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Zębów niedużo, pazura żadnego 

 

Nazwisko autora Polarodiów z zagłady  zawsze kojarzyło mi się pozytywnie choćby 

dlatego, że w 2009 roku wydał on naprawdę interesujący tom opowiadań pt. 4 pory 

mroku, publikował też m.in. w zbiorach Trupojad  i Pokój do wynajęcia. Paweł Paliński 

zadebiutował w "Nowej Fantastyce” opowiadaniem Ukochane maleństwa w 2006 roku. W 

wielu tekstach autorstwa Palińskiego wyraźnie widać dążenie  do unowocześniania skost-

niałej konwencji poprzez osadzenie akcji utworów w świecie współczesnym. Wpisując 

zdarzenia nadprzyrodzone w zjawiska i sprawy bliskie czytelnikowi, twórca demonizuje 

rzeczywistość. Jego bohaterowie często podlegają zasadzie podporządkowania jednostki 

celom zbiorowości. Szukając wyzwolenia lub potwierdzenia własnej indywidualności, po-

padają w konflikt, będący rezultatem działania wbrew ogólnie przyjętym regułom (Kra-

waty Koltaya, Fair play, Gniazdo os, Trikkety-trakkety-trak, albo ze szczęściem nie ma żar-

tów). 

Dlatego z ogromną radością „przymierzyłam się” do wydanej nakładem Wydaw-

nictwa Powergraph powieści  Polaroidy z zagłady. Sam tytuł wydał  się obiecujący 

(okładka nieco mniej, niestety), a okładkowy opis, zapowiadający rzecz naprawdę am-

bitną sprawił, że natychmiast zabrałam się do lektury. I rozczarowałam na bodaj dziesią-

tej już stronie. Styl Palińskiego zawsze był niezwykle wysublimowany, a dążenie autora 

do autentyfikacji przeżyć bohaterów sprawiało, że byli oni bardzo wiarygodni psycholo-

gicznie, a ich działania czy wybory nader uzasadnione. Paliński po mistrzowsku wygrywał 

emocjonalne niuanse, głęboko wnikając w umysły postaci. Wszystko to potrafił dodat-
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kowo uatrakcyjnić nieopisanie gęstą, mroczną atmosferą. Specyfika jego twórczości zaw-

sze mnie zadziwiała i wprawiała nieodmiennie w zachwyt. Tymczasem Polaroidy, choć z 

pozoru wszystkie te elementy zawierają, są niestety niespecjalnie udane. Materiał książ-

kowy jest po prostu nazbyt rozwlekły, fabuła nijaka, nadająca się na krótką formę, ale nie 

na powieść. Wspomniany wcześniej okładkowy opis zapowiada arcydzieło, lecz Paliński 

nie dość, że podrabia samego siebie, to jeszcze na siłę stara się wskrzesić eksperymenty 

dla czytelnika niestrawne i raczej już przykurzone. Odnoszę nieodparte wrażenie, że prze-

rost ambicji i pragnienie uczynienia tej powieści lepszą, godną miana mainstreamowej 

sprawiły, że w efekcie otrzymujemy rzecz potencjalnie interesującą, ale porażająco 

wtórną. Taką, którą można określić mianem prowincjonalnego egzystencjalizmu z nutką 

modnej obecnie postapokalityczności z majaczącymi w  tle zombiakami. 

Interesująca jest za to bez wątpienia bohaterka, zupełnie oddalona od stereotypu 

postaci zwykle potrafiącej przetrwać apokalipsę. Teresa Szulc jest neurotyczną, niecie-

kawą w zasadzie straszą kobietą, w której nie pozostała choć krztyna urody (i dobrze, bo 

doprawdy zagłady nie muszą przetrwać jedynie piękni, a przynajmniej w większości mło-

dzi). Jej pogłębiająca się paranoja i liczne obsesje zostały znakomicie przez autora uchwy-

cone i przekazane czytelnikom. Sam pomysł na obsadzenie w roli heroiny postapokalip-

tycznego dzieła sześćdziesięcioczteroletniej, niespełnionej chyba życiowo, kobiety jest 

trafieniem w dziesiątkę. Szkoda jednak, że Paliński to właśnie ją czyni narratorką, bowiem 

to, co można od biedy znieść w krótkim utworze – strumień świadomości, urywane zda-

nia, jedne myśli przetkane drugimi – w dłużej formie jest nieznośne. W dodatku akcja to-

czy się niezwykle mozolnie, a prawdy o świecie, w którym funkcjonuje Teresa, dowiadu-

jemy się raczej późno. To wprawić może czytelnika w stan dość szczególnej konfuzji, bo-

wiem nie wie on niczego o świecie przedstawionym. Oczywiście, powiedzieć można, że 

jest to założenie artystyczne Palińskiego – wrzucenie odbiorcy w rzeczywistość, której 

ten nie pojmuje jest zabiegiem artystycznym, polegającym na celowym pozbawieniu in-

formacji po to, by czytelnik poczuł atmosferę realiów i otrzymał w ten sposób bagaż do-

świadczeń równy temu, którym dysponuje bohaterka. Ten pomysł – o ile w ogóle był za-

mysł tego rodzaju – jednak zawodzi, ponieważ po prostu zniechęca. Zwłaszcza, że – przy-

pominam – płyniemy niesieni strumieniem myśli Teresy Szulc. A zatem nie pojmujemy 

niczego z tego, co czyni bohaterka ani nie mamy pojęcia, w jakim świecie się ona porusza.  
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Kiedy wreszcie okazuje się, że to rzeczywistość bez ludzi i że to nie hordy zdzicza-

łych psów są największym zagrożeniem, dowiadujemy się o zombiakach. To znaczy, prze-

praszam, spolszczonych żywych trupach, czyli, uwaga: Biernych. I tu destrukcji ulega cała 

ideologia, tak skrupulatnie i pięknie wykładana przez Palińskiego w poprzednich utwo-

rach, a więc, że świat poddany zostaje erozji, społeczeństwo się degeneruje i pożera jed-

nostki, że cywilizacja stanowi śmiertelne zagrożenie, etc. W Polaroidach zamiast subtel-

nych aluzji i powikłanych relacji mamy wyłożone wprost stwierdzenie, oburzające w swo-

jej banalności: otóż ludzie przeobrazili się w zombie, och, pardon, Biernych, albowiem za-

brakło im zwyczajnie człowieczeństwa. Zagonieni, zapracowani, pragnący dóbr material-

nych, zapomnieli być ludźmi i przestali nimi być w  sposób permanentny. Prawda, że tro-

chę żenujące? Inteligentny pisarz, który wyjeżdża z  takim opisem świata, takim okrutnym 

truizmem. Gdzie tu ten obiecany Sartre? A gdzie owa oryginalność narracji, porównywana 

do World War Z Maxa Brooksa? Że nie wspomnę pozostałych wymienionych na okładce. 

Dużo bardziej podobało mi się jedno z opowiadań Jarosława Grzędowicza, w którym  

obecne są jedynie aluzje, dotyczące dehumanizacji korporacyjnej, przy czym autor czyni 

to w sposób naprawdę interesujący, choć zgoła różny od metody Palińskiego.   

Jak rzekłam, Polaroidy są nieciekawe, rozwlekłe, nad-amabitne i to czyni tę po-

wieść nieznośną w odbiorze. Zapowiadała się interesująca wariacja na modny temat za-

głady ludzkości z jeszcze bardziej modnymi zombie, a produkt finalny okazał się psycho-

logiczną papką, przy lekturze której trudno wytrzymać, by się nie zirytować. Proponuję 

powrót do krótkich form i rezygnację z eksperymentów, bo do tego trzeba mieć i większy 

dorobek i doświadczenie. Owszem, jestem złośliwa, ale która kobieta lubi pozostać nieza-

spokojona lekturowo. Ja na pewno nie, a już zwłaszcza, gdy mam do czynienia z lubianym 

autorem! 

 


