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Masakra w światach literackich 

 

Kazimierz Kyrcz Jr i Dawid Kain wydają książkę w dziesiątą rocznicę opubli-

kowania pierwszego wspólnego zbioru opowiadań, Pikniku w piekle. Praca nad nią trwała 

dwa lata i była pracą korespondencyjną.  

Powieść nawiązuje tytułem do kultowego dzieła H.G. Wellsa – Wojny światów  

i jest to jedno z licznych odwołań literackich, które zastosowali pisarze.  

Historia zaczyna się opowieścią Artura, który zajmuje się sprzedażą miłości 

homoseksualistom. Jak bowiem wiadomo, seks można kupić już nawet w supermarkecie, 

to miłość jest towarem deficytowym. Ten nietypowy sposób zarabiania na życie zmienia 

się diametralnie, gdy poznaje Beatę – kobietę swego życia, piękną, niezależną i dziwnie 

znajomą.  

Później oczywiście trup ściele się gęsto, a garstka bohaterów próbuje przeżyć i 

znaleźć sprawcę śmierci swoich przyjaciół. Janusz jest masażystą, ma mnóstwo doświad-

czenia, nie tylko w wykonywaniu zawodu, ale także w retoryce. Podobnie zresztą jak Ro-

ger Korman, którego nazwisko jest zadziwiająco zbieżne z nazwiskiem pewnego produ-

centa filmowego. Polski odpowiednik jest jednak pisarzem bizarro i gore, produkującym 

całe masy seryjnych opowieści. Dzięki temu jest nawet genialniejszy niż sam Masti. 

Pojawia się też Dusiołek, który karmi się snami lokalnych meneli.  

Wszystkie te postaci mają jedną wspólną cechę – pochodzenie. Powieść bowiem 

jest intertekstualna w nietypowy sposób. Odwołuje się do licznych dzieł literackich, już od 

motta począwszy. Mamy tu zarówno polską poezję, prozę, jak i zagraniczną literaturę po-

pularną, żeby nie powiedzieć – masową. Autorzy wspominają też swoich polskich kole-

gów po piórze, między innymi tworzących w konwencji horroru i bizarro.  

 
 Recenzja książki: Kazimierz Kyrcz Jr, Dawid Kain, Wojna świrów, Warszawa: Studio Truso 2014, ISBN: 

9788363966171, ss. 220. 
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Język, którym napisana jest Wojna świrów jest jędrny i barwny. Potoczność 

i potoczystość jest wielkim plusem, szczególnie w przypadku pierwszoosobowej narracji:  

— Na cipę Gretkowskiej! — zakląłem, co przydarza mi wyłącznie w chwilach wielkiego wzburze-

nia. A że sama Manuela nie chciała mi dać po jednym z jej spotkań autorskich, nic dziwnego, że z każdym 

atakiem frustracji nachodzi mnie myśl o nieosiągalnym narządzie płciowym tejże. — Co za cholerstwo! 

Na szczególną uwagę zasługuje indywidualizacja języka postaci, co jest znaczące 

przy takim nagromadzeniu postaci. Z tego samego powodu jest też bardzo trudne, jednak 

powoduje, że powieść czyta się tym przyjemniej.  

Mam nadzieję, że kolejna powieść duetu Kain&Kyrcz Jr będzie na tym samym 

poziomie fabularnym i jeszcze dłuższa! I oby nie dali na nią zbyt długo czekać. 

 

 

 

 


