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Wszyscy nosimy w sobie niebo i piekło

 

Wiara w życie po śmierci jest tak stara jak ludzkość. Wielu ludziom trudno spędzić 

kilkadziesiąt lat w przekonaniu, że wraz ze śmiercią przepadnie wszystko, czym są i co 

zrobili za życia, a ich wzorowe zasady moralne nie będą miały dla nikogo znaczenia. 

Wierze w życie pozagrobowe towarzyszy nadzieja – w to, że po śmierci czeka na nich coś 

lepszego, że spotkają ukochanych bliskich i przyjaciół albo że otrzymają nagrodę za do-

bre uczynki dokonane na życia na tym ziemskim padole. Są również ci, którzy wierzą w 

przeznaczenie lub wędrówkę dusz, a także w to, że miłość jest w stanie pokonać śmierć. 

Wszystkie te wątki – i znacznie więcej – odnajdujemy w opowiadaniach Agnieszki Hałas 

z tomu Po stronie mroku.  

Można by sądzić, że wizja zaświatów autorki, które w książce nazywane są Piekłem, 

Szeolem, Hadesem, Otchłanią bądź Dołem, będzie mocno osadzona w tradycji chrześci-

jańskiej, ale tak nie jest. Wychodząc od tezy, że Piekło istnieje niezależnie od tego, czy w 

nie wierzymy, czy też nie, autorka łączy ze sobą różne wierzenia i tradycje, rysując przed 

czytelnikiem przerażającą, a jednocześnie intrygującą wizję, która przewijała się w hi-

storii, kulturze i tradycji od czasów najdawniejszych. Piekło Hałas poznaliśmy w mitolo-

giach starożytnych, w Piśmie Świętym, u Dantego, na renesansowych obrazach. W pe-

wien sposób bawi się ona konwencją chrześcijańskiej wizji zaświatów, jednak absolutnie 

z niej nie drwi, oddalając się raczej od wizji wiecznej szczęśliwości, by wykreować swój 

świat w sposób nieco bardziej namacalny, barwny i plastyczny. Autorka wplata w swoją 

narrację mnóstwo znanych tropów kulturowych (np. mit o Prometeuszu, mit o Orfeuszu 

i Eurydyce), literackich (np. ballada o Beren i Lúthien z powieści Silmarillon J.R.R. Tol-

kiena, odniesienia do Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa) czy popkulturowych 

(np. teksty piosenek polskiego zespołu metalowego Kat). Dzięki temu zaświaty stanowią 
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odbicie naszej wiedzy, marzeń, koszmarów, lęków i wyobrażeń, skupiając w sobie na-

gromadzone w najskrytszych pokładach świadomości odniesienia i klucze. Co więcej, 

między Górą i Dołem znajdują się intrygujące i tajemnicze, nie do końca poznane sfery, w 

których czyha groza: Białe Miasto czy Miraż. Można zostać w nie wciągniętym i nigdy nie 

zaznać spokoju.  

Tom zawiera dwanaście opowiadań, które z pozoru stanowią odrębne całości, ale 

łączą się ze sobą – i to nie tylko swoim piekielnym motywem. Przez historie przewijają 

się bohaterowie, których losy splatają się, jakby Stwórca w swoich planach przewidział 

dla nich jakąś rolę. Każdy z bohaterów jest – jak pisze autorka – trybikiem w machinie 

przeznaczenia, ale również kształtuje je, podejmując decyzje, które zaważą nie tylko na 

jego dalszych losach. Choćby Jeremy z pierwszej historii, zatytułowanej Wiara, nadzieja, 

miłość, który zstępuje do Piekła w poszukiwaniu żony-samobójczyni niczym mityczny 

Orfeusz albo bohater filmu Między piekłem a niebem, o czym ironicznie sam wspomina. 

Podążanie wraz z nim w poszukiwaniu ukochanej po jałowym pustkowiu, gdzie co krok 

można natknąć się na potępieńców nabitych na włócznie i błagających o łyk wody, nie-

liczne drzewa i krzaki płaczą ludzkimi głosami, w strumieniach płynie cuchnąca posoka, 

zamiast deszczu spada popiół, a w osadach mieszkają trędowaci, pozwala nam zyskać 

przedsmak świata, w którym rozgrywać będą się kolejne opowieści.  

Agnieszka Hałas zabiera nas w fascynującą wędrówkę po niezwykłych losach posta-

ci ludzkich, piekielnych, niebiańskich, a także tych, które nie przynależą do żadnej z 

owych sfer. Poznajemy średniowiecznego alchemika El Claro na usługach Góry, rudo-

włosego demona Samira, który potrafi zmieniać się w kota, jedenastoletnią strzygę 

Maszkę, zamieszkującą lubelski cmentarz przy ul. Lipowej, kilkusetletniego artystę, lu-

bującego się w uwiecznianiu ogarniętych wojenną pożogą miast, czy Sangre Veland, am-

bitną i nieustraszoną wojowniczkę w służbie Szeolu. Wielu bohaterów odbywa podróże 

między Górą i Dołem, bo zaświatami utrzymanymi w klimacie nieco kafkowskim, a mo-

mentami nawet rodem z filmów Barei, rządzą twarde i bezwzględne prawa biurokracji. 

W papierach jest bałagan, dusze czasem gubią się, czasem uciekają, a czasem nie wiado-

mo, czy właściwy delikwent trafił we właściwe miejsce. Dół jest wprawdzie miejscem, 

gdzie króluje rozpusta, nałogi i zbrodnia, więc bywa, że trzeba tu zaprowadzić porządek, 

ale generalnie można tu funkcjonować całkiem znośnie. Piekielni strażnicy piją polską 



3 
 

wódkę marki Chopin wznosząc toast „za Lucyfera i grzechy twoje”1, a kontrabanda sze-

rzy się w najlepsze. Granice między obydwoma wymiarami są jednak na tyle płynne, de-

cyzje zapadające po stronie Góry lub Dołu na tyle niezrozumiałe, a współpraca układa 

się na tyle dobrze, że czasem naprawdę trudno jest opowiedzieć się jednoznacznie po 

którejkolwiek ze stron. Autorka jest od tego daleka – i to kolejna mocna strona jej tek-

stów.  

Czytelnik z pewnością nie znajdzie w tomie opowiadań słabych – całość trzyma do-

bry, równy poziom. Hałas jest doświadczoną autorką o wypracowanym, rozpoznawal-

nym stylu, a Po stronie mroku stanowi tego dowód. Podczas gdy w onirycznym, napisa-

nym malarskim językiem Powrocie do ogrodu roztacza przed czytelnikiem wizję raju od-

zyskanego, Ostatnie piętro tworzy niemal na kształt reportażu, opierając historię o tra-

giczne wydarzenia z 9/11 i prowadząc czytelnika przez wspomnienia – aż do zaskakują-

cej puenty. W tomiku znajdujemy historie infernalnych śledztw, toczonych często we 

współpracy z Górą i walk o ocalenie dusz (m. in. Wiara, nadzieja, miłość, Chleb i krew, 

Strzyga Maszka, Ale nas zbaw ode złego), humorystyczne opowieści o relacjach między 

mieszkańcami różnych wymiarów i układami, w jakie ze sobą wchodzą (m. in. Białe mia-

sto) czy historie, w których piekło ma zupełnie inny, osobisty wymiar (np. Rytuał piasku, 

Trybiki i kukiełki). Autorka operuje językiem barwnym, powołuje do życia interesujących 

protagonistów i ciekawe postaci drugoplanowe, w bardzo udany sposób kreuje swój 

świat przedstawiony, zachowując proporcje między realnością i fantastyką. Nasyca swo-

je teksty dostateczną, ale nie przesadną ilością emocji – na tyle, by zbudować atmosferę 

zwątpienia i rozpaczy tam, gdzie bohaterowie wędrują po Piekle, walcząc o duszę swoją 

lub ukochanej osoby, bez popadania w banał i trywialność. Lektura opowiadań z tomiku 

jest dzięki temu wciągająca, przyjemna i lekka, bez wrażenia przygnębienia i depresyj-

nego klimatu, od którego Hałas jest w swoich tekstach daleka.  

Tematyka zaświatów, a zwłaszcza Piekła, jest mocno wyeksploatowana w literatu-

rze i trudno przekonać lubującego się w niej czytelnika, że znajdzie w tej materii cokol-

wiek nowego, zwłaszcza w literaturze fantastycznej. Agnieszka Hałas udowadnia swoim 

tomikiem, że wciąż da się na ten temat pisać barwnie i niebanalnie, odchodząc od typo-

wej dla naszego kręgu kulturowego wizji Piekła jako miejsca fizycznego potępienia, a 

skupiając się na innych aspektach funkcjonowania sfery „dolnej”: codzienności jej 

mieszkańców i „przymusowych lokatorów”, patologii urzędowych i relacji z innymi sfe-
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rami, w tym Górą, kuszeniem dusz i innymi rozrywkami czy wreszcie miejscem Piekła w 

odwiecznym planie Stworzenia. Bo przecież nic nie może dziać się bez przyczyny, nawet 

jeśli czasem nie jesteśmy w stanie jej pojąć.  

 

 


