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Dawid Juraszek jest w znakomitej formie, czego dowodzi  trzeci tom przygód Xiao 

Longa, zatytułowany Czerwony ptak. Przypomnieć należy, iż w 2009 Juraszek opubliko-

wał debiutancką powieść Xiao Long. Biały Tygrys, której bohaterem jest bakałarz, cu-

downym zrządzeniem losu wychodzący cało ze wszystkich opresji. Wyraźna inspiracja 

kulturą chińską umożliwiła pisarzowi skonstruowanie rzeczywistości orientalnej i fan-

tastycznej jednocześnie, co uzasadnia niezwykle częste odwołania do azjatyckich legend, 

podań i wierzeń. 

Nie inaczej rzecz ma się w wypadku trzeciej części przygód Xiao Longa. Bywa 

więc jak zwykle -  bardzo nastrojowo, akcja toczy się leniwie, by gwałtownie przyspie-

szyć, a potem znów zwolnić. Ponieważ cyklu rzecz dzieje się w Chinach, tedy cały świat 

przedstawiony wypełniony jest orientaliami. Klimat buduje jednak Juraszek nie tylko za 

pomocą wizualiów, lecz także warstwy językowej – jak choćby formy poetyckiej, nader 

często przeplatającej akcję. Obrazuje tę predylekcję choćby poniższy fragment: 

Bo oto: 
wypalony pień starego drzewa stoi pochylony w objęciach młodego zielonego 
krzewu 
kwietne linie rysują pośród traw prostokąty fundamentów budowli, których ściany 
dawno uleciały z dymem 
mozaikowe dróżki i żwirowe ścieżki odróżnia od otoczenia gęstość porastającego 
je zielska 
spod omszałej kamiennej tablicy z wyrytymi ideogramami siły i zdrowia sączy 
się wątły strumyczek 
rozległe zagłębienie porosłe bujniejszą niż gdzie indziej trawą i barwniejszym 
kwieciem znaczy miejsce niegdysiejszego stawu 
dwa rozległe, acz niskie pawilony wznoszą ku gasnącemu niebu osmalone ściany 
zakrzywione krawędzie ocalałych dachów rozpaczliwie czepiają się nabrzmiałych chmur1.  

 

 
* Recenzja książki: Dawid Juraszek, Xiao Long. Jedwab i porcelana. Czerwony ptak, t. 3, Poznań: RW2010 
2014, ISBN: 978-83-7949-024-0, ss. 216. 
 
1 D. Juraszek, dz. cyt., s. 49-50. 



2 
 

Inkrustacje te pełnią rolę obrazo- i nastrojotwórczą, budując jednocześnie zna-

miennie egzotyczny klimat. Wróćmy jednak do protagonisty, który fascynuje swoim 

wdziękiem i spostrzegawczością, co czyni go jednym z bardziej interesujących bohate-

rów opowieści o orientalnej proweniencji. 

Xiao Long ma bowiem wyjątkowy dar do wpadania w kłopoty. Kiedy tylko wyka-

raska się z jednych, zaraz przytrafiają mu się kolejne nieprawdopodobne zbiegi okolicz-

ności. Protagonista potrafi jednak wyjść cało nawet z najbardziej niebezpiecznych przy-

gód, nie zawsze i nie wyłącznie dzięki bystrości umysłu. Zresztą tom trzeci dowodzi, że 

Xiao się rozwinął, dojrzał, stał się doświadczonym podróżnikiem, który niejedno widział 

i przetrwał.  Jego zapatrywaniom na świat towarzyszy  teraz poczucie niespełnienia czy 

nawet klęski - bohater odczuwa bowiem dojmującą tęsknotę za stabilizacją i własnym 

miejscem na Ziemi. Pragnie tego, od czego tak wielu chce uciec – nudnej, acz bezpiecznej 

codzienności. Nie monstrów, wrogów, zagrożeń, lecz dachu na głową i ciepłego posiłku. 

Tymczasem wciąż i bezustannie zmuszony jest do ucieczek, wędrówek, przenosin z 

miejsca na miejsce. A błogi spokój nadal nie jest mu dany. Choć historia Xiano Longa jest 

barwna, momentami zabawna i obfitująca w niezwykłości, to przecież czytelnik dosko-

nale zdaje sobie sprawę, że ma do czynienia ze zbiegiem, człowiekiem mocno doświad-

czonym przez los. Charakterystyczna melancholia, która towarzyszy przemyśleniom i 

działaniom protagonisty nie wynika wyłącznie z jego refleksyjnej natury, lecz wydaje się 

być rezultatem sumy negatywnych doświadczeń kształtujących Xiao jako pełnowymia-

rową istotę. Taką, której  początkowo naiwne podejście do świata, przeobraża się w nie-

ufność, zgorzknienie, lecz nie cynizm. Bohater, choć napiętnowany smutkiem, wciąż nosi 

w sobie dobro – takie najwyższej próby. Obchodzi go przecież los innych,  nie potrafi 

przejść obojętnie wobec nieszczęścia, bywa opiekuńczy, choć stara się stronić od ludzi i 

się do nich nie przywiązywać. 

Niezwykłego portretu psychologicznego dopełniają wewnętrzne monologi 

i przemyślenia Xiao, w zderzeniu z działaniami o charakterze zewnętrznym i interak-

cjami z ludźmi – nieopisanie zabawne. To jednak, co śmieszne, skrywa niekiedy element 

lękotwórczy, bo przecież trzeba zawsze pamiętać, że zło ma wiele twarzy. Zresztą, po-

mysły Juraszka na adwersarzy Xiao są chyba niewyczerpane. Przypuszczam, że czerpie 

on sporo inspiracji z kultury chińskiej, która stanowi wszak tło dla poczynań bohatera.  

Warto także zwrócić uwagę na warstwę językową. Juraszek dostosowuje na 

przykład polskie frazeologizmy do orientalnych warunków, wplatając w narrację, takie 
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perełki jak „Kląć w żywy nefryt”2, „obrugał Mei jak burą pandę”3, „Niech ich kaczka man-

darynka kopnie”4. Przypomnieć też trzeba, że każdy z rozdziałów zwieńczony zostaje 

zachętą do kontynuowania lektury. Dopisek ten wyróżniony jest kursywą i stanowi coś 

w rodzaju teasera, który ma za zadanie pobudzić czytelniczą imaginację. Przykładem ta-

kowego jest choćby: „Aby poznać czającą się pośród wzgórz tajemnicę, czytajcie dalej!”5  

czy „O tym, czy o świcie Xiao się odechciało, dowiecie się z następnego rozdzia-

łu”6.Wtręty te zostają umiejętnie wkomponowane w rozwój akcji, skrzą się dowcipem, 

umiejętnie i inteligentnie zostają sprzęgnięte z  konwencją, w której utrzymana jest 

opowieść. Rzec by można, wisienka na ciasteczku, gdyby nie fakt, że całość to nie jakieś 

tam ciasteczko, a misterna, dopracowana w każdym szczególe konstrukcja. To mecha-

nizm, który funkcjonuje w wielu różnych aspektach, przy czym całość jest perfekcyjna i 

logiczna względem każdym aspekcie, a więc fabularnie, w konstrukcje bohatera, języ-

kowo, stylistycznie oraz pod względem stylizacji orientalnej. Wszystko tutaj do siebie 

pasuje, nawet manieryczność Xiao i pewne znamienne przerysowanie rzeczywistości 

oraz samego protagonisty. Ale taka to po prostu konwencja.  

Poza tradycyjnymi już (przynajmniej w odniesieniu do tego cyklu) wierszami wy-

stępującymi w funkcji opisów „tu i teraz”, pojawia się w tomie trzecim słowem gra pole-

gająca na konstruowaniu zdań paralelnych. I dopiero tutaj w pełni widać niezwykłą 

umiejętność Juraszka do zabawy słowem, niezwykłą zdolność do tworzenia tekstów 

w tekście, pełniących przy tym wieloraką rolę – już nie tylko estetyczną, stylizacyjną, wi-

zualizującą, lecz będącą po prostu intelektualną grą z czytelnikiem (oczywiście chętnym 

do podjęcia wyzwania). Proza Juraszka to zatem rzecz nie dla każdego, bowiem nie 

wszyscy mają predylekcje i możliwości intelektualne, by sprostać tak olbrzymiemu arty-

stycznemu wyzwaniu. Swoista wieloaspektowość twórczości Juraszka jest jednocześnie 

jej wadą i zaletą. Wadą, bo może nie każdy  potrafi ją docenić oraz  w pełni percypować; 

zaletą natomiast, bo tylko czytelnicy o wysublimowanych gustach mogą czerpać z lektu-

ry autentyczną przyjemność. Cóż, jestem bezczelną literacką snobką, a zatem podziwiam 

bogactwo formy, konwencji, języka – doceniam, szanuję, zachwycam się. Niestety, nie 

każdy jest mną i nie każdy odkryje to, co teksty Juraszka mają do zaoferowania. 

 
 

2 Tamże, s. 47. 
3 Tamże, s. 69. 
4 Tamże, s. 107. 
5 Tamże, s. 86.  
6 Tamże, s.104. 



4 
 

 


