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Agnieszka Bukowczan-Rzeszut 

Niebo różowe nade mną… 

 

  „Kodeksy moralne nie posiadają w sobie wrodzonej świętości, są jak drewniane 

posągi sprzed lat, będące wytworami ludzkich rąk, a co człowiek stworzył, człowiek może 

zniszczyć” – pisał w swojej Biblii Szatana prawie pół wieku temu Anton Szandor LaVey. 

Emma Popik, nazywana Mistrzynią Małej Apokalipsy i damą polskiej fantastyki, propo-

nuje kolejny zbiór opowiadań z gatunku fantastyka/science fiction i zadaje trudne pyta-

nia. O to, co czyni nas ludźmi, gdzie zaczyna się i kończy cywilizacja, moralność, społe-

czeństwo, o wartości i zasady, których tak kurczowo się trzymamy w codziennym życiu. I 

muszę przyznać, że choć był to mój pierwszy kontakt z twórczością tej autorki, z pewno-

ścią nie będzie ostatni.  

Wigilia Szatana zawiera jedenaście opowiadań. Zbiór otwiera opowiadanie tytu-

łowe, które na początku może wydać się zawiłe, ale nie zniechęcajcie się. Alegoryczna hi-

storia na temat odradzającej się cywilizacji jest fascynująco i przewrotnie ujęta. Następnie 

mamy Plan – historię chłopca wychowanego w niewoli i jego tajemniczego opiekuna. Ko-

lejne opowiadanie, Geniusz i lustro, to przewrotna historia Adriana: poczciwego, upośle-

dzonego umysłowo, a przy tym niezwykle uzdolnionego matematycznie sprzątacza, który 

spotyka przypadkiem na swojej drodze lustrzane odbicie – genialnego, za to zepsutego do 

szpiku kości programistę i toczy z nim dziwną grę. W Kłopotliwych pytaniach autorka skła-

nia nas natomiast do zastanowienia się nad tym, czy moglibyśmy żyć w świecie, w którym 

cała nasza wiedza pochodziłaby z pigułki i nikt nie zadawałby pytań o to, dlaczego gala-

retka jest zielona ani dlaczego nie można chodzić do lasu.  
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Opowiadanie Demon zagłady roztacza przed nami obraz świata, gdzie – parafrazu-

jąc stare porzekadło – pośród analfabetów byle średniak jest królem. Z kolei Najpiękniej-

szy dzień na śmierć to smutna historia o tym, do czego może doprowadzić bezduszna eu-

genika. Spełnione życzenia wydają się zaś najgorszym koszmarem współczesnych pracow-

ników socjalnych przeniesionym w przyszłość, w której wegetacja na tzw. „socjalu”, rosz-

czeniowe podejście do życia, wygodnictwo i brak jakichkolwiek ambicji życiowych to w 

pewnych kręgach norma. Historia początku jest opowieścią o tym, jak podźwignąć z ruin 

świat po upadku oraz o tym, co określa naszą tożsamość. Ponure Wrzuć pięć centów to 

obraz planety po zagładzie, po której pozostały jedynie technologiczne relikty, które zu-

pełnie nic nie mówią tym, którzy szukają odpowiedzi. W Zapakować w pudełko autorka 

skłania do przemyśleń nad tym, czy naturę da się ujarzmić, ucywilizować i „zapakować w 

pudełko” oraz do czego może to nas doprowadzić. Ostatnie opowiadanie ze zbioru – Ze-

spół nieprzystosowania społecznego, autorka poświęciła „chorobie cywilizacji”, która rodzi 

się z nadmiaru luksusu, i przemyśleniom na temat tego, jak łatwo można dać się wkręcić 

w tryby systemu, a jak trudno się z nich wydostać. 

Dwie dekady temu w pewnym artykule opublikowanym w „Wiadomościach Kultu-

ralnych”Emma Popik została nazwana autorką „niesłusznie zapomnianą”1. Współcześnie 

również trudno się doszukiwać recenzji jej książek na blogach czy opinii w serwisach 

książkowych, a szkoda. Autorka udziela się za to na swoim profilu facebookowym, na któ-

rym publikuje ciekawostki z branży, własne przemyślenia oraz porady na temat tego, jak 

pisać. Można dowiedzieć się np., że „świętą maksymą”, której należy się trzymać, jest po-

ruszanie znanych motywów, takich jak „stare zamki, znalezione niemowlęta, magiczny 

miecz, hotel zbrodni, superagent, zbawca”, gdyż to gwarantuje poczytność2. Moim zda-

niem w przypadku Wigilii Szatana tajemnica poczytności leży gdzie indziej. Chcecie się 

dowiedzieć , gdzie? Sprawdźcie sami – jeśli macie odwagę zajrzeć w mroczne zakamarki 

własnej duszy.  

 

 
1 D. Materska, E. Popiołek, Tkaczki i dziwaczki, w: „Wiadomości Kulturalne” 1995, nr 37(68), s. 12. 
2 Profil facebookowy Emmy Popik, www.facebook.com/pages/Emma-Popik/1375919665976178, [dostęp: 
6 lutego2014 r.]. 


