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Gaily bedight, 

   A gallant knight, 

In sunshine and in shadow,    

Had journeyed long,    

Singing a song, 

In search of Eldorado. 

 

   But he grew old— 

This knight so bold—    

And o’er his heart a shadow—    

Fell as he found 

   No spot of ground 

That looked like Eldorado. 

Edgar Allan Poe, Eldorado 

Kiedykolwiek byłem zmuszony wprowadzić do zajęć z teorii literatury przykłady li-

terackie – co zawsze wiązało się dla mnie z dyskomfortem, gdyż wynajdywanie przykła-

dów ilustrujących rozmaite teorie to nie jest coś, co uznałbym za swoje spécialité de la 

maison – bez wahania sięgałem po zbiory opowiadań Neila Gaimana. Wiedziałem, że 

mnie nie zawiodą – głębia interpretacyjna kryjąca się w opowiadaniach ze zbiorów Dym 

i lustra czy Rzeczy ulotne nieodmiennie sprawiała, że bliski bywałem wymieniania Gai-

mana w bliskim sąsiedztwie Johna Crowleya czy Umberta Eco, a więc pisarzy mieszczą-

cych się w ścisłej czołówce mojego prywatnego (a długiego) rankingu ludzi, którzy po-

winni już dawno temu otrzymać literackiego Nobla. Nie chodzi bowiem o to, czy komuś 

się te zbiory podobały, czy nie – i ja sam bowiem miewałem do nich zastrzeżenia, nie-

odmiennie opuszczając chociażby przetykające opowiadania utwory poetyckie, nienale-

żące, najoględniej mówiąc, do najdojrzalszych literacko. Po prostu opowiadania w nich 
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zamieszczone spełniają wszystkie kryteria prozy wybitnej, przemyślanej i na tyle świet-

nej pod względem warsztatowym, by naprowadzać na wniosek o mistrzowskim opano-

waniu krótkiej formy przez autora.  

Zbiór najnowszych opowiadań, pod tytułem Drażliwe tematy: krótkie formy i punkty 

zapalne, przygotowany przez Wydawnictwo Mag w tradycyjnie bezkonkurencyjnym tłu-

maczeniu Pauliny Braiter, wybitny niestety już nie jest. Rzekłbym nawet gorzej – wieje 

nudą porzuconego pustostanu, który może zachwycić tym tylko, co przypadkiem gdzie-

niegdzie wykiełkuje lub zostanie przypadkiem przyniesione przez gwiżdżący w szczeli-

nach wiatr. Jaki jest najlepszy tekst zbioru? Nie oryginalny pomysł Gaimana, a – przyzna-

ję, świetny – jednak tylko fan-fic z Doctora Who. Jaki jest najgorszy tekst zbioru? Czarny 

pies, ten więc, w którym pojawia się znany z Amerykańskich bogów oraz Władcy górskiej 

doliny Cień, sam Cień, będący jednak cieniem samego siebie w takim samym stopniu, jak 

cieniem dawnego Neila Gaimana staje się autor Drażliwych tematów, tracący wiele ze 

swego dawnego uroku nawet w tradycyjnych już dykteryjkach ze wstępu, przybliżają-

cych okoliczności powstawania opowiadań. Niegdyś zabawnych i niepokojących – tu 

niestety sztucznych i pretensjonalnych. 

Pomimo że nie należę do nadmiernie sentymentalnych czytelników, przyznam, że je-

szcze żaden z tak cenionych przeze mnie pisarzy nigdy nie zawiódł mnie bardziej. Roz-

począwszy lekturę pierwszego opowiadania, od razu zacząłem przecierać oczy ze zdu-

mienia, nie wiedząc, czy to moja wrażliwość czytelnicza doszczętnie sparszywiała i po-

wieki mi z nudów ciążą ku dołowi, czy też może faktycznie Gaiman nie potrafi, jak oneg-

daj, już od pierwszej strony swą narracją zainteresować. Ba, zainteresować – narracja 

Gaimanowska wsysała jak malstrom, porywając czytelnika, tak jak zresztą daje nadzieję 

blurb Drażliwych tematów, „daleko w nieznaną krainę, gdzie fantazja staje się rzeczywi-

stością, a codzienność płonie własnym blaskiem”. Cóż, nie odniosłem takiego wrażenia, 

zwłaszcza że zbiór rozpoczyna to, co było piętą achillesową poprzednich antologii, a 

mianowicie nieznośnie infantylny poemat, zaczynający się na domiar złego wyświechta-

nym metapoetyckim frazesem „Dziś planowałem zacząć pisać”. A pomyśleć, że poprze-

dza on niewiele odeń lepsze a nadmiernie udziwnione opowiadanie Księżycowy labirynt, 

w którym Gaiman popełnia niesłychany jak na niego błąd początkującego pisarza, wo-

dzącego czytelnika za nos tak długo, by mu go w końcu naderwać (a czytelnicy nie lubią 

tracić nosa do tekstów). Kto chce zatem uniknąć podobnych rozczarowań – gdyż, tak jak 

ja, nazbyt szanuje prozę Neila Gaimana – zrobi mądrze, rozpoczynając lekturę Drażli-
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wych tematów od razu od Problemu z Cassandrą, łączącego w sobie wymowę Problemu 

Zuzanny z Jak rozmawiać z dziewczynami na prywatkach z antologii Rzeczy ulotne czy z 

Szukając dziewczyny z tomu Dym i lustra – i w równym stopniu, jak przytoczone teksty, 

paradoksalnego, przewrotnego, niejednoznacznego. I tajemniczego. Opowiadanie trzecie 

w kolejności, czyli W bezsłoneczną morską toń, łączy się w cykl krótkich form z Przygodą, 

Człowiekiem, który zapomniał Raya Bradburyego, Klik-Klak Grzechotką, baśnią Brylanty i 

perły i Żeńskim końcówkami – z których zdecydowanie najlepsze są W bezsłoneczną mor-

ską toń oraz Kilk-Klak Grzechotka, mające w sobie wiele tej klasycznej Gaimanowskiej 

grozy rodem z fenomenalnych Karmiących i karmionych, Pory zamykania czy wspomnia-

nych już To innych z tomu Rzeczy ulotne. Do kompletu brakuje tu jednak form najkrót-

szych, flash-fiction, jak choćby przedstawiającej raj na opak paraboli Gdy nastał koniec 

czy też przewrotnej origin story zaczynającej się od słów Mikołaj był… z Dymu i luster. A 

przecież to właśnie w takich tekstach najlepiej ujawniała się charakterystyczna dla Neila 

Gaimana figura paradoksu, mistrzowsko wykorzystująca lapidarność krótkiej formy do 

rozbratu z najbardziej zastanymi archetypami kulturowymi. Nie wiem, które to już zda-

nie recenzji, na poczet którego przeglądam intensywnie Dym i lustra oraz Rzeczy ulotne, 

a nie zaglądam nawet do Drażliwych tematów – bo o najnowszych opowiadaniach Gai-

mana po prostu nie da się mówić inaczej niż w dyskredytującej je niestety relacji do tek-

stów wcześniejszych. Bo w istocie rzeczy zbyt mało w Tematach powrotów motywów, 

postaci czy pomysłów, do których to powrotów przyzwyczaiła czytelników konstrukcja 

obydwu najlepszych zbiorów opowiadań Gaimana (z rozmysłem cały czas pomijam M 

jak magię), by przywołać chociażby wędrówkę fenomenalnej postaci Pana Alice od Ame-

rykańskich bogów po Pamiątki i skarby i Władcę górskiej doliny – a za dużo nawiązań do 

innych fikcyjnych uniwersów. Wkraczający na scenę Sherlock Holmes w Śmierci i mio-

dzie nie cieszy już tak bardzo jak steampunkowe Studium w szmaragdzie, a finał retellin-

gu pod tytułem Śpiąca i wrzeciono nie zaskakuje w takim samym stopniu, jak samo-

sprawdzający się tytuł i to nawet mimo subwersywnego potraktowania postaci wiercą-

cej się w objęciach Morfeusza księżniczki. W efekcie naprawdę jedynym przypadkiem, w 

którym tego rodzaju zapożyczenie wychodzi Gaimanowi na dobre, jest wzmiankowany 

już na samym początku fan-fic o doktorze Who Godzina Nic – owszem, pisany przez ofi-

cjalnego serialowego scenarzystę, ale mimo to mający wszystkie zalety i wady typowego 

fan-fiction. 



4 

 

Prócz już wymienionych, w Drażliwych tematach są już tylko dwie grupy opowiadań 

– niewarte wzmiankowania (na czele z koszmarnie przekombinowanym Pomarańczem 

w formie… kwestionariusza) oraz te najlepsze. Trzy najlepsze, choć po prawdzie najlep-

sze głównie dlatego, że jedyne naprawdę warte uwagi. „Prawda to jaskinia w czarnych 

górach…”, Inwokacja indyferencji oraz Kalendarz opowieści (nawiązujący formą do Pięt-

nastu malowanych kart z wampirzego Tarota z Dymu i luster czy Października w fotelu z 

Rzeczy ulotnych) są świetne, wciągają od pierwszej strony, a po ostatniej pozostawiają – 

tu także z uśmiechem nawiążę do jednego z lepszych opowiadań dawnego Gaimana – 

smak goryczy, każąc się zastanowić nad tym, co się przeczytało i docenić umiejętne do-

pasowanie formy opowiadania do jego treści. I rzecz charakterystyczna: żadnego z nich 

nie sposób streścić, ponieważ każda próba streszczenia zdradziłaby c a ł y  zamysł kom-

pozycyjny i c a ł k o w i c i e  zepsuła przyjemność lektury. Gdyby c a ł o ś ć  Drażliwych te-

matów składała się z takich tekstów, można byłoby wstać od książki z autentycznym 

zachwytem – teraz jednak, wobec przewagi tak nieskończenie przeciętnych i niegodnych 

Gaimana tekstów, wstaje się wyłącznie z tytułowym rozdrażnieniem.  

W końcu wypada też ocenić najnowszy zbiór opowiadań Gaimana właśnie jako ca-

łość. Przy wybitnie skomponowanych Rzeczach ulotnych i dobrym, choć ustępującym im 

właśnie pod względem kompozycyjnym Dymie i lustrach, Drażliwe tematy przypominają 

raczej M jak magię – doraźnie skomponowany, krótki zbiorek, którego wątłość tuszuje 

bodaj jedynie bogata edycja Maga, dzielnie rekompensującego niedostatki objętościowe 

książki grubym papierem i wielgachną czcionką. Wybrany przez Gaimana na leitmotiv 

zbioru internetowy slogan trigger warning kompletnie nie przekonuje jako wielka meta-

fora całości. Chyba żeby – jak podpowiada złośliwość – miał on faktycznie ostrzegać 

przed treścią opowiadań. Jeśliby tak bowiem być miało – to teraz, pod koniec tej przy-

długiej recenzji, wypada mi się wreszcie z naszym nowym Neilem Gaimanem zgodzić.  


