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Wszystkie kobiety Razumowskiego 

 

Kiedy wydłubałam z koperty egzemplarz recenzencki nowej powieści Adama 

Przechrzty Demony czasu pokoju, poczułam się jak obdarowana diamentami w Boże 

Narodzenie. Przepadam wprost za cyklem polskiego autora, który z takim cudownym 

nieskomplikowaniem mierzy się z  motywami i tematami doprawdy nielekkimi. Wciąż 

przecież tłem dla fabuły jest rzeczywistość stalinowskiego reżimu oraz konsekwencje z   

tym związane. Zwracam uwagę, że gdyby odrzeć Demony… z fantastyczno-przygodo-

wego sztafażu, byłaby to wciąż lektura niebanalna, z soczystą, jędrną narracją, o wartkiej 

akcji. Autor ze znawstwem stopniuje napięcie, a przy tym wprawnie kreśli atmosferę i 

realia historyczne. Nie czyni tego  nachalnie, chwaląc się, że zna te czy owe detale, lecz 

subtelnie i z wyczuciem przeplatając motywy, konwencje, fakty i wątki. 

Przechrzta z  brutalną szczerością pokazuje realia tamtych trudnych czasów, 

dowodząc, że żadna słabsza jednostka nie miała wówczas szans na przetrwanie, bo 

trzeba było czegoś więcej niż pragnienie życia, żeby się ostać w wojenno-paranoicznej 

rzeczywistości. Ludzkie perturbacje przemieszane zostały z pierwiastkiem 

fantastycznym (w tej części cyklu niemal zupełnie nieobecnym) na tyle delikatnie, że 

tworzą doskonale zgraną całość. Również motywy kryminalno-przygodowe 

skonstruowane i włączone zostały w sposób umiejętny, niemalże po mistrzowsku. 

Przechrzta ze swadą pokazuje paradoksy i hierarchię władzy, kreśląc obraz czasów 

grozy w taki sposób, że niekiedy chichoczemy przez zaciśnięte ze wzruszenia lub gniewu 

zęby. 

Na szczególną uwagę zasługują portrety bohaterów męskich, i to zarówno 

głównego, jak i pozostałych, tych z drugiego, a nawet trzeciego planu. Są to bowiem 

postaci niezwykle plastyczne, zarysowane z dużą swobodą i niewymuszenie barwne w 
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zakresie słownictwa, choć – przyznać trzeba – nieco monochromatyczne pod względem 

psychologicznym. Mamy tu całą plejadę odmian, pododmian i wariantów macho. 

Archetypiczny jest choćby protagonista, Razumowski. Narracja powieści prowadzona 

jest w pierwszej osobie, właśnie z jego punktu widzenia. Przechrzta dał temu 

bohaterowi wszystko, co najlepsze, a więc autentyczność oraz przyjemne 

nieskomplikowanie charakteru. Major to wprawdzie niekiedy skończony cham i 

moralny oportunista, ale też doskonały żołnierz, twardy gracz, sprytny i bezwzględny 

przeciwnik. Wszelkie jednak niedostatki (te intelektualne wyraźnie skorygowane 

zresztą w toku poprzednich tomów) – jak skłonność do brutalności czy szczególne 

ubóstwo etyczne – rekompensuje urocza nietolerancja wobec wyjątkowych parszywców 

i nieopisanie pociągający cynizm. Niby logicznie i  bez serca, a w rzeczywistości z uwagą, 

równowagą i oszczędnie, ale nasz protagonista pomoże i sierotkom, i wdowom, i 

przyjaciołom. Bohater posługuje się przy tym, z niewymuszonym wdziękiem, całym 

zasobem mocnych przekleństw. Jednak (co warto odnotować, bo mimo wszystko jest to 

u polskich autorów rzadkość), słownictwo takie nie wykracza poza ramy niezbędności; 

jest stylowo i na miejscu, bez przesady. Wewnętrzny i zewnętrzny świat 

Razumowskiego wymaga bowiem pewnego zasobu soczystych wyrazów i powiedzonek, 

które w pełni zilustrują tę intrygującą osobowość. Jest więc i mocno, i zabawnie, co 

wypada odnotować in plus. 

In minus niestety szacuję fabułę, przypominającą szereg niespójnych questów 

rodem z podrzędnej gierki komputerowej czy zbliżoną do poczynań nieogarniętego 

myślowo Mistrza Gry… Potencjał Razumowskiego po prostu marnuje się w natłoku 

zadań, które musi wykonać, aby osiągnąć zamierzony cel. W dodatku bohater musi także 

zmierzyć się z całym zastępem kobiet, które przewinęły się przez wszystkie tomy cyklu. 

Jest więc i Natasza Pokrowska, wysłana w pierwszym tomie do łagru, i wspomnienie o 

darzonej ogromnym sentymentem (czytaj: czyżby prawdziwa miłość?), a utraconej 

Oldze, wzmianka o nieżyjącej Wierze Turkuł, a także niemieckiej „przygodzie” z 

oblężonego Breslau, czyli Indze. Tu zresztą zaczyna się prawdziwa telenowela, jako że 

niewiasta owa urodziła Razumowskiemu dziecię, które potrzebuje interwencji tatusia, 

który to tatuś poczuwa się rzewnie do tej roli i spełnia ojcowski obowiązek. To czystej 

wody przeskoczenie rekina, w dodatku z przytupem! Ostatecznie i z obowiązku kończy 

protagonista w ramionach niekochanej (biedaczek!!) damy, z którą musi się afiszować, 
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ponieważ… Ach, cóż będę tłumaczyć, kto chce, niech czyta. Mnie nieco bawi fakt, że te 

okropne kobiety tak napastują nieszczęsnego bohatera ! 

A są one przecież jednoznacznie tłem dla działań Razumowskiego, narzędziem (bo 

nie obiektem westchnień), służącym mu do wykonywania prac bądź usług ułatwiających 

mu życie. Nie wiem, czy protagonista to stuprocentowy samiec czy tylko męska 

szowinistyczna świnia (knur chyba?), lecz z pewnością zabawny jest jego stosunek do 

dam, bezustannie przewijających się przez jego życie i uwijających przy praniu mu 

skarpetek lub dbających o zaopatrzenie. Niestety postaci kobiece są w Demonach… 

niezbyt intrygujące, kliszowe nawet. Nie jest ciekawa Natasza – która po straszliwych 

przeżyciach jest, wypisz wymaluj, demonem czasu pokoju i zamysł wprowadzenia tej 

postaci jako uzupełnienia dla pocztu dam Razumowskiego jest nieinteresujący. Irytuje 

też wiecznie się wdzięcząca i całkowicie papierowa Liza. Cóż za nietrafiony pomysł! 

Równie zły jak to, by w jednym tomie wymienić wszystkie niewiasty związane z 

Razumowskim. Zabieg ten wydaje się po prostu chybiony, wyjęty z melodramatu lub 

innej operetki. Niepotrzebne to nikomu do czytelniczego szczęścia.  

Biorąc pod uwagę stawiane powyżej zarzuty, każdy zapewne dojdzie teraz do 

wniosku, że moja miłość do cyklu Przechrzty minęła bezpowrotnie. Otóż nie, albowiem 

autor wciąż sprawnie opisuje realia i specyfikę tamtych czasów, wciąż posługuje się 

soczystym i absolutnie porywającym tokiem narracji. Fakt, że fabuła rozdrobniona 

została na szereg mniejszych incydentów też nazbyt nie wadzi. Bo Razumowski to 

Razumowski – nie można go nie uwielbiać! 

 


