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A owszem, się stało! 

 

A stało się dlatego, że powracającym jak mantra  zdaniem i w zasadzie swoistym le-

itmotivem najnowszej powieści Stephena Kinga pt. Przebudzenie, jest właśnie formułka: 

„coś się stało”. A wszak wszyscy wiedzą doskonale, że akurat w utworach tego amery-

kańskiego pisarza zawsze dzieje się dużo, nawet wówczas, gdy pozornie nie dzieje się 

nic. Znamy przecież dobrze te wszystkie podskórnie zasilające akcję epizody i historie, 

które rozsypane po fabule, w zadziwiający sposób składają się zawsze w pasjonującą 

opowieść. Taki to już jest ten pan King. I choć zdarzają mu się rzeczy dość przegadane, to 

wszakże jest on na tyle znakomitym gawędziarzem, że i to można mu wybaczyć, a nawet 

znaleźć odrobinę przyjemności w nieśpiesznym, niekiedy wręcz statycznym stylu wy-

powiedzi.  

Takim brakiem dynamiki odznacza się również najnowsze dzieło Kinga, które okre-

ślić można jako powieść z pogranicza obyczaju i grozy. Gdyby nie subtelnie porozmiesz-

czane aluzje do owego „coś się stanie”, Przebudzenie mogłoby być powieścią na miarę 

literatury tworzonej przez Pata Conroya, specjalisty od nostalgicznych, nasiąkniętych 

klimatem Południa opowieści o przeszłości, rodzinie i relacjach z ludźmi, zamkniętych 

we wspomnieniach głównego bohatera. Wrażenie, jakie pozostawia 3/4 lektury powie-

ści Kinga jest właśnie takie. W pewnym momencie, zanurzona w relaksującej kąpieli, 

zdałam sobie sprawę, że jest mi błogo i że nie tak powinna działać fantastyka grozy. Za-

niepokojona zamknęłam książkę, chcąc zajrzeć na okładkę (ach, ci cudownie niepoczy-

talni recenzenci! szaleni naukowcy, etc.!) i sprawdzić, CO ja właściwie czytam. Sytuacja 

powtórzyła się jeszcze dwukrotnie, tak sielskie wydają się opisy prowincjonalnego eta-

pu życia głównego bohatera, Jamiego Mortona. Owszem, jest i dość mocny moment, któ-
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ry na chwilę niweluje leniwą sielankę – jak zwykle King okazuje się mistrzem drastycz-

nych niespodzianek – lecz potem wszystko wraca na zwykłe tory i znów mamy do czy-

nienia z powoli snutą opowieścią o życiu, niepowodzeniach, rodzinie, śmierci, wyborze 

drogi życiowej, przypadku, a wreszcie, oczywiście, dobru i złu. King to, po prawdzie, ar-

cymistrz. W tej historii nie ma bowiem krzty oryginalności, a jednak narrator opowiada 

ją tak, że czytelnik ma wrażenie jakby nigdy w życiu nie czytał tak doskonałej i świeżej 

powieści.  

Jest także siłą Przebudzenia to, że owo „dzianie się” zostaje zawężone do retrospek-

cji i dość niedynamicznych działań Jamiego w celu powstrzymania nadchodzącego zła. 

Ponieważ streszczać nie lubię, napiszę jedynie, że adwersarzem Mortona jest człowiek 

załamany  życiem,  dobry lecz szalony rozpaczą, pragnący osiągnąć swoistą rekompensa-

tę, skłócony z losem i doszczętnie nieszczęśliwy.  

Prawda o Przebudzeniu jest jednak dużo bardziej brutalna niż prawda, która wresz-

cie zostaje objawiona Jamiemu. Finał powieści mrozi bowiem krew w żyłach - poziomem 

idiotyczności, niestety. Choć zawarta w utworze idea jest jak najbardziej zasadna i z 

punktu widzenia rozsądnego człowieka wzbudza wątpliwość co do wiary, Boga, bóstw, 

przeznaczenia i wiecznego odpoczynku, to sposób realizacji wizji tego, co poza istnie-

niemjest porażająco wręcz kiczowaty. Mniej więcej tak kiczowaty, jakby Quentin Taran-

tino spotkał Michaela Baya, Lady GaGę oraz Mela Brooksa i razem postanowili nakręcić 

porno wersję Titanica (przepraszam, głupszego skojarzenia nie znalazłam). King bo-

wiem dąży do głębokiej refleksji – a przynajmniej sprawia takie wrażenie – lecz czyni to 

w niezbyt doskonałej formie. Być może ta forma jest tylko egzemplifikacją i nie powinna 

być traktowana dosłownie. Jednak powiedzcie sami – jak wielu czytelników ma ochotę 

wiedzieć, czy jest to tylko przykład, metafora czy po prostu źle skonstruowana wizja? 

 


