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Pierwiastek grozy jest obecny w życiu każdego z nas – czy to w formie dziecięcego 

lęku przed potworem mieszkającym w szafie lub pod łóżkiem, strachu przed ciemną piw-

nicą, z której dobiegają niepokojące dźwięki czy też przed dziwnym sąsiadem. Piotr Boro-

wiec w swoim zbiorze opowiadań zatytułowanym Trzynaście białych dam postanowił 

przyjrzeć się jednak lękom bardziej złożonym i namacalnym: tymi ukrytymi przed na-

szym wzrokiem, a jednak znajdującymi się gdzieś blisko, za ścianą, w mieszkaniu sąsiada, 

czy obok podwórkowej piaskownicy. 

Opowieści zawarte w recenzowanej książce są różnej długości – od tych kilkudzie-

sięciostronicowych po miniatury mieszczące się dosłownie na trzech, czterech kartkach. 

Motywy przewodnie w nich zawarte? Najróżniejsze, od płacenia za błędy przeszłości, 

przez uświadamianie sobie konsekwencji teraźniejszych wyborów aż do walki z demo-

nami, które usiłują przejąć nad bohaterami kontrolę. W teorii wygląda to obiecująco – w 

praktyce jednak dość szybko okazuje się, że o ile autorowi nie można zarzucić braku po-

mysłów, to już sposób ich wykorzystania jest co najmniej dyskusyjny.  

Trzynaście białych dam to zbiór opowiadań, który raczej nie zapada w pamięć. Do-

skonałym dowodem na słuszność tej tezy jest jeden z dłuższych tekstów zawartych w 

zbiorze pt. Dla świętego spokoju,. Z początku nie wiadomo, o co chodzi w całej opowieści 

o pracowniku agencji reklamowej, autor zaś powoli zaczyna odkrywać przed czytelnikiem 

elementy układanki. Wanna pełna wody, nóż, zarzynana świnia, dziwne majaki, koszmary 

– to wszystko tworzy bardzo obiecujący obraz i zapowiada intrygujący finał. Opowieść 

jednak kończy się jak ucięta, nomen omen, nożem  i dosłownie na drugi dzień czytelnik 
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nie pamięta już jej szczegółów. I problem ten jest obecny w znakomitej większości tek-

stów zawartych we Wszystkich białych damach – autor obiecuje, kreśli przed czytelnikiem 

obraz prawdziwej grozy, by zakończyć wszystko jakby od niechcenia, bez żadnego moc-

nego akcentu. Sęk w tym, że o ile można to zrozumieć w przypadku jednego, dwóch, naj-

wyżej trzech tekstów z trzynastu opublikowanych w recenzowanej pozycji, tak około 

dziesięciu nie pozwala już przymknąć oka na takie zaniedbanie.  

Na szczęście nadal pozostają jeszcze takie teksty jak Czwarte użycie noża, Potomek 

i Klauzula sumienia (ten ostatni jest fantastyczną wersją głośnej nie tak dawno temu w 

mediach sprawy odmówienia ciężarnej prawa do aborcji przez jednego z lekarzy). W tych 

trzech przypadkach widać, że autorowi udało się konsekwentnie doprowadzić opowieść 

do końca i zamknąć ją mocnym uderzeniem. Szkoda jednak, że Borowiec nie był tak kon-

sekwentny w przypadku reszty opowiadań – bo mimo wszystko trzy mocne akcenty z 

trzynastu to wynik poniżej jakiejkolwiek średniej.  

Trochę lepiej zbiór wypada, jeśli pominie się warstwę grozy (chociaż jest najważ-

niejszą składową twórczości Borowca) i spojrzy na opowiadania jako mieszaninę tzw. 

miejskich legend i lęków trapiących ludzi (jak zresztą książka reklamowana jest przez wy-

dawcę). Tutaj można bliżej przyjrzeć się wspomnianej wyżej Klauzuli sumienia: bohate-

rem opowiadania jest właśnie lekarz, który doprowadził do narodzin zdeformowanego 

dziecka. Decyzja ta sprawiła, że jego pacjenci płacą wysoką cenę: przy każdej pełni księ-

życa jedno z dzieci w szpitalu umiera. Z pozoru rzecz normalna; śmiertelność na oddziale 

położniczym jest nieunikniona. Borowiec umiejętnie połączył jednak ponurą statystykę z 

widmem przeszłości, które nadal zbiera obfite żniwo, a tylko jedna osoba wie, z czym tak 

naprawdę ma do czynienia. Podobnych zależności między tego typu opowieściami a grozą 

jest w Trzynastu białych damach więcej, chociaż nie zawsze są zarysowane na tyle mocno, 

by dało się je bez problemu odczytać.  

Mogło pójść naprawdę gładko, ale coś gdzieś zazgrzytało i wyszło nie tak, jak 

trzeba – w efekcie Trzynaście białych dam pozostaje najwyżej przykładem ciekawego i 

twórczego wykorzystania miejskich legend, bo autor niezbyt poradził sobie ze strasze-

niem. Największą bolączką jego opowiadań są końcówki, tworzone wyjątkowo nieporad-

nie: cała misternie pleciona opowieść dosłownie rozpada się w nich na kawałki, mimo że 

autor próbuje wyłuskać z niej najważniejsze elementy i połączyć w nową – a wyraźnie 

uboższą – całość. A to nie ma już żadnego sensu w przypadku gatunku grozy, gdzie mocne 
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podsumowanie jest elementem kluczowym w odbiorze całości. A tego tutaj po prostu za-

brakło. 


