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Bardzo lubię prozę Dana Simmonsa – i będę sobie to powtarzać przez cały czas pisa-

nia tej recenzji. Jestem zachwycona, że Wydawnictwo Mag zdecydowało się opublikować 

Trupią otuchę tegoż. W bardzo pięknej szacie graficznej, eleganckim fontem i w solidnej 

oprawie, co samo w sobie stanowi pretekst, by po tę książkę wyciągnąć chciwe paluszki. 

Wyciągnąwszy swoje, poczułam (dosłownie) ciężar odpowiedzialności, bowiem zarówno 

waga przedmiotu (niech ktoś spróbuje poczytać tego „potwora” przy jedzeniu albo w 

wannie!), jak i reputacja pisarza obligują mnie do stworzenia rzetelnego sprawozdania z 

lektury. Do dzieła zatem! 

Trupia otucha miała swój pierwodruk w 1989 roku, a akcja powieści rozgrywa się 

głownie na przestrzeni kilku miesięcy  od 1980 do 1981 roku. Istotne jest, aby to zazna-

czyć, ponieważ wiele detali wówczas aktualnych oraz czytelnych dziś po prostu nie ma 

żadnego znaczenia, będąc li tylko mało klarownym dodatkiem. I tak, mnie również prze-

szkadza, że nie istniały wówczas telefony komórkowe. Za to ich brak bardzo pięknie kom-

plikuje wiele kwestii i umożliwia wyzyskanie alternatywnych rozwiązań. Ad rem jednak: 

wszystkie wydarzenia mają wprawdzie ukorzenienie w dość odległej przeszłości, jednak 

punktem wyjściowym staje się pewne spotkanie, zorganizowane przez trzy potwory. Kon-

kretnie rzecz ujmując – trójkę wielokrotnych morderców, obdarzonych niezwykłymi mo-

cami panowania nad ludzkim umysłem, potocznie zwanymi Talentem. Za jego pomocą 

można użyć niemal każdej osoby i zdecydować o wszelkich jej działaniach, także tych 

zbrodniczych czy autoagresywnych. Owa obdarzona Talentem trójka to dwie kobiety – 
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Melanie Fuller i Nina Drayton – oraz mężczyzna, Willi Borden, a ich relacje są nader skom-

plikowane. Nie dziwią zatem konsekwencje tego spotkania: gdy lawinowo wzrasta liczba 

trupów, rozpoczyna się polowanie, zakrojone na tak szeroką skalę i angażujące wszelkie 

możliwe siły – zarówno spośród obdarzonych Talentem, jak i zwykłych ludzi, którzy po-

stanawiają rozprawić się ze zdeprawowanymi mordercami. Sęk w tym, że systematycznie 

rośnie nie tylko poczet ofiar, lecz i korowód bohaterów, którzy mylą się we wszystkich 

swoich teoriach, a tragedia (bo z pewnością nie komedia) omyłek i uchybień względem 

oceny sytuacji przewyższa skalą skutki dziesięciostopniowego trzęsienia ziemi. Przyznać 

trzeba, że intryga jest tutaj wysublimowana i wielowątkowa, odważnie poprowadzona i 

splatająca w nader logiczną całość koleje losów poszczególnych postaci. Jednak to, co jest 

siłą powieści Simmonsa staje się równocześnie bardzo poważną jej usterką, związaną ze 

stylem i metodami pracy autora nad tekstem, co dokumentuje wywiad udzielony Janowi 

Żerańskiemu dla portalu Katedra. Pisarz konstatuje tam bowiem: 

 

Nie interesuje mnie pisanie konspektów przed rozpoczęciem prac nad powieścią ani jej szczegółowe 

rozplanowanie, jeśli masz na myśli wiedzę o tym, co się ma zaraz wydarzyć. […] Z moimi bardzo długimi 

powieściami, jak Hyperion, Ilion, Olimp czy Terror – często osiągam dziewięćsetną stronę w tysiącstronico-

wej powieści nie wiedząc, jak rozwiążą się problemy w niej występujące. Ale one zawsze się rozwiązują. Po 

jakimś czasie profesjonalny pisarz po prostu relaksuje się i ufa, że ciężko pracująca podświadomość sama 

wskaże – w trakcie pisania – najlepsze możliwe zakończenie1. 

 

Stwierdzenie to w pełni unaocznia przyczyny, dla których Trupia otucha nie jest po-

wieścią wybitną. Nadmiar wątków oraz mnogość bohaterów powodują, że tekst po prostu 

„puchnie”, „wylewa się” w chaotyczny sposób.  Wiele scen można pominąć bez szkody dla 

płynności akcji i uszczerbku, jeśli idzie o interakcje pomiędzy postaciami. Zresztą wspo-

mniane przeze mnie nagromadzenie protagonistów i antagonistów dodatkowo rozwleka 

fabułę, powodując jednocześnie jej rozmycie się, a w konsekwencji znużenie czytelnika 

obfitością zdarzeń, incydentów, rozważań, etc. Oczywiście doskonałym posunięciem jest 

takie skonstruowanie narracji, aby pokazać niektóre aspekty z różnych perspektyw i 

punktów widzenia, aczkolwiek nieznośna predylekcja do detalicznego opowiadania o roz-

maitych elementach, emocjach czy wypadkach utrudnia lekturę. Tym samym nie tylko bo-

haterowie Simmonsa, ale i czytelnicy czują się zagubieni w meandrach intryg, zdarzeń i 

 
1 [Jan Żerański], Podświadomość sama wskaże najlepsze możliwe zakończenie. Wywiad z D. Simmonsem, 
http://katedra.nast.pl/artykul/3657/Wywiad-z-Danem-Simmonsem/, data dostępu: 07.10.2014. 
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mnogości postaci. Ktokolwiek pamięta, kim była na przykład niejaka Kara? Albo, dajmy 

na to Anne Bishop? Ja owszem, bo zginęły jeszcze wtedy, kiedy interesowały mnie wątki 

poboczne. Potem jakoś przestałam zapamiętywać, kto kiedy kogo i z kim.  

W powieści urzeka jednak autentyzm zachowań bohaterów i ich olbrzymia wiarygod-

ność psychologiczna. Starannie skonstruowane postaci pierwszoplanowe stanowią atut 

Trupiej otuchy. Inna sprawa, że sama narracja imponuje stylem, wartkością; widać też, że 

Simmons w istocie musiał wykonać bardzo drobiazgową kwerendę przed przystąpieniem 

do pisania tej powieści. Fakt ten dokumentuje przede wszystkim znajomość realiów oraz 

historii II wojny światowej, konkretniej zaś obozów koncentracyjnych ulokowanych w 

Polsce, jak również relacji pomiędzy Polakami a Żydami. Niestety Simmons, ustami Saula, 

głównego bohatera utworu, podnosi kwestie, o której mówi się u nas niechętnie lub w 

ogóle, zaprzecza jej istnieniu. Chodzi tu o polski antysemityzm, który przed wojną faktycz-

nie istniał, a podczas jej trwania nie zmalał tak bardzo, jakbyśmy sobie tego życzyli. 

Wprawdzie nie ma w Trupiej otusze Polaków cierpiących na zaawansowany antysemi-

tyzm, lecz i brak tu tak miłej nam gloryfikacji rodzimych czynów, zasługujących na uho-

norowanie. Tutaj bohater stwierdza po prostu, że po ucieczce z obozu unika polskich par-

tyzantów, bo ci zawsze zabijają takich jak on, żeby oszczędzić sobie kłopotu. Bardzo kla-

rowna i stanowcza relacja Saula zawiera jednak i konstatację, że kilkukrotnie nocował on 

u polskich rodzin na wsi, co więcej przyjmowany był ze sporą życzliwością. Prawda, którą 

pokazuje Simmons w krótkiej, acz dramatycznej odsłonie jest po prostu odbiciem faktów, 

nie zaś próba dyskredytacji któregokolwiek z wymienionych w tekście narodów. Wszak 

nie o rozliczenie z II wojna światową idzie, lecz o konflikt uniwersalnej natury, a miano-

wicie stracie odwiecznych sił: pragnienia władzy, zemsty, zazdrości i nienawiści. Tym, co 

napędza działania bohaterów jest właśnie próba przywrócenia określonego i pożądanego 

przez każde z nich ładu. Przy czym dla różnych postaci konkretny porządek oznacza coś 

zgoła innego niż dla pozostałych. Tym samym świat staje się areną, na której ważą się losy 

jednostek, uwikłanych w konflikt, o którym nie maja nawet pojęcia. Spiętrzenie zdarzeń 

wydaje się zależne jednak od pojedynczych wyborów i jednostkowej interpretacji faktów. 

Kolejne sytuacje sprawiają, że przed czytelnikiem unaocznia się jedna niezaprzeczalna 

kwestia: nawet najpotężniejsi obdarzeni Talentem (czymkolwiek zresztą byłaby ta meta-

fora), nie mogą pozostać nietknięci w zderzeniu z losem. Czymkolwiek zresztą by on nie 

był – zlepkiem zdarzeń, nagromadzeniem pojedynczych incydentów, kumulujących się i 
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w rezultacie owocujących totalną katastrofą – po prostu pewne rzeczy muszą się zdarzyć, 

by zaistniały kolejne.  

Intrygujące jest też obserwować, jak bohaterowie usiłują zidentyfikować czy zdefi-

niować to, co się wokół nich dzieje i jak po wielekroć ponoszą (niekiedy ostateczną) po-

rażkę. Zabawne, bo podobnie rzecz się mieć może z oceną ludzi, jak i recenzją tekstów 

literackich. Czasem można pobłądzić – i źle oszacować cudze intencje lub powieść. Nawet 

krytycy literaccy bywają, cóż, zagubieni w meandrach intryg. 

 

 


