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Agnieszka Bukowczan-Rzeszut 

Nie hukiem, ale skomleniem skończy się świat* 

Niektórym autorom zdarza się tworzyć światy, które czytelnicy zasiedlają w wy-

obraźni na długo po zakończeniu lektury. To światy, do których wielokrotnie wracają, 

o których po latach opowiadają z emocjami. Stephen King dokonał tego z Bastionem 

w 1978 roku, a dwie dekady wcześniej udało się to lepiej niż komukolwiek J.R.R. Tolkie-

nowi, gdy świat poznał Władcę Pierścieni. Robert McCammon wznosi się na ten poziom 

w swoim ponadtysiącstronicowym opus magnum, Łabędzim śpiewie, który dotarł do 

Polski dopiero po 25 latach od swojej amerykańskiej premiery.  

W latach 80., gdy trwała zimna wojna, nuklearne potęgi zbroiły się w najlepsze 

a widmo atomowej zagłady wisiało nad światem, literatura odbijała lęk przed globalną 

zagładą niczym lustro. McCammon maluje w swojej epopei wizję Stanów Zjednoczonych 

po nuklearnej apokalipsie, będącej skutkiem pochopnych decyzji bądź to Amerykanów, 

bądź Rosjan. Nie jest istotne, kto pierwszy wcisnął czerwony przycisk, ale gdy to już nas-

tąpiło, nie było odwrotu. Potężne mocarstwo zmieniło się w jałowe pustkowie, a nieliczni 

ocaleni podjęli wędrówkę ku swojemu przeznaczeniu.  

Analogie z Bastionem są trudne do uniknięcia. Rozproszeni po kraju bohaterowie, 

wędrujący w poszukiwaniu osoby, wokół której ma rozpocząć się odbudowa nowego 

świata. Ocaleni, którzy opowiadają się jasno po jednej ze stron – Dobra lub Zła, gdzie ci 

pierwsi starają się chronić bohatera w typie mesjasza, a ci drudzy będą próbować go 

zniszczyć, to kolejne skojarzenie z powieścią Kinga. Figurą mesjanistyczną jest tutaj mło-

da dziewczyna o imieniu Sue Wanda (w skrócie Swan, czyli tytułowy łabędź), dysponująca 

 

* Recenzja książki: R. McCammon, Łabędzi śpiew [Swan Song], t. 1-2, przekł. Maria Grabska-Ryńska, Słupsk: 
Papierowy Księżyc 2016, wydanie II, ISBN: 978-83-61386-80-3, ISBN: 978-83-61386-81-0, ss. 1070. 
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nadnaturalną mocą przywracania przyrody do życia. Co ciekawe, czytelnik otrzymuje nie-

zwykle interesującego protagonistę, tym razem nie w osobie mężczyzny, lecz Siostry – 

bezdomnej kobiety w średnim wieku, dzierżącej tajemniczy artefakt zrodzony w nukle-

arnej pożodze, pierścień, który sprowadza na swojego posiadacza wizje, pomaga się poro-

zumieć oraz podsyca nadzieję. Zło uosabiane jest zaś nie przez czarującego Antychrysta 

w jeansach, lecz zmiennokształtnego Pana o Szkarłatnym Oku, który poszukuje dziew-

czynki i pierścienia. Pomoże mu w tym Armia Wspaniałych pod dowództwem płk. Jamesa 

Macklina i jego prawej ręki – nastoletniego Rolanda Croningera. Okrutni, sadystyczni i po-

zbawieni wszelkich skrupułów „żołnierze” przemierzają pustkowie niczym plaga, pląd-

rując, gwałcąc i mordując. Macklin musi jednak wyżywić swoją armię, a pogłoski o dzie-

wczynie z darem ożywiania przyrody w jałowym świecie spadają niczym manna z nieba…   

Monumentalna epopeja McCammona była z powodu rozlicznych podobieństw do 

klasycznego dzieła Kinga wielokrotnie krytykowana. Bastion ukazał się w 1978 roku, więc 

poprzedza Łabędzi śpiew o blisko dekadę, stąd też częste argumenty, że powieść McCa-

mmona jest dziełem wtórnym. Łatwo jednak w przypadku takich tekstów odróżnić jawne 

zdzierstwo od luźnej inspiracji, a tutaj zdecydowanie mamy do czynienia z tym pierw-

szym. McCammon w wywiadach wielokrotnie podkreślał, że porównania do Kinga są dla 

niego komplementem i że nie rozumie on nieprzychylnych reakcji fanów Króla Horroru 

w dyskusjach na temat jego książki. Wpływ jest bardzo wyraźny, jednak nie umniejsza on 

siły oddziaływania powieści, która nie traci także na sile wyrazistości niektórych boha-

terów ani snutej wokół ich losów historii. Posłużmy się w tym miejscu cytatem z oficjalnej 

strony autora: 

Podobnie jak Bastion (1978) Stephena Kinga, będący jego literackim wzorem, Łabędzi śpiew jest 

historią wielu bohaterów osadzoną w świecie po zagładzie. King używa wirusa supergrypy do 

wyniszczenia większości populacji, ale budynki i infrastrukturę pozostawia nietknięte, a poza kil-

koma elementami nadnaturalnymi, większość problemów, przed którymi stają jego bohaterowie, 

to problemy natury logistycznej. Ciała należy usunąć, prąd przywrócić, a porządek społeczny 

utrzymać. McCammon poszedł kilka kroków dalej i zniszczył swój świat poprzez wojnę nuklearną, 

a jego bohaterowie stają w obliczu plagi, zniszczeń, chorób popromiennych, głodu, braku paliwa, 

zimy nuklearnej, a także muszą walczyć z innymi ludźmi1. 

 

1 R. Bleiler, H. Goatley, Robert R. McCammon A Biographical Essay, [online:] RobertMcCammon.com, 

http://www.robertmccammon.com/articles/mccammon-bio.html [dostęp: 01.04.2015]. 

http://www.robertmccammon.com/articles/mccammon-bio.html
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Jak czytamy zatem na oficjalnej stronie pisarza, Łabędzi śpiew jest prawdopodob-

nie najbardziej kontrowersyjną książką McCammona, ale nie ze względu na jej treść czy 

narrację, lecz zastosowaną technikę narracji. Mowa tutaj o długości powieści (niektóre 

partie są nużące), ponadto niektórych bohaterów autor nakreślił zbyt pobieżnie i nie 

rozwinął ich na tyle, na ile na to zasługiwali. Jedni są źli do szpiku kości, inni zaś anielsko 

dobrzy lub dziecięco naiwni. Dość irytująca jest ta zbyt wyraźnie postawiona granica, nie-

ustanne oczekiwanie na bardziej ludzkie reakcje postaci, wydające się czasem zupełnie 

nie przystawać do sytuacji. Mamy tu do czynienia z klasyczną pułapką jednowymiaro-

wych bohaterów, z których wprawdzie każdy posiada interesującą historię, ale równo-

cześnie są oni w głębi serca dobrzy lub źli jeszcze zanim świat idzie do diabła. Ci pierwsi 

nawet w obliczu śmierci zachowują niemalże niezrozumiałą pogodę ducha, pocieszając 

się nawzajem sloganami w stylu: „Wiem, co mamy za sobą. To co jest przed nami, nie może 

być o wiele gorsze” (s. 496). Ci drudzy w dystopijnym świecie uwalniają całe tkwiące w 

sobie pokłady zła, jakby otwierali mityczną puszkę Pandory. I choć prawdziwą 

przyjemnością jest zaczytywanie się w wewnętrznych przemyśleniach czy planach 

zarówno protagonistów, jak i antagonistów, to pozostaje pewien niedosyt.  

Jedną z najciekawszych bohaterek u McCammona, ale również na tle innych po-

wieści gatunku, jest Siostra. Stopniowo odsłaniana tragiczna historia jej życia, złożona 

osobowość i przemiana czyni z niej w pewien sposób antybohaterkę, która odnajduje od-

kupienie i przechodzi psychiczną oraz fizyczną przemianę w postapokaliptycznym świe-

cie. To wokół niej skupiają się ocaleni, to ona uczy Swan, jak dorosnąć do swojej niezwykle 

ważnej roli. Postać dziewczynki jest wykorzystywana przez autora do zbudowania relacji 

z innymi bohaterami i pomiędzy nimi. Swan pomaga im się rozwinąć, dojrzeć do swojej 

roli, odnaleźć swoje miejsce w nowym świecie. Przypomina pod wieloma względami inną 

młodą heroinę znaną z literatury postapokaliptycznej, mianowicie Amy Harper Bellafonte 

z Przejścia Justina Cronina. W tym przypadku również autor mocno inspirował się Bastio-

nem Kinga.  

Spośród złych bohaterów na pierwszy plan wysuwa się „Królewski Rycerz”, 

Roland, którego postać jest ciekawie rozwijana przez autora. Wyciszony nastolatek dos-

konale adaptuje się do nowej rzeczywistości, stając się sadystycznym i okrutnym zastępcą 

Maclina. Można by pokusić się o hipotezę, że autor posłużył się tą postacią dla ukazania 

zgubnego wpływu gier komputerowych na młode pokolenie: chłopiec osadza swoje 
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rzeczywiste czyny w wyimaginowanym świecie, w którym jako Sir Roland u boku swojego 

króla ma do wykonania niezwykle ważną misję. Dziś taką kreację bohatera moglibyśmy 

uznać za kliszową, podobnie jak uzależnioną od narkotyków prostytutkę, która była taka 

już trzydzieści lat temu. 

Zauważalnie słabą stroną jest kiepsko napisany wątek romantyczny, do czego sam 

autor nie raz się przyznawał. Z kolei wśród elementów, które zasługują na miano atutów, 

znalazły się „ogromna liczba postaci, których czyny nieustannie budzą zainteresowanie, 

bogactwo przekonujących detali, a także barwna wyobraźnia” (s. 496). Nie można odmó-

wić McCammonowi plastycznego języka, którym posługuje się po mistrzowsku. Niezwy-

kle przekonujące i działające na wyobraźnię są akapity opisujące detonację głowic atomo-

wych, oglądaną przez kilkoro bohaterów na polu kukurydzy, czy ostatnich chwil Muła, 

dowodzące z jednej strony rzetelnej pracy badawczej, z drugiej zaś wrażliwości literackiej 

autora.  

Łabędzi śpiew zawiera sporo inspiracji gatunkowych, dzięki którym czytelnik 

otrzymuje monumentalną epopeję fantasy osadzoną w postapokaliptycznym świecie. Wi-

zja tego świata jest szokująca i pełna grozy, ale ostatecznie jest to również historia o na-

dziei i odrodzeniu. Siła historii tkwi w mrocznej, opowiedzianej barwnym językiem wizji 

świata po zagładzie, przez co powieść na pewno nie jest przeznaczona dla osób o słabych 

nerwach. Nie zgodzę się z opiniami, że Łabędzi śpiew można zaklasyfikować do nurtu 

young adult – nawet jeśli jako całość posiada on elementy i zakończenie wskazujące na 

baśniowość narracji. Surowa, brutalna, momentami szokująca i pełna emocji opowieść 

oddziałuje na wyobraźnię i uderza we właściwe struny. Autor pozwala czytelnikom doś-

wiadczyć horroru zagłady atomowej poprzez bohaterów, ujrzeć wypalony świat ich oczy-

ma, roztacza wizję przejmującą i przemawiającą do wyobraźni. Po niemal trzech deka-

dach ta wizja nadal nie straciła na sile oddziaływania, przekaz nadal pozostaje w mocy, 

a sama myśl o tym, że wojna atomowa nadal grozi światu, budzi przerażenie. I choć duch 

epoki zimnej wojny nieco już się zestarzał, to wizja jałowej ziemi, na której nie hukiem, 

ale skomleniem kończy się świat2, wciąż prześladuje ludzkość w koszmarach. Obyśmy 

nigdy nie doczekali jej urzeczywistnienia.  

 

2 Odniesienia do wierszy T.S. Eliotta Ziemia jałowa i Wydrążeni ludzie. 


