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W dziewiętnastowiecznej Warszawie popełniono morderstwo, które może mieć 

poważne reperkusje polityczne. Podczas przedstawienia operowego ginie austriacki dy-

plomata baron Ferdynand von Langenau. Okoliczności morderstwa muszą być natych-

miast wyjaśnione. Do śledztwa, zarządzonego przez namiestnika Berga, włącza się prze-

bywająca w Warszawie pruska junkierka Henrietta von Kirchheim. Jej towarzyszami w 

sprawie – niezależnie od siebie – są rosyjski oficer Aleksander Iwanowicz Kusow i polski 

inżynier Danił Downar. Śledztwo toczy się w ciągu ośmiu dni, a w ich czasie przemierzamy 

różne rejony Warszawy, by wraz z odkrywaniem kolejnych tajemnic przyglądać się jej 

minionej świetności i spotykać żyjące w tamtych czasach postaci – dyrektora Muchanowa, 

namiestnika Berga czy ukochaną Norwida Marię Kalergis. 

Obok wątku kryminalnego naturalnie toczy się intryga miłosna. Panna Henrietta, 

choć jest Niemką, zadziwia urodą i budzi pożądanie w dwóch tak różnych mężczyznach 

jak Kusow i Downar. Mimo nadziei, jakie zawsze budzi obecność trójkąta w fabule, nie 

należy jednak spodziewać się tu większych fajerwerków. 

Tak przedstawiona fabuła wydaje się jeszcze jedną banalną historyjką kryminalną 

retro, która może zachwycić jedynie nielicznych wielbicieli przykurzonych wspomnień. 

Wystarczy jednak dodać, że główna bohaterka jest mechaborgiem, a służącym Daniła jest 

dżinn, by szybko pozbyć się tego wrażenia. Tak, Aposiopesis to w rzeczywistości bowiem 

powieść steampunkowa, która do świata minionej epoki wprowadza własny rodzaj boha-

terów. Są to właśnie udoskonaleni mechaniczni ludzie, mający wbudowane mechanizmy 

wspomagające lub udoskonalające życiowe funkcje organizmu. Czasem – jak w przypadku 

 
 Recenzja książki: Andrzej W. Sawicki, Aposiopesis, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS 2014, ISBN: 978-83-

7818-558-1, ss. 344. 



2 

 

junkierki – mają za zadanie spotęgować pewne możliwości ciała i psychiki. Niekiedy wy-

nika to z konieczności – należy wymienić uszkodzony organ, by podtrzymać życie czło-

wieka. Innego rodzaju mechaborgami są przestępcy, których dzięki możliwościom tech-

niki przystosowano do służby społeczeństwu, co pomaga im odpokutować (mniej lub bar-

dziej świadomie) dawne winy.Ciekawym zabiegiem jest też wprowadzenie postaci z wie-

rzeń, jak właśnie dżinna, na co dzień pod postacią Murzyna Alojzego Orzeszki, a także sy-

ren czy zombiaków. 

Autor swobodnie porusza się w wykreowanym przez siebie świecie. Pilnuje rea-

liów i dobrze oddaje ducha epoki, ale zarazem swobodnie zanurza się w rzeczywistość 

alternatywną. Modyfikuje też życiorysy bohaterów, wzorowanych na autentycznych po-

staciach, nie zatracając przy tym ich wiarygodności. Mogą oszołomić nazwiska znanych 

ze świata literackiego i kulturalnego dziewiętnastowiecznej Warszawy, choć pojawiają się 

niekiedy w nieoczekiwanych kontekstach.Mnie osobiście urzekła Gabrysia Zapolska, 

przybyła do wielkiego miasta aktoreczka, marząca o wielkiej karierze, którą poznajemy 

jako przeznaczoną na handel ofiarę Turka Burhan Beja. 

Aposiopesis stanowi debiut książkowy autora, który dotychczas publikował opo-

wiadania w pismach „Science Fiction Fantasy i Horror” oraz w „Magazynie Fantastycz-

nym”. Myślę, że jest to debiut obiecujący. Nie znam się na steampunku, ale po tej lekturze 

zainteresuję się bliżej gatunkiem, a to świadczy, że autor potrafił mnie do niego przeko-

nać. Książek Sawickiego będę też szukała w najbliższej przyszłości ze względu na bardzo 

dobry język, którym się posługuje: swobodny, naturalny, a jednocześnie dostosowany do 

postaci, które nim mówią. Dobre tempo akcji i odpowiednio dawkowany humor – to 

wszystko sprawia, że z czystym sumieniem mogę polecić Aposiopesis. 

 

 

 

 


