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Język sprowadził mnie tutaj 

Rzeczy ulotne to zbiór trzydziestu jeden utworów Neila Gaimana, pochodzących z 

różnych okresów jego twórczości i powstałych w różnych okolicznościach (na przykład 

na zamówienie czy chociażby jako prezent urodzinowy dla córki). Pozornie mają ze sobą 

niewiele wspólnego, bo cóż może łączyć wariację na temat Sherlocka Holmesa i twór-

czości Lovecrafta z opowieścią o chłopcu, który grał na kontrabasie? A jednak zdaje się, 

że te teksty znalazły się w Rzeczach ulotnych nie bez powodu, we wszystkich bowiem ta 

szeroko rozumiana „ulotność” zostaje wyraźnie zaznaczona. A są to opowieści piękne i 

tajemnicze, mroczne i zabawne, realistyczne i baśniowe. Napisane wspaniałym językiem, 

długo nie dają o sobie zapomnieć. 

Nie sposób przytoczyć wszystkich utworów zebranych w tej antologii, warto jed-

nak podkreślić, że znajdziemy tu teksty zarówno mniej znane, jak i powszechnie doce-

nione. Zbiór otwiera nagrodzone Hugo opowiadanie Studium w szmaragdzie, przedsta-

wiające właśnie losy wybitnego detektywa (w tym wypadku doradcy detektywów) i jego 

pomocnika, rozgrywające się w alternatywnej rzeczywistości pełnej stworów i dzi-

wactw; znajdziemy tu także teksty nagradzane przez Pismo Locus, m.in. Porę zamykania 

– opowieść o duchach – czy opowiadanie Goliat, promujące film Matrix. Nie wszystkie 

utwory stoją na równym poziomie, ale tak bywa ze zbiorami opowiadań. Niektóre są 

luźne, napisane z humorem, inne poważne, zmuszające do refleksji; poezja sąsiaduje z 

prozą. Skłania to do poszukiwań, wybierania własnych perełek, których istotnie tutaj nie 

brakuje. 

W jednym z tekstów Gaiman uczynił narratorami miesiące, zebrane wokół pale-

niska i snujące swoje opowieści. Tym razem kolej pada na październik, przyjacielski, do-
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stojny, z brodą mieniącą się barwami jesiennych drzew. Opowiada on smutną historię 

chłopca, który nie pasował do otaczającego go świata, więc opuścił rodzinny dom i wy-

ruszył w drogę… na cmentarz. Wszystkie utwory Gaimana zebrane w tej antologii, choć 

zróżnicowane tematycznie, gatunkowo i stylistycznie, mają pewne wspólne cechy: doty-

czą dojrzewania, przemijania, odchodzenia, śmierci. W każdym z tych tekstów czuć 

cząstkę czegoś utraconego, co zapisuje się raczej w sercu niż w pamięci. I właśnie takie 

„październikowe” są te utwory – barwne, różnorodne, stonowane, melancholijne, senne, 

niekiedy słoneczne, ale potrafiące przeszyć jednym zdaniem, niczym mroźny poranek.  

Wspaniałym dodatkiem do tego zbioru jest napisany przez samego autora wstęp, 

w którym pokrótce przedstawia on zamieszczone w książce utwory. Ale to nie tylko 

techniczne omówienie opowiadań. Wręcz przeciwnie – Gaiman opisuje przeżycia zwią-

zane z jego tekstami, inspiracje, przytacza niezwykłe anegdoty dotyczące ich powstawa-

nia, czy wreszcie tworzy odrębne, krótkie historie. Sam wstęp jest niczym dodatkowy 

utwór w tym zbiorze. To właśnie tutaj autor najtrafniej określa ideę tych opowiadań: 

Historie, podobnie jak ludzie, motyle, jajeczka dzikich ptaków, ludzkie serca i sny to także 

rzeczy ulotne. Składa się na nie zaledwie dwadzieścia sześć liter alfabetu i garść znaków 

przestankowych. Albo słowa rozbrzmiewające w powietrzu, złożone z dźwięków i idei – abstrakcyjne, 

niewidzialne, które znikają, gdy tylko zostają wypowiedziane. Czy może być coś bardziej ulotnego? 

Lecz niektóre historie, krótkie, proste, opowiadające o przygodach i ludziach dokonujących 

niezwykłych wyczynów, historie o cudach i potworach przetrwały wszystkich, którzy je opowiadali, a 

niektóre nawet krainy, w których powstały
1
.  

Poszczególne utwory to w dużej mierze historie grozy, korzystające ze standar-

dowej dla gatunku palety motywów: duchów, nawiedzonych domów, wampirów czy 

zombie. Gaiman jednak żongluje tymi elementami, przełamuje konwencje i przede 

wszystkim… nie operuje nimi w celu wywołania strachu czytelnika. Przynajmniej nie w 

pierwszej kolejności. Większość tekstów bowiem prowadzi raczej do wzruszenia lub 

kontemplacji, a groza jedynie im towarzyszy i czasem wynika właśnie z refleksji. 

Książka Gaimana to przykład lektury, do której się powraca, służącej nie do jed-

norazowego przeczytania od deski do deski, lecz raczej do powolnego smakowania każ-

dej zapisanej strony. Te refleksyjne historie, jakie mogłyby wyjść jedynie spod ręki 

twórcy Gwiezdnego Pyłu, pragną, aby je sączyć zdanie po zdaniu, by w jesienne depre-

syjne wieczory sięgnąć po którąkolwiek z nich; może będzie to dłuższa opowieść o 
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chłopcu, który zechciał zostać duchem, a może krótka poezja, której słowa, ulotne, zapa-

dają w pamięci niczym powidoki. Rzeczy ulotne to małe, kameralne arcydzieło, pozosta-

wiające po sobie niedosyt i jakąś nieokreśloną tęsknotę. Za czym? Warto do tych historii 

wracać, by szukać odpowiedzi. 

 


