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Ukręcić gadzinie łeb 

 

Artur Baniewicz zdołał zostać już raczej zapomniany przez czytelników – od wydania 

jego ostatniej powieści minęło kilka lat, a Saga o Czarokrążcy jako odpowiednik „Sagi o 

Wiedźminie” okazała się niewypałem. Jednak przygody Debrena z Dumayki jeszcze się nie 

zakończyły: bo oto ujrzał światło dzienne prequel jego przygód, czyli Gadzie gody. 

Debrena poznajemy jako studenta, który ma pomóc mieszczanom w rozwiązaniu pro-

blemu smoka (a co za tym idzie: poważnych braków w zasobie dziewic). Miłośnicy prozy 

Le Guin zapewne uśmiechną się pod nosem, ale trzeba ich uspokoić: Debren to raczej typ 

sympatycznego ciamajdy, absolutnie nie ma sensu porównywać go do postaci Geda, nie-

pozornego, lecz potężnego czarnoksiężnika. A skoro Gadzie gody to prequel do jego dal-

szych przygód, to nie można się dziwić, że powieść będzie jednocześnie udokumentowa-

niem przebiegu jego „nauki”, czy też raczej wbijania mu wiedzy do głowy przez różne wy-

darzenia losu. 

Jak zaś prezentuje się powieść w praktyce? Raczej dwojako. Z jednej strony Baniewicz 

powrócił do swoich literackich korzeni, z drugiej jednak Gadzie gody nadal nie są rzeczą, 

która mogłaby sprawić, że Debren podbije serca miłośników Geralta z Rivii. Potencjalny 

czytelnik musi wiedzieć, że twórczość Baniewicza to raczej komediowe fantasy, w pew-

nych aspektach przypominające to, co prezentuje Piers Anthony w swoim kilkudziesię-

ciutomowym „Xancie”. Czyli trochę żartów mniej lub bardziej bazujących na różnicach 

między płciami, politycznej satyry i raczej proste, niekiedy nawet odrobinę żenujące gagi. 

I czasami jest to poziom dowcipu taki, że na marginesie brakuje tylko strzałki z napisem 

„Tu jest dowcip”. A szkoda, bo gdyby bardziej wyważyć humorystyczną stronę Gadzich 

godów, to być może te trafiłyby do szerszego grona czytelników. 
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W pewnym momencie nie sposób nie przyrównać Gadzich godów do klasyków ga-

tunku takich jak, na ten przykład, „Katarem i magią” – i jest to, niestety, porównanie raczej 

kiepskie dla polskiego autora. W prequelu Sagi o Czarokrążcy brak tak naprawdę motywu 

przewodniego, wokół którego fabuła naprawdę by się kręciła: Baniewicz rzuca co jakiś 

czas końcem kłębka, który ma doprowadzić czytelnika do tegoż, ale szybko okazuje się, że 

w międzyczasie czytelnik zostanie skierowany na inne czytelnicze tory. A szkoda, bo 

gdyby twórca zachował choć trochę umiaru w swojej groteskowej wizji, to zdecydowanie 

rzutowałoby to pozytywnie na odbiór całości. 

Saga o czarokrążcy została zapomniana – owszem, miewała momenty mocniejsze i 

słabsze, niemniej nadal był to nienajgorszy kawał prozy w kraju, gdzie dziewięćdziesiąt 

procent fantasy tworzone jest według jednego, najwyżej dwóch schematów. Niestety, po-

wrót Baniewicza na rynek prezentuje się niezbyt okazale: autor przedobrzył i zarazem nie 

przyłożył się w kreacji wielu elementów, z których składają się Gadzie gody.  Tym samym 

recenzowaną powieść można potraktować jako ciekawostkę i lepszy jakościowo zamien-

nik cyklu „Xanth” Anthony’ego. Ale nic więcej – raczej nie sprawi ona, że rzesze czytelni-

ków zaczną przypominać sobie wcześniejsze (a fabularnie późniejsze) przygody Debrena 

z Dumayki.  

 


