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Literatura jest wilkiem, a imię jego Moon Moon 

Zara poczuła, że brakuje jej tchu. Czyżby jej zachowanie  
było aż tak przewidywalne i głupie?1 

Maggie Moon, Posiadłość 

Wiem, recenzji nie powinno zaczynać się od cytatu, tak jak zdania od „ale”. Ale – 

oto dostałam w me ręce książkę, na którą własnych słów mi brakuje. Będę więc chyba 

polemizować z tekstem pisanym, co przy okazji ma taką zaletę, że szanowny czytelnik bę-

dzie mógł zasmakować choć kęs epickiego doświadczenia, jakim jest brnięcie przez Po-

siadłość Maggie Moon (chciałabym powiedzieć, że to wszystko wina tłumacza, ale nie-

stety, dzieło produkcji rodzimej). 

Odpowiadając na pytanie przytoczone na wstępie – tak, bardzo tak, po stokroć tak, 

ale miło, że zapytałaś. Jednakowoż czego się można spodziewać po powieści, której 

główna bohaterka nazywa się jak uosobienie sobotniego popołudnia (najpierw zakupy, 

potem serial), gdyż imię jej Zara, a nazwisko Dormer? Wiadomo jednak powszechnie, że 

talent do tworzenia nazw (imion, nazwisk, zaklęć czy przedmiotów) złego autora jeszcze 

nie czyni. Niektórzy z moich ulubionych pisarzy mimo całego swojego kunsztu mogliby 

(czytaj: powinni) zlecić tę część osobie trzeciej. Dlatego też pewnie dałabym Zarze szansę, 

Frankowi tym bardziej, a nawet nie zakrztusiłabym się przy Carrie i Noelu, gdyby to od 

nich zaczęła się ta historia. Niestety, gdy do nich dotarłam, byłam już ździebko martwa i 

wcale nie zabito mnie łaskawą, szybką śmiercią, jak markizę w pierwszym rozdziale. 

Fabuła też nie każe jeszcze czytelnikowi zastanawiać się, co właściwie robi ze 

swoim życiem, że w ręce jego wpadła ta książka. Historia jest prosta. Dziewczyna studiu-

jąca w Wyższej Szkole Artystycznej w Londynie zmaga się z rzeczywistością. Jest biedna, 
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1 Wszystkie cytaty pochodzą z wydania: Maggie Moon, dz. cyt., s. 230. 
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smutna i zginęła jej siostra, koleżanki jej nie lubią, a w szkole się z niej śmieją. Nikt też nie 

docenia jej wybitnego talentu malarskiego, bo jest biedna, co jest jej jedyną wadą i jedno-

cześnie czymś, przez co postrzega absolutnie cały świat. Nagle przed zahukaną Zarą poja-

wia się jedyna w swoim rodzaju okazja wyjechania na wspaniałe warsztaty malarskie w 

niesamowite miejsce, co oczywiście jest strasznie drogie. Niemniej Zara jedzie, podobnie 

oczywiście jak wszystkie znęcające się nad nią bogate mean girls (tak, nadal obracamy się 

w kręgach uczelni wyższych) Warsztaty owe odbywają się w posiadłości Debrettów oto-

czonej lasem pełnym krwiożerczych wilków. A Debrettowie, o czym biedna Zara jeszcze 

nie wie, mają brzydki zwyczaj zabijania młodych kobiet. 

Otóż właśnie. Dawno, dawno temu na pewnym forum internetowym wisiał w sieci 

tekst poradnika dla początkujących pisarzy. Na jednym z pierwszych miejsc radzono tam, 

by nie przedstawiać na początkowych kartach powieści głównego bohatera, by nakresli 

tajemnicze tło, zanim wprowadzi się w nie nieświadomą ofiarę swoich literackich 

tortur. Nikt nie wspomniał tam jednak, jak trudny jest taki zabieg retardacyjny. Dawko-

wanie informacji to nie tylko wycinanie ich z pierwszych kilku stron książki. Jeśli choć w 

jednej chwili czytelnik poczuje, że zdanie podporządkowane tej zmyślnej idei jest niena-

turalne, a rzeczownik określający osobę – nieadekwatny, wtedy cały misternie budowany 

nastrój rozpływa się pod uderzeniem cynowego miecza czytelniczej krytyki. Naprawdę, 

tylko tyle razy można przeczytać wyrażenia deiktyczne bez odniesienia i „mężczyzna” po-

wtórzone w jednym akapicie, zanim wywróci się oczami. Dlatego właśnie po pierwszym 

rozdziale, od razu będącym flashbackiem, czyli właściwie wstawką mającą coś wyjaśniać, 

pisanym tak, żeby zasiać ciekawość, ale niewiele zdradzić, można się już przy czytaniu 

Posiadłości zmęczyć. 

Tego typu niedociągnięcia można jeszcze wybaczyć, jeśli zostanie się do tego za-

chęconym. Czytanie jest aktem egoistycznym. Robimy więc unik przed wykoślawionym 

zabiegiem budującym nastrój, przełykamy przyciężki wstęp, nie rozwodzimy się nad bar-

dzo dziwnie prowadzoną narracją… a i tak przegrywamy. Przy najszczerszych chęciach i 

największym haku do zawieszania niewiary nie da się tej książki czytać jako thrillera po 

słowach: 

Bladoniebieskie [oczy] z delikatnym odcieniem fioletu i dziwnie skrzącego się blasku wy-

glądały jak dwa ogromne księżyce zawieszone w próżni nocnego nieba atramentowych włosów2. 

 
2 Tamże, s. 2. 
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To jest po prostu źle napisane. Chciałabym przeczytać tę książkę po wyczyszczeniu 

jej z przymiotników i metafor budowanych na koszmarnej łączliwości. Księżycowe oczy 

braci Debrettów, które w każdym zdaniu muszą być właśnie „księżycowe” (zwłaszcza 

kiedy patrzą na księżyc), rzeczywiście bezpośrednio wiążą się z chęcią mordu. Na niewin-

nych młodych kobietach w dodatku. Więc właściwie się zgadza i nawet jakieś utożsamie-

nie z bohaterem nastąpiło – w każdym jednym zdaniu, kiedy się pojawiały, czułam jedność 

z oprawcami nazwiskiem Debrett. Mają księżycowe oczy. Twój pseudonim to „Maggie 

Moon”. Zrozumieliśmy. Wystarczy, wystarczy, po stokroć wystarczy. Zwłaszcza że nie ma 

żadnego usprawiedliwienia fabularnego dla tego skojarzenia ani dla samej mutacji – bo, 

uwaga, Posiadłość to w żaden sposób nie jest fantastyka. 

Chyba, że uznać absolutny brak logiki i poszanowania dla realizmu fantastyką, ale 

na to znowu ja nie jestem gotowa przystać. Pozostawiając jednak na boku to, co Zara z 

poziomu ogrodu może zobaczyć w oczach Debretta stojącego na balkonie na trzecim pię-

trze oraz gabinety o „miłym czekoladowym charakterze”3, które w posiadłości ogląda, za-

trzymajmy się na chwilę przy postaciach. Jestem bowiem absolutnie pewna, że czytelnik 

zachwycony charakterami jest w stanie przejść do porządku dziennego nad usterkami na-

wet tak poważnymi, jak te już tutaj przywoływane. Zwłaszcza powieści, w których świat 

pełni funkcję służebną wobec przygód bohaterów, rządzą się tym prawem. Występujące 

w nich postaci swoimi myślami (w przynajmniej tak bardzo spersonalizowanej narracji) 

i działaniami legitymizują struktury rzeczywistości. Kiedy owi bohaterowie są więc nie-

prawdopodobni i niespójni, taki sam staje się świat wokół nich. Dziury logiczne i niedo-

róbki warsztatowe uderzają w skupionego czytelnika ze zdwojoną siłą. 

Jesteśmy ludźmi. Zauważanie niespójności i nieadekwatności zachowania innych 

jest dla nas ważne, ostrzega przed grożącym niebezpieczeństwem. Jesteśmy więc na nie 

wyczuleni – jedni bardziej, inni mniej. Nikt jednak chyba nie jest gotów przejść do po-

rządku dziennego nad bandą dzieciuchów, o których trudno pamiętać, że mają być w za-

myśle autorki dorosłymi ludźmi, mimo jakże częstego napominania nas przez narratora. 

Gdyby nawet jednak uznać, że na ruletce życia wypadło nam wielkie, kosmate zero i to-

warzyszami naszymi w przygodzie w posiadłości są rozemocjonowani dwudziestoparo-

latkowie bez krzty krytycznej myśli, obycia w świecie i potrzeb seksualnych, nadal trudno 

 
3 Tamże, s. 223.  
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pogodzić się z naiwną logiką ich zachowań. Jest we mnie głęboki sprzeciw wobec stawia-

nia bohaterów w sytuacji granicznej, jeśli ma się zamiar opisać ich reakcje w kulturowo 

uproszczonych schematach akceptowalnych odpowiedzi na traumę. To przechodzi tylko 

w kinie, ponieważ jeśli ten komunikat nie jest ubierany w słowa, a dobrze zagrany, złożo-

ność wrażeń może być odczytana z innych niż bezpośrednie wskaźników behawioralnych. 

Na papierze każde upraszczające słowo razi. Dla ludzi, którzy tak rozumieją emocje, wy-

myślono powiedzenie „na tyle siebie znasz, na ile cię sprawdzono”. I bardzo wyraźnie wi-

dać, kto tej próby jeszcze nie przeszedł. 

Gdybym miała bronić tego tekstu, wskazałabym pewnie, że konwencjonalnie jego 

wartość ma bazować na historii i pomyśle, nie zaś na realizacji. I rzeczywiście, sam przy-

padek rodu Debrettów, choć w zaprezentowanej wersji naiwny i nierealistyczny, miał po-

tencjał stać się podstawą dobrej fabuły. Tyle że pomysł to za mało. Nawet gdyby pominąć 

styl, powieść to nie tylko konstrukcja fabularna, nie tylko charakter wielkiej tajemnicy, 

która ma wyjść na jaw. Zresztą: Czy straszny sekret Debrettów miał czytelnika zdjąć 

trwogą? Niestety, najbardziej krwawe morderstwo wspomniane (nawet nie opisane!) na 

kartach książki to mało, by poruszyć społeczeństwo, które co tydzień zasiada przed tele-

wizorem, by dopingować Dextera i Hannibala. 

Może zbrodnie Debrettów miały poruszać w kontraście z dziewiczą naiwnością 

Zary? Do tego potrzeba jakiegokolwiek zrozumienia dla jej myśli i działań (nawet gdyby 

czytelnik miał ich nie podzielać), a takie nie może tu zaistnieć, bo Zara jest za mało ludzka, 

by wytworzyć z nią taką więź. Jest prosto naszkicowanym histerycznym dzieckiem z kom-

pleksem biedy. Wokół siebie ma przerysowane z literackiego szablonu postaci złych i do-

brych bohaterów, nieokraszone nawet szczyptą charakteru. Jedyną emocją, jaką taka 

zgraja może wzbudzić, jest irytacja. A na irytacji nie da zbudować się niepokoju, kluczo-

wego w konwencji mystery, thrillera czy horroru. 

Posiadłość Maggie Moon jest więc książką wielu uciech. Niskich w większości, ale 

jesteśmy tylko ludźmi. Czytadło straszliwe, lecz lekkie. Dla niewymagających i nieczepial-

skich przyjemne, dla czepialskich i krytycznych – radosne. Ci pośrodku… Cóż, dla was test. 

Przeczytajcie fragment poniżej, spytajcie sami siebie, co o nim sądzicie, i załóżcie, że po-

zytywne lub negatywne wrażenie może być zgeneralizowane na całą tę powieść: 

Spoglądał na nią magią księżycowego spojrzenia. Takiego właśnie zobaczyła go od razu po 

przyjeździe, pięknego sadystę, człowieka bez uczuć. (…) Zakleszczył dłonie wokół jej szyi i prędko 

powalił ja na ziemię. Patrzył, jak wiję się u jego stóp. Krzyczała, przeklinała i obrażała go na głos. 
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Jedyne, czego nie potrafiła zrobić to błagać, błagać o litość. Mimo bólu i wyczerpania nie potrafiła 

płakać, nie uroniła ani jednej łzy4. 

 
4 Tamże, s. 268. 


