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Między Bogiem a całą resztą 

 

Tomasz ma koło czterdziestu lat, żonę, ośmioletnią córkę chorą na autyzm i młodą 

kochankę. Ten uporządkowany świat rozpada się jak domek z kart, gdy mała Alicja zostaje 

porwana. Policja mocno angażuje się w poszukiwania, jednak długo nie przynoszą one 

rezultatów. 

Bohaterem drugiego wątku jest David, pasjonat fizyki, który przyjechał do Lizbony 

na stypendium, jednocześnie szukając swojej naukowej drogi. Jego projekty pochodziły 

z różnych dziedzin, ale były: 

(…) precyzyjnie określone. Zajmuje się on głównie nieortodoksyjnymi podejściami do 

Wielkiej Teorii Unifikacji. Zbiory kauzalne, model wszechświata fraktalnego, grawitacja pętlowa… 

Wszystko pasuje do siebie doskonale. Przesłuchiwany [David] skinął pokornie głową. Portugalski 

skurwysynek używał słowa „nieortodoksyjna” na wszystkie podejścia, które nie były starą, dobrą 

teorią strun1. 

Stary profesor, Meyer Hochbaum, opowiada mu historię Węgier, swojej emigracji 

do Stanów oraz współpracy z CIA. Tymczasem w Polsce trwają poszukiwania dziew-

czynki, za którą nikt nie chce okupu i nikt nie potrafi wskazać powodu, dla którego została 

porwana. Do tej tragedii dołącza następna – uznany za najbardziej błyskotliwego fizyka 

Kong, po starciu z Davidem, popełnia samobójstwo i to stypendysta zostaje oskarżony o 

spowodowanie śmierci oponen 

Protasiuk przeplata wiele wątków w przepięknej tkaninie powieści. Historia z cza-

sów zimnej wojny łączy się doskonale z rewolucją na Węgrzech, a ta – z całkiem współ-

czesnymi problemami znudzonego sobą małżeństwa. Autor pragnie wyraźnie poruszyć 
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czytelnika intelektualnie, serwując mu skomplikowane teorie z zakresu fizyki, matema-

tyki, filozofii, neurobiologii, teologii, socjologii czy antropologii kultury. 

– Wiara w Boga jest absurdalna. – Meyerowi zdrętwiała chora noga. Usiadł na ziemi, ciężko 

i niezgrabnie, pośród igliwia i szyszek. – Ale samo istnienie jest absurdalne w nie mniejszym stop-

niu. Kiedy patrzysz na to wszystko i myślisz… Kiedy widzisz zimny, pusty wszechświat, miliardy 

gwiazd, niezmierzone przestrzenie i myślisz o ludzkim gatunku, atomie w transgalaktycznym oce-

anie lodowatej nicości… jego istnienie wydaje ci się czystym absurdem2. 

Jak widać z powyższych przykładów – powieść jest napisana wysublimowanym ję-

zykiem i w bardzo dobrym stylu. Każde zdanie jest przemyślane i dopieszczone, a dobór 

słownictwa sprawia przyjemność bogactwem, które wybija się na tle masy książek źle na-

pisanych przy użyciu prostackiego języka. Świetnie opisany jest zabawny (z naszej per-

spektywy) epizod w badaniach CIA, wykorzystujący ludzi o paranormalnych zdolno-

ściach. Czytając o tym, nie mogłam nie wspomnieć filmu, który porusza podobny wątek: 

Człowiek, który gapił się na kozy (reż. Grant Heslov, 2009). Podobnie zresztą jest z wyko-

rzystaniem tematu autyzmu, który to wątek pojawił się w serialu Touch (reż. Tim Kring, 

2012–2013), jednak żaden z nich nie stworzył tak spójnej historii. 

Zagadnienie genologii tego dzieła to temat na szerszą rozprawę, ponieważ zawiera 

wiele elementów charakterystycznych dla różnych konwencji. Akurat fantastyka nie jest 

tutaj najbardziej oczywista – można odczytać tę historię jako kryminał lub thriller, jednak 

pewne wątki wskazują na jej bardzo subtelnie zaznaczoną obecność. 

Ad infinitum odwołuje się tytułem do łacińskiej sentencji regressus ad infinitum, co 

oznacza niekończący się regres, cofanie się w nieskończoność. Ale można go także odnieść 

do innych elementów świata przedstawionego – nieskończenie długich poszukiwań czy 

sporów intelektualnych. 

Stylem powieść przypomina nieco skandynawskie kryminały (choć należy od razu 

zaznaczyć, że zarówno treść, jak i przekaz są zupełnie inne), które powoli nabierają roz-

pędu po przedstawieniu wszystkich bohaterów i tła wydarzeń. Mniej cierpliwi czytelnicy 

zapewne uznają to za wadę, jednak w Ad infinitum nie pojawia się nic zbędnego. Każdy 

szczegół ma swoje miejsce w historii i jego pominięcie może grozić niezrozumieniem. Po-

wieść jest doskonałą rozrywką intelektualną, która, poruszając wiele strun, wydobywa 

harmonijną melodię. 
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