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Oddech Calamity 

Pożar Brandona Sandersona wraz z poprzedzającym go Żelaznym Sercem udowad-

niają, że teoretycy literatury mają rację: współcześnie po prostu nie ma sensu rozprawiać 

o gatunkach, subgatunkach i podgatunkach subgatunków w literaturze, w tym zwłaszcza 

w literaturze fantastycznej. Nowy cykl Sandersona w zasadzie najlepiej sprawdzałby się 

jako przedstawiciel nurtu postapokaliptycznego, jednakże za tym pojęciem musiałaby się 

w kolejce ustawić ekotopia, dystopia, hard SF, fikcja spekulatywna, narracja superboha-

terska, stary, poczciwy Bildungsroman z oddechem Entwicklungsroman na karku – i Cala-

mity jeden (jedno?) wie, co jeszcze. To dobrze więc, że w przypadku powieści Sandersona 

sprawdza się w zasadzie jedna teza: jest to proza świetna. A Pożar dowodzi, że także nie-

zwykle zróżnicowana, radośnie postmodernistyczna i konwencjonalnie zniuansowana. 

Na początek garść informacji dla czytelników Żelaznego Serca. Bohaterowie, w nie-

mal niezmienionym składzie, wyruszą poza granice Newcago aż do wyrosłego na funda-

mentach Manhattanu Nowego Babilonu, Profesor odsłoni wiele kart ze swojej przeszłości 

i wyciągnie kartę atutową w teraźniejszości, wreszcie rozjaśni się (pun intended) natura 

Calamity, Pożar okaże się nie do końca przypadkowym wyborem iluzorycznego wcielenia 

Megan, zaś David wciąż nie nauczy się konstruować metafor – ale za to dowie się, że wy-

rażenia, które miał za metafory, w istocie rzeczy były porównaniami. Poza tym jest już 

tylko lepiej. Świat, dotąd klaustrofobicznie ściśnięty w granicach Newcago, rozrośnie się, 

ukazując ogrom zniszczeń dokonanych przez Epików i raz jeszcze poddając w wątpliwość 

polityczną sensowność vendetty przeciw tyranii Żelaznego Serca. Więzy między Mścicie-
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lami zostaną poddane próbie w obliczu konfrontacji z kolejnym potężnym Epikiem – hy-

dromantką z Nowego Babilonu chełpiącą się możnością zwiększenia mocy każdego Epika, 

który zawita w granice jej domeny i dzielącą tajemniczą przeszłość z samym przywódcą 

Mścicieli.  A przeszłość i moce Megan okażą się kluczowe w ocaleniu ekotopijnej Arkadii 

pośród zdewastowanego pustkowia przed niszczycielskimi zapędami Epików, którzy nie 

zdołali zapanować nad jątrzącą ich żądzą destrukcji. To wszystko nie tyle pozwala San-

dersonowi stworzyć świat, który – trochę na podobieństwo chwiejnego układu sił krati-

stosów z Innych pieśni Dukaja – trzyma w ryzach w zasadzie tylko widzimisię półbogów, 

ile stwarza idealną sytuację narracyjną dla wprowadzenia na scenę antybohaterów. Autor 

unika dzięki temu ideologicznej łopatologii, powszechnie – inna rzecz, czy sprawiedliwie 

i zasadnie – kojarzonej z narracjami superbohaterskimi i stwarza możliwość niejedno-

znacznego profilowania psychologicznego protagonistów, tak charakterystyczną dla do-

brze napisanych powieści rozwojowych.  

Największą jest jednak – i tak, powtarzam się, ale ostatecznie może są tacy, którzy 

sięgną po tę recenzję dlatego, że spodziewają się określonej perspektywy oglądu litera-

tury – rozwijany tu zamysł światotwórczy. Już dawno nie widziałem tak oryginalnie wy-

kreowanego świata fantastycznego z tak konsekwentnie i spójnie rozpracowaną allofizy-

ką, całkowicie i bezczelnie ignorującą jakiekolwiek znane prawa nauki. Dzięki temu wła-

śnie Sandersonowi udaje się inkorporować do swych powieści komponent superbohater-

ski, którego, jak wiadomo, ogólnie znaną cechą jest to, że nie bardzo daje się on racjonali-

zować (co współcześnie wyraziście ukazują Zacka Snydera Śmiertelnie Poważne Próby 

Ostatecznego Zekranizowania Uniwersum DC) – ale sprawia przy tym, że tradycyjne boje 

o rękę księżniczki, połowę królestwa i odczarowanie żaby stają się niczym wobec ogólno-

planetarnego zagrożenia ze strony absolutnie niepokonywalnego arcywroga, któremu 

oczywiście mogą się przeciwstawić jedynie superbohaterowie. Ci dobrzy, oczywiście. Pro-

blem w tym, że superbohaterowie Sandersona mają problem z przynajmniej dwoma za-

sadniczymi aspektami tej złożonej wiązki wyborów moralnych, która w naszej etyce 

przyjmuje znamiona dobroci, a mianowicie z empatią i altruizmem. Krótko zaś mówiąc – 

przekonują się na własnej skórze, że moc deprawuje. A supermoc – zgadliście, superde-

prawuje. To wszystko pozwala Sandersonowi nie stworzyć świat, który – trochę na podo-

bieństwo chwiejnego układu sił kratistosów z Innych pieśni Dukaja – trzyma w ryzach w 
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zasadzie tylko widzimisię półbogów, co stwarza idealną sytuację narracyjną dla wprowa-

dzenia na scenę antybohaterów. Brandon Sanderson unika dzięki temu ideologicznej ło-

patologii, powszechnie – inna rzecz czy sprawiedliwie i zasadnie – kojarzonej z narracjami 

superbohaterskimi i stwarza możliwość niejednoznacznego profilowania psychologicz-

nego bohaterów, tak charakterystyczną dla dobrze napisanych powieści rozwojowych.  

Dobre światotwórstwo poznać tu można po czymś jeszcze. Detalach. Drobnych –  

jednak kluczowych dla uzyskania spójności postapokaliptycznego świata. Sanderson 

uwzględnia, że autostrady stają się nieprzejezdne, gdyż asfalt niszczeje, gdy nikt nie dba 

o nawierzchnię. Sanderson pamięta o wyjaśnieniu sposobów uzupełniania niedoborów 

nieprodukowanej energii elektrycznej. Sanderson podaje źródło pozyskiwania wypijanej 

przez Tię hektolitrami coli, a także zaznacza, jak trudno pozyskiwać owoce i dedukuje, że 

w zalanym przez ocean Manhattanie to słodka woda musi służyć jako surogat waluty. San-

derson wreszcie, skoro już mowa o Nowym Babilonie, uprzedza pytania czytelnika i do-

strzega problem nieuchronnego niszczenia żelbetowych fundamentów na wpół zatopio-

nych wieżowców. Słowem, większość szczegółów światotwórczych jest na bieżąco przy-

bliżana w toku narracji, a pomimo wartkiej akcji, wciąż znajduje się w tekście miejsce na 

poszerzanie wiedzy czytelnika o fantastycznym świecie – i to bez nachalnego infodumpu. 

W efekcie Pożar czyta się świetnie, a po lekturze nie pozostaje niepokój wywołany bra-

kiem dostatecznych wyjaśnień sposobu funkcjonowania postapokaliptycznej rzeczywi-

stości. Ba, nie czuć nawet niedosytu, tak charakterystycznego dla fabuł ciętych chwytem 

cliffhangera. Jest tylko niecierpliwość i dojmujące oczekiwanie na kolejny tom cyklu – co 

udaje się niewielu, naprawdę niewielu sequelom. 

 

 

 

 


