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A więc wojna! 

 

Tytułowa wojna nie dotyczy – co zaznaczam na wstępie – wojny między recenzen-

tami a autorami, choć oczywiście niekiedy sprawy przybierają tak niefortunny obrót, że 

w istocie zmagania z twórczymi chwastami mogą przypominać batalię. Jednak kto pragnie 

publikować, liczyć się musi z tym, że gust czytelniczy bywa rozmaity i nie można zaspo-

koić oczekiwań wszystkich. Nie można i już! 

Dlatego ze sporą rezerwą i nerwowością zabrałam się do lektury powieści Piotra 

Langenfelda pt. Czerwona ofensywa opublikowanej przez wydawnictwo Warbook. Nie że-

bym jakoś specjalnie nie lubiła wojny jako motywu literackiego; po prostu kwestie histo-

ryczne wzbudziły mój popłoch, jako że po zdaniu matury przysięgłam nauczycielce histo-

rii, że nigdy w życiu nie tknę niczego, co wiąże się z tym przedmiotem. Jednak jako zapa-

lona miłośniczka przeszłości i literaturoznawczyni uznałam, że z książką sobie poradzę. 

Pełna tedy dobrych chęci zabrałam się za czytanie, niekiedy tylko sięgając do rozmaitych 

źródeł, by sprawdzić, czy to, co wiem, wystarczy do pełnej recepcji tekstu. 

Owóż jest to powieść przeznaczona bez wątpienia dla czytelnika nie tylko inteli-

gentnego, lecz przede wszystkim pełnego pasji i zainteresowanego historią. Niestety bez 

znajomości tematu (czyli realiów powojennych, głownie zaś okresu między 1945 a 1946 

rokiem) niespecjalnie bowiem można zachwycić się twórczością Langenfela. Mimo iż fa-

buła dotyczy historii alternatywnej, jest jednakowoż bardzo mocno osadzona w w fak-

tach, których nieznajomość powoduje zaburzenie odbiorczej percepcji, a co za tym idzie: 

znużenie lekturą.  

Nie jest to rzecz jasna wina narracji – poprowadzonej płynnie, w interesujący spo-

sób, bardzo starannie i z wyraźnym namysłem. Nie jest to również wina fabuły –skompli-
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kowanej, wielowątkowej, wieloaspektowej, zaświadczającej o erudycji i znawstwie mery-

torycznym. Wreszcie nie jest to także wina wybranej problematyki, która stanowi nieopi-

sanie wdzięczne pole do literackiego popisu. Jest to niestety wina zbytniej i nieco nachal-

nej predylekcji autora do zasypywania czytelnika historycznymi –niekiedy wręcz zbęd-

nymi z artystycznego punktu widzenia (dydaktyzm nie jest piękny, jest mało urokliwy i 

nużący!) – detalami. W dodatku pula postaci, które pojawiają się – czy to na moment, czy 

na dłuższą chwilę – jest tak obszerna, że czytelnik zaczyna gubić się w meandrach na-

zwisk, stopni wojskowych, narodowości, a co gorsza: terytoriów, na których przebywają 

poszczególni bohaterowie. Doprawdy, nazywanie i krótki opis omalże każdej postaci, na-

wet takiej która po chwili ginie, nie stanowi dobrej strategii narracyjnej choćby z tego po-

wodu, że przeciąża to czytelnicze synapsy.  

Sama tematyka, jak wspomniałam, być może interesująca, zwłaszcza dla fascyna-

tów historii. Rzecz w tym, iż intrygująca opowieść zatraca się w strumieniu informacyj-

nym. Autor doskonale zna realia wojenne i tuż po-wojenne, dlatego swobodnie dysponuje 

rozmaitymi szczegółami. Gdybyż jeszcze czynił to przystępniej, a gdybyż i postaci pierw-

szoplanowe (chyba) były nieco mniej papierowe czy monochromatyczne… Detal histo-

ryczny zdaje się tu ważyć najwięcej, stąd znamienna redukcja na rzecz przedstawiania 

zdarzeń w sposób obiektywny, co rzutuje na estetyczny, kompensacyjny i ludyczny aspekt 

odbioru tekstu.  

Główną osią tematyczną stają się wypadki związane z podstępnymi machinacjami, 

które podejmuje Związek Sowiecki u schyłku drugiej wojny światowej. Zanim pozostałe 

mocarstwa zdążą zorientować się, że światu grozi ogromne niebezpieczeństwo w postaci 

kolejnej zawieruchy militarnej, jest już za późno na przedsięwzięcie kroków zapobiegaw-

czych. Wydaje się, że losy ludzkości zależą przede wszystkim od działań ludzi świadomych 

zagrożenia, m.in. generałów: Andersa i Pattona, lecz być może nawet oni nie zdołają prze-

ciwstawić się tytułowej „czerwonej ofensywie”. 

Langenfeld w zręczny sposób spaja historię z fikcją, oferując konglomerat całkiem 

udanych scen batalistycznych, a także tych pokazujących działanie propagandy sowiec-

kiej w polskim wojsku, zgrabnie prezentując konsekwencje otwartego sprzeciwu czy 

oporu wobec nowej, wszak przez wielu niezbyt „chcianej” władzy. Autentyfikacja zdarzeń 

poprzez osadzenie ich w konkretnym kontekście historycznym jest zdecydowanie naj-

mocniejszym punktem tej prozy. Sztafaż wojenny nie jest tu tylko pretekstem do wykre-

owania wizji daleko bardziej fantastycznej, lecz służy wskazaniu tych momentów, które 
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w istocie doprowadzić mogły do tego, że świat, który znamy dzisiaj, byłby zgoła od-

mienny, gdyby nie pewne punkty zwrotne, decydujące o przebiegu zdarzeń w ten, a nie 

inny sposób.  

Doskonałe wrażenie pozostawia także znawstwo, z którym autor opisuje rzeczy-

wistość wojskową; reakcje oficerów, szczegóły związane z taktyką, obronnością, sprzę-

tem, a także rysy charakterologiczne postaci niefikcyjnych, z dużą dokładnością odwzo-

rowujące ich zachowania (o ile biografowie i historycy nie oszukują). 

Wątpliwość budzi natomiast strona redakcyjno-korektorska, stojąca w sporej 

sprzeczności ze starannością faktograficzną, której przestrzega autor. Rażą nie tylko 

błędy literowe, interpunkcyjne, lecz trafia się nawet – a może aż! – i to kilkakrotnie błąd 

ortograficzny, co w moim odczuciu jest po prostu niedopuszczalne, zwłaszcza w tak sza-

nującym się wydawnictwie, jak Warbook. Miłosiernie nie podam stron, na których owe 

rzeczy straszliwe wykryłam, aczkolwiek w razie czego służę uprzejmie tymi danymi na 

nieco kameralniejszym terytorium.  

 

 


