czytać! 

[Uwaga! W tej recenzji traktuję Przejście A8 jako dzieło zupełnie samodzielne. Nie 

znam komiksów Mroza, ponoć opisujących przygody tego samego bohatera. Może to i 

lepiej, gdyż podchodzę do lektury bez zbytnich oczekiwań, ale i bez uprzedzeń.] 

Pamiętacie potworną powieść Piotra Mroka, Lubelską masakrę kotem podwórko-

wym? Nie? To wasze szczęście. Śpieszę was poinformować, że mimo podobieństwa na-

zwisk autorów, a także podobnego gatunku i tego samego wydawcy, Mróz robi dobrze, 

to co Mrok zrobić chciał: opowiada dość lekką, dość śmieszną i dość pomysłową historię. 

Z pewnością nie jest ona bez wad, ale te wady nie powinny przesłaniać nam faktu, że 

Przejście A8 jest tanim ebookiem, wiec nie ryzykujemy wiele. 

Historia, rozpoczyna się satyrycznie i niemal realistycznie. Z czasem, kiedy absur-

dalna intryga sięga szczytu, zmęczony obecnością muzułmańskich terrorystów sprzeda-

jących pączki oraz wynajmowanych przez niebiosa prawników, z pewną ulgą powitałem 

klasyczne demony, czynne też w tej powieści. Streszczanie fabuły Przejścia A8 mija się z 

celem, tym bardziej, że to nie opowieść, a klocki, z których jest zbudowana, stanowią o 

sile tekstu Mroza. Mamy tu skarb, rodową tajemnicę, slumsy śląskiego (acz rozsądnie 

nienazwanego) miasta, zamknięte kopalnie i – chyba – przedsionek piekła. W tej drodze 

zwiedzimy przysypane węglowym pyłem ulice i poznamy świat wielkomiejskiej żulerii, 

opisany przez autora z zastanawiającą sympatią. 

 

* Recenzja książki: Tomasz Mróz, Przejście A8, Poznań: RW2010 2012, ISBN: 978-83-63598-00-6. 
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Język autora jest dość przyjemny. W większej części klarowny i poprawny; czasem 

zbliżający się do artystycznych eksperymentów, ale nie na tyle inwazyjnych, aby dener-

wowały. Intryga jest zaplanowana dobrze (acz nie idealnie; o tym później), postacie 

wpadają i wypadają z pamięci, ale pewnie taka była ich rola. Sam komisarz Wątroba, 

dobrze sklecony charakter "do znielubienia" obudził we mnie nawet coś w rodzaju sym-

patii. Żule z opisanego Nie-Wrocławia przypominają chór w greckiej tragedii, to jest: 

spełniają swoją rolę i znikają. To samo można powiedzieć o podwładnych i współpra-

cownicach Wątroby. 

Przejście A8 nie jest pozbawione wad. Czasem Mróz jako autor pisał całe passusy, w 

przekonaniu o własnym dowcipie, a ja jako czytelnik śmiałem wobec tego zdania zgłosić 

votum separatum. Ta krótka powieść jest też wciąż zbyt długa, gdyż stanowi dobry przy-

kład anglosaskiej novella, rozciągniętej nieco ponad miarę. Nie znudziłem się opowie-

ścią, ale czułem, że Mróz zakończył ją w ostatnim z możliwych dla spójności tekstu mo-

mencie. Żałuję też niewykorzystanej okazji, bo kreację przyprószonego węglowym py-

łem miasta Mróz mógłby przeprowadzić odważniej, przyznając miejscu rolę niemego, 

ale i ciekawego bohatera. Tak się nie stało, choć może autor realizuje ten zamiast w ko-

miksach. 

Nie oczekujcie po lekturze Przejścia A8 intelektualnej uczty, ale godziwej rozrywki. 

Są literackie dziwy, sprytne, dobrze opowiedziane, ale jakoś równie dobrze znane. Morał 

historii: "nie sprzedawajcie duszy diabłu, ani nie wchodźcie w niezbadane tunele" jest 

bardzo słuszny, choćby niezbyt odkrywczy. Jednak za kilkanaście złotych można takie 

rady przeczytać raz jeszcze. 


