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Lidia Prokopowicz 

Ale, bogowie! 

 

Niełatwo jest napisać recenzję książki, o której zostało już niemal wszystko powie-

dziane. I gdy powodem tego wyczerpania materiału nie jest bynajmniej fakt, że zaintere-

sowanie danym tytułem jest ponadprzeciętne – w takim przypadku zawsze znajdzie się 

jakiś punkt sporny z autorami innych tekstów i recenzja napisze się sama. Największy 

problem stanowią utwory, które są bezpośrednią kontynuacją wcześniejszego dzieła, ba, 

już od początku czuć, że podział na tomy przebiegał dość sztucznie i nic nie różni od siebie 

części pierwszej i drugiej. Wtedy całość powstałej recenzji sprowadzić się może do trui-

zmów w stylu „autor trzyma formę, klasę etc.”, „styl zadowala w takim samym stopniu jak 

w tomie wcześniejszym”, „czytelnik dostał dokładnie to, czego się spodziewał”. 

Niemniej trzymam w ręku najnowszy tom (trzeci) Pomnika cesarzowej Achai i sta-

ram się wymyślić coś odkrywczego. W przypadku tego utworu nawet streszczanie fabuły 

mija się z celem. Jesteśmy w samym środku opowieści, następuje całkowicie płynne przej-

ście pomiędzy częścią drugą a trzecią, można się wręcz pokusić o stwierdzenie, że jeden 

rozdział w tę czy we w tę nie zrobiłby różnicy. Czy to minus? Nie wiem. Dzisiejszą polską 

fantastykę czyta się bardzo często niczym telenowelę. Wprawny czytelnik z łatwością do-

patrzy się objawów zmęczenia materiału, kiedy historia opowiada się już sama. O ile w 

Achai na pierwszym planie sytuowali się bohaterowie, a sama fabuła nierzadko schodziła 

na dalszy, tak w Pomniku cesarzowej Achai widać, że Ziemiański miał coś wybitnie cieka-

wego do opowiedzenia. Nic nie jest ważne tak jak to, że autor miał zgrabny pomysł i chciał 

go zrealizować. O ile Achaja była opowieścią o charyzmatycznych jednostkach (tytułowa 

bohaterka, Biafra, Zaan, Sirius, Meredith, Wirus), tak Pomnik cesarzowej Achai jest kroniką 
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dziejów, historią wypadków, opisem zbiegów okoliczności i zapisem udanych intryg. Jeśli 

bowiem autor silił się na stworzenie barwnych postaci, to z przykrością stwierdzam, że 

na przestrzeni trzech tomów mu nie wyszło… Ani Kai, ani Tomaszewski, ani Rand – choć 

ten ostatni wzbudza moją sympatię (jest mężczyzną wywołującym pozytywne uczucia u 

każdej kobiety), nawet Shen – wszystkie te postaci stanowią jedynie tło dla siebie nawza-

jem i dla opowieści. Zresztą ich liczba mówi sama za siebie. 

Ale, bogowie!Fabuła jest świetna. O niebo lepsza od „Pikantnej sesji znanego pisa-

rza z modelkami” (menstream.pl), jeśli można się pokusić o takie porównanie. Bardzo się 

cieszę, oczywiście, że dostałam jako recenzent taki uroczy prezent w postaci zdjęć z sek-

sistowskiej sesji, mającej na celu zareklamować najnowszą książkę Andrzeja Ziemiań-

skiego. Na prezentowanych materiałach sam autor ukazuje się nam w pełni swojej mę-

skości w towarzystwie półnagich pań. I już jest o czym pisać. Gdyby jednak powstrzymać 

lubieżny chichot i przyjrzeć się lepiej sposobowi, w jaki prezentowany jest autor i jego 

praca dojść można do niebezpiecznego wniosku, jakoby pisarz (oraz jego otoczenie) spro-

wadzał swoje książki do powieści o „gołych cyckach zgrabnych kobiet”. A przecież tako-

wych niemal w Pomniku cesarzowej Achai nie ma… Były biusty (i nie tylko) owszem w 

Achai, ale w zupełnie innym stylu niż te zaprezentowane na sesji. Zostaje nam jedynie 

skonstatować, że oto przyszedł moment, gdy książki również sprzedawać będą panie w 

bieliźnie… 

Pozwolę sobie na koniec sparafrazować nawet słowa samego autora, gdyż nie 

mogę oprzeć się wrażeniu, że w przypadku tej recenzji: wystarczyło usiąść spokojnie na 

brzegu rzeki i czekać cierpliwie, aż ciała (i pomysły) spłyną z nurtem. 

 


