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Pan diabli wiedzą na czym* 

 

Dać szansę polskiej fantastyce grozy, to jak zagrać w rosyjską ruletkę ze 

świadomością, że w bębenku rewolweru tkwi więcej niż jeden pocisk, a w dodatku na sto 

procent żaden z nich nie jest ślepakiem. Do cyklu Piotra Kulpy Pan na Wisiołach 

zabierałam się więc z ociąganiem, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że jest to trylogia, choć 

podobno autor przetransformuje ją na tetralogię. Gdyby więc pierwszy tom, Mroczne 

siedlisko, okazał się nieudany, czeka mnie droga przez mękę związana z lekturą 

pozostałych części. Obecnie, mając za sobą trudy pokonywania kolejnych stron tekstu, nie 

jestem w stanie określić, czy kolejne powieści będą mnie czytelniczo udręczać, czy może 

znajdę w nich cokolwiek, co mogłoby mnie zafascynować.  

Kulpa bowiem pisze w sposób nierówny, tworząc konglomerat postaci i kombinat 

wątków. Po prawdzie – choć układają się one w logiczną i momentami składną oraz 

udatną całość – to nie jest to rzecz na jeden kęs, a na pewno nie na jedno popołudniowe 

posiedzenie z książką. Autor zebrał tu bowiem sporo elementów przynależących ściśle do 

konwencji grozy, poszerzając ten zbiór o szczegóły folklorystycznej proweniencji, łącząc 

to wszystko z predylekcją do imitowania strategii fabularno-narracyjnej Stephena Kinga 

(zwłaszcza poprzez wprowadzanie niezliczonych postaci, których przeszłość 

i teraźniejszość zostają dokładnie opowiedziane tylko po to, by następnie bohater ten 

zginął w spektakularny lub koszmarny sposób) oraz atmosfery przypominającej 

brudniejszą i zdecydowanie bardziej upiorną karykaturę popularnego serialu Ranczo. 

Niektóre scenki z życia tubylców przypominają bowiem skrzyżowanie wzmiankowanej 

serii telewizyjnej z opisami polskich wschodnich wsi znanymi z prozy Andrzeja Pilipiuka, 

 

* Recenzja książki: Piotr Kulpa, Pan na Wisiołach: Mroczne siedlisko, Chorzów: Videograf 2013, ISBN: 978-

83-7835-282-2, ss. 368. 
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bohaterem której jest Jakub Wędrowycz. Widać zatem wyraźnie, że intencje autorskie nie 

zawsze zaspokajają odbiorcze potrzeby, a melanż wraz z chaosem estetycznym nie 

świadczą o dojrzałości warsztatowej, bo nad wątkami powieści, zapożyczeniami, 

odwołaniami czy inspiracjami należy panować, stosować je z dużą ostrożnością, zamiast 

siać nimi to tu, to tam, to ówdzie.  

Oczywiście proza Kulpy ma też zalety, wszak autor podjął się próby skonstruowania 

tekstu stricte przynależącego do fantastyki grozy, a znając jej reguły, zastosował się do 

większości z nich – z różnym de facto skutkiem. Osadzenie akcji w miejscu oddalonym od 

cywilizacji jest nieomal kanoniczne dla historii tego rodzaju. Oto rodzina Smutów 

odziedzicza majątek w dość zapomnianym przez Boga miejscu, tym bardziej tajemniczym, 

że urokliwym. Zachwyt nad przyrodą i bliskością natury – jak to zwykle bywa – ignoruje 

sygnały ostrzegawcze, które mogłyby stworzyć protagonistom szansę dostrzeżenia 

niebezpieczeństwa i umożliwić ucieczkę. Nic podobnego jednak nie ma prawa zaistnieć, 

bo groza musi narastać stopniowo, a przestrzeń z pozoru sielska, bezpieczna, przeobrazić 

się w pułapkę bez wyjścia.  

Warto zauważyć, że Kulpa tworzy swoim bohaterom całkiem rozbudowane historie, 

obfitujące w traumy, nieszczęścia, choroby etc. To już nie szczęśliwa i nieświadoma 

cierpienia rodzina, która jeszcze bardziej pragnie się pławić w rozkosznej radości 

współistnienia z naturą, lecz uciekinierzy, życiowi rozbitkowie. Każdy w powieści jest 

naznaczony, obarczony ciężarem, z którym nie potrafi się uporać. Tymoteusz Smuta to 

niespełniony artysta, dotychczas pracujący na eksponowanym stanowisku, zarabiający 

krocie i owo bezpieczeństwo materialne okupujący ciężkim alkoholizmem. Jego żona, 

Magda, zmaga się z poczuciem niesmaku z powodu toksycznego związku z człowiekiem 

uzależnionym. Dla niej ten wyjazd oznacza podporządkowanie się pragnieniu męża, choć 

bez wątpienia jest tu i taka motywacja, u której podstaw leży pragnienie reaktywacji 

rozpadającego się małżeństwa. Wreszcie syn Tymoteusza i Magdy, dziewięcioletni 

Czaruś, chłopiec nadwrażliwy, obdarzony niezwykłymi mocami, lecz głęboko 

straumatyzowany i dlatego niemówiący. Trzeba tutaj stwierdzić, że portret dysfunkcyjnej 

rodziny nakreślono bardzo wiarygodnie, z ogromnym znawstwem i zaskakująco 

autentycznie pod względem psychologicznym. Problemy wychowawcze, nieufność wobec 

starającego się (bo wreszcie trzeźwego) ojca, jego spełzające na niczym próby nawiązania 

relacji z synem, który ewidentnie pragnie tego uniknąć, wreszcie doskonałe studium 

alkoholizmu – wszystkie te aspekty zaserwowano czytelnikowi z wprawą godną podziwu. 
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Tymczasem motywy nadprzyrodzone sprowadzają się w zasadzie do tajemniczych 

spotkań kilku wioskowych staruszków, którzy nie dość, że mają imiona rodem z koszmaru 

leksykalnego (Raduli, Habryń, Krużgan, Wasiluk, etc.), to właśnie z zasobem słów też u 

nich niesporo. Ich dialogi, urywane, niejasne, skupione wokół jakiegoś straszliwego 

sekretu, są po prostu bełkotem, niestrawnym na dłuższą metę, bo po prostu 

niezrozumiałym (pomijam tu fakt, że bohaterowie ci są nieustannie odurzeni, a to 

samogonem, a to jakimiś eksperymentalnymi ziółkami). Podobnie zresztą jak ich 

wzajemne relacje. Dopiero pod koniec pierwszego tomu ich sytuacja zostaje mniej więcej 

wyjaśniona, choć i tak nie uczynione uczyniono tego w sposób wyczerpujący. 

W obfitym tyglu konwencji znajduje się też postać enigmatycznego Cygana, Gajgara 

Bargieła oraz jego rzewno-okrutna historia, która zapewne doprowadzi do zagęszczenia 

intrygi w kolejnych częściach. Na razie wiadomo o nim tyle, że podstępem zaznajamia się 

ze Smutami, czyniąc awanse żeńskiej części stadła, choć wobec ojca i syna pozostaje 

czarującym przyjacielem, wdrażając jednocześnie rodzinę do funkcjonowania w tym 

dziwnym i zdecydowanie nieprzyjaznym miejscu. Najwyraźniej Cygan stanowi tu 

prefigurację szatana, albowiem młody Smuta rzeźbi go właśnie jako diabła, przydając mu 

stosownych atrybutów. W dodatku Gajgaro wydaje się być lokalnym uwodzicielem czy 

raczej kusicielem, bo do umiejętności czarowania niewiast dochodzi jeszcze zdolność 

manipulacji płcią przeciwną. Oj, zdumiewające rzeczy dzieją się w tych Wisiołach 

i okolicy! 

Nie będę tu już może wyliczać korowodu mniej znaczących, acz dość interesująco 

sportretowanych trzecioplanowych postaci. Wystarczy rzec, iż są to zwykle osobnicy 

mający spory bagaż życiowy, na który niejednokrotnie składają się te małe i te całkiem 

spore grzechy.  

Finał utworu jest w zasadzie wstępem do kolejnej części, bowiem Tymoteusz 

odkrywa pewien niefortunny fakt ze swojej przeszłości i – jak sądzę – wydarzenie to 

zainicjuje cały szereg wypadków, które skomplikują już i tak niezbyt prostą historię 

przedstawioną w powieści. 

Oceny cyklu chciałabym dokonać po przeczytaniu całości. Na razie bowiem mam do 

czynienia z pierwszym tomem, którego niedomknięte wątki nie pozwalają ocenić w 

sposób wystarczający. Nie chciałabym skrzywdzić autora niesprawiedliwą lub 

nieuzasadnioną opinią, jako że być może ta irytująca mnie maniera kreowania mnóstwa 

postaci (o dziwacznych i niemożliwych do zapamiętania imionach) jest jakąś pisarską 
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strategią, którą przeobrazi nudnawy początek cyklu w intrygującą opowieść. Zatem – 

wstrzymuję się od głosu! 


