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Paolo Bacigalupi, amerykański autor fantastyki, właśnie wkroczył na polski rynek ze 

swoją najnowszą powieścią Wodny nóż. W przeciwieństwie jednak do jego ostatnich 

książek – Złomiarza i niewydanego w Polsce The Doubt Factory, wpisujących się w gatu-

nek literatury młodzieżowej, Wodny nóż to zdecydowanie powieść dla dorosłych czytel-

ników, której najbliżej do debiutanckiej prozy Bacigalupiego – Nakręcanej dziewczyny. 

Najnowsza książka Amerykanina charakteryzuje się mocną, bezkompromisową fabułą, 

obrazowym i działającym na wyobraźnię językiem, który sprawia, że niektóre fragmenty 

chciałoby się po prostu przeskoczyć, oraz dosadnym, bijącym po oczach stylem. Autor 

nie owija w bawełnę, nie szuka sposobu na wygładzenie tej historii, bo nie o to tutaj 

chodzi. Ta książka epatuje przemocą na każdej stronie, a wszystko po to, aby z całą do-

słownością przedstawić mroczną naturę człowieka.  

Fabuła rozgrywa się w bliżej nieokreślonej przyszłości, w której z powodu zmian 

klimatycznych woda staje się cenniejsza od złota. Kolejne burze piaskowe i susze do-

prowadzają ludzkość na skraj załamania. Dla przeciętnego mieszkańca stanu Arizona 

każdy dzień jest walką o przetrwanie. W takim świecie rozgrywa się wielka polityka, 

ogromne korporacje prześcigają się w walce o prawa do źródeł wody, sąsiednie miasta 

toczą ze sobą ciche wojny, a najbogatsi w ignorancji urządzają sobie życie. Śmierć wy-

chyla się z każdego zakątka. Ci, którzy pragną władzy, nie cofną się przed niczym. Z nie-

ba zamiast deszczu spadają trupy. 

Jednym z bohaterów powieści jest Angel, tytułowy „wodny nóż”, najlepszy zabójca 

na usługach potężnej Catherine Case. Kobieta trzyma w garści całe Las Vegas i kontrolu-

je miejscowe źródła . Ktokolwiek spróbuje się jej sprzeciwić, ma do czynienia z jej ludź-
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mi. Tymczasem mieszkająca w Phoenix dziennikarka Lucy trafia na wielką aferę związa-

ną z nowym wypływem wody. Okazuje się jednak, że węszenie w sprawie, która dopro-

wadziła już do śmierci wielu osób, sprowadza na nią niebezpieczeństwo. Z kolei Maria 

usiłuje zarobić na wyjazd zagranicę, sprzedając wodę. Szybko zwraca na siebie uwagę 

gangsterów, którzy domagają się od niej haraczu.  

W świecie przedstawionym przez Bacigalupiego nie ma miejsca na półśrodki. Boha-

terowie, wierni swoim zasadom, wartościom, marzeniom o lepszym świecie, szybko zo-

stają wgnieceni w ziemię. Bezwzględna rzeczywistość nie liczy się z nimi. Aby przeżyć, 

trzeba być hieną, bestią w ludzkiej skórze, trzeba być lepszym, sprytniejszym od pozo-

stałych. Jeśli chce się przetrwać, moralność należy odrzucić na bok. W Wodnym nożu Ba-

cigalupi pisze o podłości i zepsuciu, obrazuje, jak człowiek zamienia się w zwierzę.  

Jeżeli oglądaliście tegoroczny film Denisa Villeneuve’a pt. Sicario, to znajdziecie wie-

le podobieństw między nim a książką Bacigalupiego, mimo że to dwa zupełnie niepo-

wiązane ze sobą utwory. W obu przypadkach mamy jednak do czynienia z obrazowym i 

dosadnym przedstawieniem zepsucia świata oraz roli, jaką odgrywa w nim człowiek 

ograniczany moralnością. Zresztą Angel – bohater Wodnego noża, bywa nazywany sica-

riemi, co z hiszpańskiego oznacza zawodowego zabójcę. Zarówno fabuła filmu Villeneu-

ve’a, jak i powieści Bacigalupiego, rozgrywają się częściowo w mieście Phoenix w Arizo-

nie oraz okolicach, na granicy z Meksykiem, a duża część bohaterów obu tekstów kultury 

to Latynosi. Przedstawione są w nich miejsca, w których rządzą kartele narkotykowe, 

mafijni bossowie i wszechobecna przemoc. Villeneuve w Sicario mówi o tym, co dzieje 

się dzisiaj, o świecie, który możemy znać jedynie z telewizyjnych wiadomości – o piekle 

na amerykańskiej ziemi. Bacigalupi wybiega w nieokreśloną przyszłość, tworzy fikcyjną 

historię, lecz mocno zakorzenioną w teraźniejszości, czerpiącą garściami z wizji świata, 

w którym człowiek jest wart tyle, ile można zarobić na zdjęciu jego zmasakrowanych 

zwłok. 

Wodny nóż to powieść rozpięta gdzieś pomiędzy kryminałem a thrillerem politycz-

nym. Z obu gatunków Bacigalupi czerpie najlepsze wzorce. W rezultacie kapitalnie roz-

pisana intryga sprawia, że dosłownie nie sposób się od  książki oderwać. Jest też w Wod-

nym nożu coś filmowego, tworzącego złudzenie obcowania z produkcją pełnometrażo-

wą. Wielowątkowa fabuła jest dynamiczna, przejrzysta, nieustannie trzymająca w napię-

ciu. Rzadko się zdarza, żeby lektura wywoływała u mnie takie emocje. A Bacigalupiemu 

udało się przyprawić  o ciarki na plecach.  



3 
 

W Wodnym nożu Bacigalupi kreśli przed czytelnikiem świat tak brutalny, że nie 

sposób wrócić z niego nieporuszonym. Na okładce książki powinna widnieć przestroga, 

że wchodzimy do niego na własną odpowiedzialność. Chociaż fabuła jest fikcyjna, to 

problemy, jakie porusza Bacigalupi, są boleśnie prawdziwe. To, o czym pisze Ameryka-

nin, w niektórych rejonach świata jest  codziennością. Tam, gdzie człowiek jest potwo-

rem, przemoc stanowi jedyny argument, a jeśli chce się przetrwać, trzeba być hieną – 

żadne zasady nie obowiązują. Autor udowadnia jednak, że bez względu na konsekwen-

cje, należy pozostać wiernym moralnym wartościom i zasadom. Tylko one bowiem czy-

nią z nas ludzi. 

 

 


