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Tytuł najnowszej antologii wydawnictwa RW2010 brzmi Szablą i wąsem – i w 

zasadzie, podobnie jak w przypadku Pepsi czy Nutelli, już po pierwszym rzucie oka na 

opakowanie znakomicie wiadomo, czego się można spodziewać wewnątrz. Husarskie 

zbroje, Jan Sobieski, rotmistrzowie, fraucymer, bicie Szwedów, podkręcanie wąsów, 

chutliwość ponad miarę – i już na drugiej stronie pierwszego opowiadania znamy cały 

kontekst! Wiemy, gdzie i kiedy jesteśmy, i jeszcze lepiej wiemy, cóż to będzie dalej. A 

będzie gromko, będzie śwarnie, będzie polsko i będzie bitnie, na dowód, że my, Polacy, 

to nie gęsi – swe fantasy mamy.  

* 

Pech chce, że opowiadanie otwierające antologię stuprocentowo spełnia podobne 

oczekiwania – i w konsekwencji niczym nie zaskakuje. Andrzej Sawicki w Machine de 

Pologne nie może się ewidentnie zdecydować, czy pójść w sprawdzoną stylizację 

sienkiewiczowską i zyskać uznanie czytelników znajdujących upodobanie w tym, co 

Sandauer nazwał kiedyś złośliwie znajdywaniem nowych sposobów młócenia tej samej 

młodopolskiej słomy, czy też zaryzykować nowatorstwo i wprowadzić Rzeczpospolitą 

sarmacką w alternatywny wiek pary, magii i aerodyny. Problem Sawickiego tkwi jednak 

w tym, że obydwie dykcje nie służą jego ciekawemu skądinąd zamysłowi fabularnemu. 

W historycznej części opowiadania odnosi się wrażenie, że z kolejnych opisów czyni 

rusztowanie, mające wesprzeć niebosiężny gmach wytężonej elokwencji (przeciętny 

Sarmata nigdy nie użyłby słowa „poetessa” w jakimkolwiek zdaniu, ponieważ dostałby 

od kompanów po głowie kuflem piwa za zgrywanie sfrancuziałego papinka), w rokującej 

zaś znacznie lepiej części steampunkowej – inspirowanej historią faktycznego wynalaz-
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cy aerodyny, Tytusa Burattiniego – razi rozmaitymi anachronizmami w rodzaju „lotu 

ślizgowego”, nagle przenoszącymi czytelnika w czasie do, dajmy na to, okresu I wojny 

światowej. W efekcie Machine de Pologne rozczarowuje, obiecując zrazu to, czego 

ostatecznie nie może dostarczyć – a mianowicie dobre opowiadanie steampunkowe o 

Rzeczpospolitej sarmackiej, w którym stylistyczny naddatek w postaci rubasznych 

dykteryjek spod znaku Paska i Sienkiewicza nie przeważyłby nad świetnym pomysłem 

zaadaptowania konwencji steampunku do opisu autentycznego wynalazku aerodyny.  

* 

Nad opowiadaniem Sawickiego wyraźnie góruje Iskra boża Moniki Sokół, osnuta 

wokół miłych Słowianom wątków hermetycznych i w zasadzie będąca znakomitym 

dowodem słuszności tezy o nieobligatoryjności stylistyki sarmackiej w polskiej 

historical fantasy. Zamysł opowiadania jest bardzo zbliżony do tego, który przyświecał 

Stworzeniu Jeffrey’a Forda z tomu Portret Pani Charboque – oto młodemu, nieświadome-

mu demiurgowi udaje się stworzyć życie, przewyższające swą doskonałością wszelkie 

sztuczne konstrukty, dając asumpt do dociekań oddziaływania tytułowej iskry bożej. 

Sokół, sprawnie prowadząc narrację detektywistyczną, momentalnie zaciekawia 

czytelnika, przedstawiając nietypową także z feministycznej perspektywy historię 

Żydówki, która zapragnęła nie tyle nawet dokonać tego samego, co Jehuda ben Bezalel w 

Pradze, lecz nawet przewyższyć największe z jego legendarnych dokonań. Opowiadanie 

Moniki Sokół godzi w ten sposób fantastyczno-historyczną opowieść o golemach i 

sprawie polskiej z potrzebą przemycenia kilku gorzkich diagnoz kulturowych, 

kulminujących szyderczą, subwersywną interpretacją mesjanizmu polskiego – i jest tym 

samym znakomitym powodem, dla którego warto zajrzeć pod niesłusznie jednoznaczną 

okładkę antologii Szablą i wąsem.  

* 

Środkowe opowiadanie w zbiorze, Szatański plan Agnieszki Hałas, wypada na tle 

poprzedniego dość blado – ot, kolejna podhalańska gawęda o tym, jak to diabeł Boruta 

ośmieszony został przez dzielnych górali, którzy nie są ani trochę mniej góralscy przez 

to, że kryją się pod postaciami Medei, Anteusza czy nazywającego się jak węgierski lek 

na kaszel króla węży Aranykigyo. Podobnie jak w przypadku tekstu otwierającego 

antologię, największą wadą opowiadania jest sztafaż historyczny, sprawiający wrażenie 

dołączonego na siłę i kłócący się z wyjściowo już niespójnym światem narracji, który 

powtarza wszystkie błędy Skarbów stolinów, w których, jak określił to złośliwie w 



niezapomnianym Pirógu Andrzej Sapkowski: „Swarożyc się swaroży, a antylopa gnu”. A 

szkoda – gdyż Agnieszka Hałas, gdy tylko nie próbuje stylizować narracji słowami 

uważanymi przez siebie za archaiczne, pisze nie tylko wartko i lapidarnie, ale i zdradza 

rzadki talent do panowania nad krótką formą. I tak po przeczytaniu Szatańskiego planu 

w zasadzie nie wiadomo, czy przeczytało się kolejną wersję legendy o Janosiku, czy 

może opowiadanie Rosemary Sutcliff, czy może ustęp z bajecznych dziejów Boruty – czy 

też może wszystkiego po trochu, na dowód, że tak jak pierwszą cnotą Rzeczypospolitej 

zawsze była wielokulturowość, tak i za pierwszy cel pisarski uważa się dziś nie zawsze 

uzasadnioną intertekstualność. 

* 

Obsydian Stanisława Truchana, którego chaotyczny początek wybacza się 

autorowi wobec faktu, iż sam go kwituje słowami „ale mniejsza o to”, zaleca się – 

podobnie jak dwa omówione opowiadania w zbiorze – znów nie tyle konceptem 

światotwórczym, ile wysiloną stylizacją językową, osiągająca w wykrzyknieniach: „A 

niech go wciórności!” czy: „Poniechajcież próżnej turbacyjej!” co najmniej siedem 

punktów w skali Sawickiego. Niemniej narracja w Obsydianie, rozpięta między 

postaciami „miedzianolicego” Miguela z Nowego Świata, alchemika Girolama Boniniego 

oraz archetypicznymi figurami polskiej szlachty wielu imion, stoi mimo wszystko na 

zdecydowanie najwyższym poziomie w antologii pod względem udanego wykorzystania 

efektu niesamowitości, zbliżającego Truchana bardziej do Rękopisu znalezionego w 

Saragossie, aniżeli naśladowanego namiętnie a nieumiejętnie przez tak wielu 

historycznych fantastów Narrenturmu. Truchan nie pisał jednak powieści, lecz 

opowiadanie – i właśnie tu leży główny problem Obsydianu, sprawiającego wrażenie 

konspektu większej narracji (przypadek opowiadań-mikropowieści Jacka Dukaja), 

aniżeli dobrze skomponowanego opowiadania, mającego ograniczone możliwości w 

zakresie doprowadzenia do pointy zbyt dużej liczby wątków i lepiej wypadającego w 

formule, którą w zbiorze wykorzystały zarówno Monika Sokół, jak i Agnieszka Hałas.  

* 

Już po pierwszych zdaniach Dzięcieliny znać inteligencję, warsztat i dobry smak 

Tomasza Kiliana, traktującego stylizację językową nie jako ostateczny cel literackości, 

lecz środek służący bardziej imersywnej konstrukcji świata. Dzikie pola, znalezione w 

rowie upiorne dziecko i posiadłość starego Skrytomirskiego – ot, sam wybór miana 

Skrytomira, a nie Onufrego czy innego Zagłoby, zdradza, że autor bawi się erudycją, nie 



wygrywając z archaizmów arii na cześć własnego zaplecza lekturowego, lecz 

wykorzystując ją do odmalowania spójnego stylistycznie i koncepcyjnie obrazu 

kreowanego świata. Nastrojowość opowiadania plasuje je gdzieś pomiędzy Królem 

zamczyska Goszczyńskiego a Bezalielem Micińskiego, Kilian zaś ożywia Dzikie Pola z 

wprawą, jakiej po polskim fantaście historycznym chce się oczekiwać. Pod względem 

artystycznym Dzięcielina jest zdecydowanie najmocniejszym tekstem w antologii, 

rywalizując może jedynie z Iskrą bożą o miano głównego argumentu na korzyść 

sarmackich eksperymentów w gatunku historical fantasy. 

* 

Parabellum Dawida Juraszka jest tym, czego napisanie marzy się każdemu 

średnio oczytanemu człowiekowi po napotkaniu szeregu nieporadności w stylizacjach 

językowych – przednią satyrą pokazującą różnicę między makaronicznością a 

makaroniarstwem. Bawiąc się współczesną anglicyzującą i ówczesną latynizującą 

polszczyzną (niekiedy w wielce uciesznych złożeniach typu: „Tu kilkadziesiąt pejdży z 

manuskryptu świeżo było tornałtniętych, i mimo najusilniejsze efforta moje fajndnąć ich 

nie mogłem” albo: „Tu znowuż pejdży nie masz. Dalej storia dewelopuje się tak oto”), 

Juraszek opowiada kontrfaktyczną historię oblężenia Jasnej Góry przez barbarzyńskich 

Angielczyków, barwnie transponując flagowe wątki Sienkiewiczowskiego Potopu i przy 

okazji pokazując, że chwyt narracyjny znalezionego rękopisu wciąż może bawić – i to nie 

tylko autora, ale przede wszystkim czytelnika. 

* 

Jest pewien paradoks w antologii Szablą i wąsem: niektóre teksty bowiem 

obiecują to, czego nie dostarczają, inne oferują ściśle to, co zapowiadają, a jeszcze inne – 

zaskakują tym, czego nikt nie oczekuje. Jedno jest pewne: sama książka zdecydowanie 

wykracza swą treścią poza to, co obiecuje swym jednoznacznym tytułem i wynoszącą 

jednoznaczność na jeszcze wyższy poziom oczywistości okładką. I choćby z tego powodu 

warto na własny rachunek sprawdzić, czy dziś wciąż należy sądzić dzieła po okładce. 

 


