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Zbyt duże ambicje

 

 

Powieść Marcina Orlika Szary len, to jeden z trudniejszych do zrecenzowania tek-

stów, z jakim zetknąłem się w ostatnim czasie. Krótka, napisana prostym językiem opo-

wieść przysporzyła mi jednego poważnego problemu: zupełnie nie zrozumiałem, o co 

w niej chodzi. Autor wykreował świat rządzący się swoimi prawami, umieścił w nim ni-

czego nieświadomych bohaterów, zmuszonych do poznawania tych praw oraz respek-

towania ich wspólne z czytelnikiem, i przeprowadził ich (bohaterów i czytelników) 

przez swoją fabułę, ja natomiast do tej pory zadaje sobie pytanie – w jakim celu?  

Zaczyna się od czystej karty. Grupa bohaterów budzi się w nieznanym sobie miejscu, 

nie pamiętając niczego sprzed momentu przebudzenia. Na dobrą sprawę nie znają nawet 

własnych imion. Jak wspomniałem, działają zatem na tych samych prawach, co czytelnik, 

i razem z nim poznają wykreowany przez Orlika świat przedstawiony. A jest to rzeczy-

wistość tyleż fascynująca, co niebezpieczna. Świat, w którym bohaterowie nie posiadają 

własnego cienia, w którym muszą stworzyć zintegrowaną społeczność, zamieszkiwać 

szklane domy i pracować ku wspólnemu dobru i bezpieczeństwu. Tytułowy szary len 

stanowi dla nich zarówno pokarm, jak i broń w walce z otaczającą ich chtoniczną strefą 

ciemności, która za wszelką cenę próbuje ich wessać. Ludzie w powieści Orlika to jed-

nostki pozbawione własnej woli, zmuszone do podporządkowania się systemowi. 

Pytanie jednak: kto ten system zorganizował? Kim naprawdę są bohaterowie, którzy 

przebudzili się na łące w nieświadomości. Skąd się wzięli? Kto nimi steruje i dlaczego? 

Tego się z Szarego lnu nie dowiemy.  

Autor w swojej książce stara się poruszyć kilka ważnych kwestii. Wspomniany mo-

tyw ograniczenia własnej woli  omawia na przykładzie funkcji bohaterów – większość 

z nich bowiem w trakcie powieści doznaje nagłego olśnienia: niespodziewanie odkrywa-
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ją swoje umiejętności, np. posługiwanie się skomplikowanymi maszynami czy kierowa-

nie społecznością. Ktoś nadał im funkcję, którą muszą wypełnić  - czy tego chcą czy nie. 

Nie wiedzieć jednak czemu, niektórzy nie otrzymują żadnych funkcji.   

Innym tematem, po jaki sięga Orlik, jest obdarcie człowieka z jego własnej tożsamo-

ści. Bohaterowie nie znają samych siebie, swoich imion, przeszłości, a na domiar złego 

okazuje się, że w sąsiednich wioskach istnieją dokładnie takie same grupy społeczności, 

składające się z tych samych osób, posiadających takie same funkcje oraz charaktery 

(jakby całość była jeszcze za mało skomplikowana). Brak cienia nabiera więc tutaj sym-

bolicznego wyrazu. Z fabuły wynika coś na kształt antyutopii, w której postaci są niewie-

le znaczącymi pionkami o ograniczonej wolności, rozstawionymi na szachownicy stero-

wanej przez kogoś innego.  

Szary len to króciutka powieść, którą można pochłonąć w jeden wieczór. Orlik ko-

rzysta z prostego języka, choć niekiedy zahacza o pewną poetyckość, nie brak tu również 

metafor i symboli. Historia zdaje się porwana pod względem narracji i fabuły – jedne 

rozdziały przedstawione są z punktu widzenia narratora trzecio-, inne – pierwszooso-

bowego. Natomiast opowieść potrafi przeskakiwać z każdym rozdziałem o kilka tygodni. 

Wreszcie bohaterowie – całkowicie pozbawieni głębszego charakteru – potrafią poja-

wiać się znikąd, niespodziewanie. W połowie książki obok głównych bohaterów wystę-

puje postać zaznaczona jedynie imieniem, tak jakbyśmy znali ją już wcześniej, mimo że 

pojawiła się dopiero teraz.  Szary len zdradza fabularny potencjał, ale zdominował go 

chaos, brak konsekwencji oraz liczne niejasności. 

Jak twierdzi sam Orlik – zależało mu na tym, aby stworzyć powieść, która nigdy nie 

straci na swej aktualności. Jako wyjęta z kontekstów kulturalnych, miałaby być przejrzy-

sta i zrozumiała dla każdego: zawsze i wszędzie. Obawiam się jednak, że nie udało mu 

się napisać powieści, która byłaby zrozumiana tu i teraz. Intrygująca wizja świata na 

krawędzi zagłady, dramatyczna walka ludzi o wolność ograniczoną przez… no właśnie - 

kogo?, kilka ciekawych pomysłów z zakresu fantastyki – to wszystko błyskotki odwraca-

jące uwagę od narracyjnej niespójności, fabularnego chaosu, powracających znaków 

zapytania i faktu, że Szary len jest w rzeczywistości pusty w środku.  

 


