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Och, Boże!!! 

 

Nie jest rzeczą prostą zebrać i opublikować w formie antologii teksty poświęcone 

tematyce tyleż boskiej, co diabelskiej. Jak dowodzą tego opowiadania zgromadzone 

w tomie Do diabła z Bogiem (pod red. Dawida Juraszka), o wiele bardziej interesująca od 

szatana i demonów wszelakich jest istota boska. Motyw przewodni zbioru nie narzucał – 

jak się zdaje – ograniczeń interpretacyjnych, mimo to autorzy zdecydowali się postawić 

bogów w świetle reflektorów i na rozmaite sposoby pokazać czytelnikom, kim są stwór-

cy, siły wyższe decydujące o losach świata, jak są postrzegani demiurgowie. Kilku auto-

rów spróbowało też zdiagnozować czy naświetlić relację bóg-człowiek lub raczej stwór-

ca-stworzony (w rozmaitych konfiguracjach). Pisarze, co ogromnie cieszy, postanowili 

nie narzucać sobie żadnych ograniczeń, decydując się na pokazanie istot skonfliktowa-

nych, będących produktami rozmaitych kultur i cywilizacji. 

Jak to w antologii bywa – niektóre teksty skrzą się inwencją, inne jedynie próbują 

opowiedzieć i zdefiniować na nowo to, co już znamy. Niezmiennie jednak pisarze po-

dejmują wyzwanie, dowodząc tym samym, że tematyka boska zawsze może być nośna, 

a nie – jak w wielu wypadkach – nie(z)nośna. Przyznać przy tym trzeba, że autorzy szu-

kali natchnienia na różne sposoby, czego dowodem jest ogromna rozpiętość tematyczna, 

kulturowa i światopoglądowa, a także rozmaitość konwencji artystycznych. Mamy tu i 

raj, i fanatyzm religijny, kulty, spierających się i wspierających bogów, archeologów i pi-

ramidy, ludzi uwikłanych w boskie intrygi, pytania o duszę i o jądro wiary, etc. Repre-

zentacja motywów jest zatem imponująca, choć – jak już zauważyłam uprzednio – po-

ziom tekstów jest dość zróżnicowany, jako że są tu i te przeciętne, lecz także i takie, któ-

re można określić jako wybitne. Zacznijmy jednak od początku. 

 
 Recenzja książki: Wielu autorów, Do diabła z Bogiem. Antologia opowiadań fantastycznych pod redakcja 

Dawida Juraszka, Poznań: RW2010 2014, ISBN: 978-83-7949-117-9, ss. 420. 
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Pierwsze opowiadanie zbioru (Kismet, Grzegorza Pirókowskiego) należy niestety 

do tej pierwszej kategorii, co jest o tyle frustrujące, że przy większym nakładzie pracy 

i lepszym warsztacie pisarskim rzecz mogłaby być naprawdę solidną literaturą. Nie 

olśniewającą, ale rzetelną. Z pewnością dopracowania wymaga narracja, która styli-

stycznie przypomina strzały z  karabinu maszynowego – krótka, rwana i niecelna. Być 

może jest to zabieg intencjonalny wskazujący na manierę narratorską (opowieść pro-

wadzona jest w pierwszej osobie,  to relacja  wysłanego na misję wojskowego), żeby po-

kazać beznamiętność bohatera, zaprawionego w walce samotnika, któremu życie poza 

akcjami bojowymi sprawia przykrość. Żołnierski dryl i skrótowość rozmów, a co za tym 

idzie – redukcja relacji podmiotu mówiącego ze światem jest tu dobrym tropem, jednak 

w pewnym sensie ten zabieg odbiera czytelnikowi wiele ewentualności poznawczych. 

Bardzo trudno jest zorientować się w naturze świata, jeśli autor bombarduje nas choćby 

takimi zdaniami: „Baza wojskowa, i wszędzie żołnierze, i już się człowiek czuje bardziej 

jak w domu. To dobre dla tych, którzy nie mają co zrobić z życiem – usłyszałem kiedyś, 

ale nie myślałem nad tym zbyt wiele”1. Autor wyraźnie stara się zdynamizować opo-

wieść za pomocą dialogów, krótkich – hasłowych omalże – konstrukcji werbalnych, któ-

re jedynie przypadkiem układają się w zdania, jakie przy odrobinie szczęścia i determi-

nacji można byłoby zarapować: „Znalazłem pokój dwieście pięć, do którego miałem się 

udać. Zapukałem, wszedłem. W środku zapalone świetlówki, duży stół, wokół krzesła, a 

na ścianie monitor. Dwóch ludzi już tu było, jednego znałem”2. 

Po drugiej stronie „barykady” mamy innego rodzaju dialogi – takie niemiłosiernie 

długie, choć pod względem językowym świetnie zorganizowane, oddające atmosferępa-

ranoję, zniechęcenie, strach i agresję. To z tych przydługich dywagacji bohaterów od-

biorca dowiaduje się najwięcej o ich  sytuacji i problemach.  

Pozytywnie oceniam natomiast pomysł na wizję świata po wojnie z muzułmana-

mi, którzy – motyw tego rodzaju zagrożenia co jakiś czas powraca także w realnych dys-

kusjach politycznych – dokonują konsekwentnego podboju świata, ze Stanami Zjedno-

czonymi włącznie. Polska jest tu ostoją i ostatnim bastionem, bo jakżeby inaczej… Opo-

wiadanie ma otwarte zakończenie, co nie jest w tym wypadku dobre. Po prostu irytujące, 

jako że tekst Piórkowskiego mógłby być zadatkiem na powieść, a zwieńczony zostaje 

miałkim finałem. Motyw religijny został tutaj dość niefortunnie wyzyskany, bo zamiast 

 
1 G. Piórkowski, Kismet, [w:] dz. cyt., s. 7. 
2 Tamże. 
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oryginalności rozwiązania czytelnik dostaje kwestię, z którą już wiele razy miał stycz-

ność, co oznacza, że tekst nie pozostawi w nim żadnej refleksji. 

Tymczasem drugie opowiadanie w antologii, Smak raju, autorstwa Bartłomieja 

Dzika jest zdecydowanie bardziej interesujące. Zwłaszcza jeśli pominie się nieznośną 

skłonność autora do  nazbyt poetyckich i rozbudowanych opisów, pełniących funkcję 

nastrojotwórczą i wizualizacyjną. Byłyby one doprawdy znakomite, gdyby nie fakt, że w 

dużym nagromadzeniu po prostu irytują kwiecistością. Nieco zbyt napuszony, omalże 

koturnowy styl wypowiedzi bywa nużący, a niekiedy – niecelowo zabawny. Potwier-

dzam próbką: 

Prawa stopa zsunęła się z pedału gazu i delikatnie musnęła hamulec. Auto powoli 

wytraciło prędkość do trzydziestu kilometrów na godzinę i skręciło w prawo. Nawierzchnia 

bocznego traktu była utwardzona, ale nie asfaltowa. Tutaj wiekowym kamieniom nie dano zasnąć 

na dobre pod czarnym całunem; od dziesięciu wieków mogły sobie pozwolić jedynie na 

parogodzinne czy z rzadka parodniowe drzemki3.  

Ta irytująca maniera urywa się na szczęście, kiedy akcja zaczyna się rozwijać 

i nabierać tempa. 

Opowiadanie Dzika jest sympatyczną wariacją na temat ekologicznej żywności – 

pomysł to niezwykły i z niezwykłą precyzją zrealizowany, podlany w dodatku sosem re-

ligijnego fanatyzmu i aluzji do niektórych dziwactw kleru. Przywołany zostaje także (i tu 

humor jest już zamierzony) satanistyczny aspekt okołoheavymetalowy , co okazuje się 

doskonałą puentą, wieńczącą jeden z fragmentów, jak również satyrą na nie do końca 

uzasadnione animozje pomiędzy Kościołem katolickim a artystami spod znaku ciężkiego 

brzmienia. Morał płynący z finału utworu jest jednak nieskomplikowany: nie ma niczego 

bardziej przerażającego niż religia i towarzysząca jej nazbyt głęboka wiara. Że o fanaty-

zmie przez grzeczność nie wspomnę. 

Kolejny tekst, autorstwa Stanisława Truchana, zatytułowany Nie ma miejsca na 

Złoty Wiek jest rzeczą dużo bardziej złożoną i skomplikowaną, bowiem pojawiają się tu 

odwołania (nie zawsze możliwe do odgadnięcia) do wielu religii i tradycji ogólnoświa-

towych.  Wszystko tu jest niesztampowe i przyjemnie, choć w tak nieobszernym tekście 

umieszczono nazbyt wiele szczegółów i wątków, a te, choć ostatecznie układają się 

w logiczną całość,  początkowo wnoszą sporo chaosu poznawczego. 

 
3 B. Dzik, Smak raju, [w:] tamże, s. 41. 
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Mimo wszystko rzecz napisana jest ze znawstwem, humorem i niezwykle zręcz-

nie czytelnikowi podana. Boski miszmasz i intryga iście sensacyjno-szpiegowska zasłu-

gują na sporą pochwałę. 

Równie przyjemne w odbiorze jest opowiadanie Hanny Fronczak Za pięć dwuna-

sta, którego styl określić można jako przyjazny odbiorcom; narracja prowadzona jest 

spokojnie, z dużą świadomością i wyczuciem słowa. Plastycznie opisane relacje i dobrze 

skonstruowane dialogi, przemycające w sposób niezwykle naturalny detale dotyczące 

świata przedstawionego, sprawiają, że wszystko tutaj zyskuje na sympatycznej auten-

tyczności.  Jest więc i sielska atmosfera prowincjonalnej plebanii, i dwóch księży o iden-

tycznych nazwiskach, doza tajemnicy, szczypta dyskursu religijno-polityczno-

społecznego oraz pytania o to, czemu służyć miałaby zagłada ludzkości. 

Intrygująco stworzony kontrast pomiędzy starszym a młodszym kapłanem wyda-

je się dopełniać fabułę o niezbędne szczegóły. Obie postaci zarysowane zostały po mi-

strzowsku, choć oczywiście dopatrzeć się tu można klisz i stereotypów, jednak nie rażą 

one w najmniejszym stopniu. Bardzo też udana jest wizja wzajemnych relacji obu księży. 

Podobnie  obraz świata, który stanowi fantastyczną prefigurację otaczającej nas rzeczy-

wistości – w wymiarze wiary, rzecz jasna. 

Niestety nie mogę zaserwować równie ciepłych słów znanej mi osobiście i do-

tychczas zachwycającej Karolinie Cisowskiej, której najwyraźniej tym razem nie dopisa-

ła wena twórcza. Opowiadanie Humanitarna minimalizacja strat jest niestety wtórne i 

przegadane, utrzymane w nieznośnej atmosferze niedopowiedzeń, których sens pojmu-

jemy dopiero, gdy przebrniemy przez nieco wydumaną fabułę. Autorka stawia tutaj py-

tanie o człowieczeństwo, o element, który czyni istotę tym, czym jest. Humanitarna mi-

nimalizacja… to dość futurystyczno-filozoficzne skrzyżowanie wszelkich znanych waria-

cji na temat relacji człowiek-maszyna-surogat.  

Z tematem antologii znacznie lepiej poradziła sobie Anna Dominiczak w utworze 

Kozetka, będącym sprawnie opowiedzianą historią z pogranicza grozy i satyry, utrzyma-

ną jednak w pełnym uroku stylu opowieści niesamowitych. Dominiczak prezentuje  w 

niezwykłym wydaniu problematykę fanatyzmu, również w pewnej mierze referencyjną 

wobec legendarnych już chyba uzależnień od terapii. Znakomicie skonstruowane dialogi 

nadają tekstowi dynamiki, jednocześnie obrazując czy też/raczej unaoczniając bohate-

rowi konflikt i jego źródło. Potencjalnie stanowią także pierwiastek humorystyczny, po-

kazując w jaki sposób przypadkowo odczytywane sygnały czy znaki mogą być nadinter-
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pretowane. Incydencja ta ma jednak wartość ujemną, wskazaną właśnie poprzez akcen-

ty o zabarwieniu satyrycznym. Narracja jest tu pierwszoosobowa, prowadzona bardzo 

płynnie, w klimacie opowieści obyczajowej, przetykanej jedynie sygnałami obcości, od-

mienności bohatera i świata.  

Według mojej oceny najlepszym opowiadaniem antologii jest tekst Pawła Cie-

ćwierza zatytułowany Na pohybel. Już zdanie inicjujące stawia czytelnikowi sprawę bar-

dzo jasno - to tekst dla wszystkich obdarzonych poczuciem humoru i dystansem do 

spraw „świętych”. Opowiadanie jest porywająco zabawne, z dowcipnym pomysłem i fa-

scynująco skontrastowaną z sytuacją heroiny. Małe dzieło sztuki spod hasła „sprośne 

jest nośne”. Rzec by można: i to jak! 

Zadziorny styl opowiadania w połączeniu z dezynwolturą głównej bohaterki 

sprawia, że Na pohybel to błyskotliwie napisany i zrealizowany tekst. Ziemsko-rajskie 

love story z Bóg jeden wie – szczęśliwym czy nie – zakończeniem, nie jest jedynie po-

wierzchowną zabawą konwencjami i słowem, bowiem pojawiają się tutaj gorzkie kon-

kluzje i przerażające wizje człowieczeństwa, boskości, doskonałości i niedoskonałości. 

Misternie zaplanowana intryga sprawia, że ten nie tak znów krótki tekst czyta się z za-

partym tchem, w zachwycie, ze śmiechem i łzami. Wspaniałe to, błyskotliwe i w pewnym 

sensie okrutne. Świetnie poprowadzone dialogi i koloryt lokalny Bytomia, wraz z gwarą 

i śląską mentalnością dopełniają całości.  

Kolejne opowiadanie, Wszyscy jesteśmy bogami Joanny Maciejewskiej oceniam ja-

ko słabsze ze względu na niezbyt fortunny finał i sztampowe, by nie rzec – skopiowane – 

rozwiązanie zagadki. Niewątpliwie jednak jest to intrygująca opowieść z piramidą Ma-

jów i archeologami w tle. Na głównym planie, wbrew sztafażowi, pojawia się historia 

związku o tyle niebanalna, że z bardzo autentycznymi pod względem psychologicznym 

postaciami. Po raz kolejny zdumiewa mnie fakt, jak dużo kobiety wiedzą o mężczyznach 

i relacjach z nimi oraz jak niewiele trzeba, żeby wykreować doskonałe portrety oddala-

jących się o siebie uczuciowo ludzi. W tle  majaczy zagadka, akcja zaś początkowo zosta-

je godnie i klasycznie osadzona  w dżungli – przestrzeni wbrew pozorom klaustrofo-

bicznej, bo  ograniczającej możliwości i decyzje protagonistów. Duszna, lepka, pełna nie-

dopowiedzeń atmosfera współgra z (do pewnego stopnia) schematyczną intrygą, która 

dzięki kilku twistom przeobraża się w fascynującą grę z czasem i przeznaczeniem. Efekt 

psychologiczny psują nieco  kiczowate opisy wyglądu jednej z bohaterek. No bo wilgotna 
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dżungla i czarne wirujące loki… Lekka przesada, każda by tak chciała, lecz żadnej nie 

wyjdzie – nawet jeżeli wierzymy w reklamy środków do układania włosów! 

Następny autor, Istvan Vizvary, tekstem Czterdzieste siódme wcielenie Bernarda 

V., zanęca odbiorcę do wejścia w zupełnie odmienny, bardzo dziwaczny i okrutny świat. 

Opowiadanie Vizvary’ego  to dość psychodeliczna, futurystyczna wariacja na temat 

przeobrażenia, wcielenia i świętości i hedonistycznej celebracji (dotyczącej także i zmul-

tiplikowanego hermafrodytyzmu). Zdecydowanie dla odbiorców o dużej odporności na 

bizarro i Philipa Rotha oraz dziwaczne seksualne orgie, a także miłośników zdrowego 

odżywiania i higieny.  

Finał opowiadania przynosi jednak zaskakujące konstatacje, wypowiadane usta-

mi sceptyka, lecz równie dobrze mogą być to odczucia każdego, kto kiedykolwiek ze-

tknął się z problemem sekty:  

religia musi coś ludziom dawać, coś więcej niż mogą znaleźć w ulach informacyjnych i na 

ulicy: odpowiedzi na jakieś ważne pytania, lekarstwo na strach, podpowiedzi w ważnych 

wyborach. Stowarzyszenie hedonistów nie stanie się religią tylko dlatego, że przewodniczący 

ogłosi się bogiem4. 

Tak ponurych refleksji brak z kolei w ostatnim z tekstów, a więc Powrocie syna 

Dawida Juraszka. Opowiadanie zaczyna się mocnym akcentem werbalnym, co oznacza 

Juraszka w doskonałej kondycji pisarskiej i zapowiada przednią zabawę konwencją oraz 

słowem. Utwór jest wariacją na temat polskiego klerykalizmu, który przeobraża się w 

dyktaturę obserwowaną oczami obcokrajowca o polskich korzeniach. Dystans i poczucie 

obcości, budowane przez autora są niezwykle autentyczne, bo poparte zabiegami arty-

stycznymi, które umożliwiają osiągnięcie tego celu, a więc cytatami z przewodnika tury-

stycznego , zawierającego ostrzeżenia przed zachowaniami mogącymi urazić uczucia 

religijne tubylców. Jest przaśnie, pijacko, jarmarcznie, kiełbasianie, religijnie i dość nie-

pokojąco.  

Konkludując: teksty w antologii Do diabła z bogiem dotyczą przede wszystkim 

zmian, nadchodzącej zagłady ischyłkowości. Bogowie są tutaj albo bezsilni, albo nieo-

becni, albo okrutni. Problematyka wiary, kwestie boskie są zawsze niezwykle delikatną 

materią, nawet w wymiarze artystycznym. Tak ujęta tematyka antologii budzi mój re-

spekt zarówno dla pomysłodawców, jak i realizatorów konceptu. Teksty są mieszanką 

 
4 I. Vizvary, Czterdzieste siódme wcielenie Brenarda V., [w:] Tamże, s. 400.  
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rozmaitych konwencji, są niezwykle zróżnicowane, utrzymane na wysokim poziomie, 

nie tylko artystycznym, lecz przede wszystkim zachowują stosowny dystans wobec 

aspektów kontrowersyjnych. Nie ma tu Rydzyka czy toruńskich pierników, choć bywają 

sprawy dobrze nam znane – kryzys chrześcijaństwa, ekspansja innych wyznań, religijne 

zwątpienie, fanatyzm, etc. Lecz wszystko to ma swój cel, nie jest przegadanym moralite-

tem czy nietrafioną krytyką rzeczywistości. Fantastyka służy tu nie tyle „zbożnemu”, co 

kompensacyjnemu celowi. Dostarcza wyśmienitej rozrywki, a choć przy okazji podane 

są czytelnikowi rzeczy istotne, to wszystko pozostaje w bardzo stosownej i przyjemnej 

równowadze.  

 


