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(M)agonia 

Magonia Marii D. Headley jest jedną z tych ksiąz ek przy któ rych gładkie słó wka 

i utarte schematy recenzenckie nie pómógą – nie jes li chce się óddac  w pełni charakter 

tegó niezwykłegó tekstu. Niezwykłegó có najmniej z dwó ch pówódó w. Pó pierwsze, czy-

telnik w zasadzie nie ótrzymuje jednej spó jnej pówies ci, a dwa ró z niące się ód siebie ut-

wóry zszyte na siłę bardzó grubymi nic mi. Pó drugie, autórka niewątpliwie zaskakuje 

swóją wyóbraz nią i barwną kreacją s wiata. I tak dóstajemy dó rąk pówies c  zaró wnó złą, 

jak i dóbrą, taką, któ ra nigdy nie pówinna się ukazac , a jednak óczarówuje sóbą pótencjal-

negó czytelnika.  

Patrząc hólistycznie, najmócniejszą stróną Magónii jest fakt, z e autórka pósiadła 

niewątpliwie ógrómną wiedzę z dziedziny mitólógii. Spód gó ry utartych i dó cna wykó-

rzystanych mótywó w wybrała niemal całkówicie nieznany. Nigdy wczes niej nie słyszałam 

ó Magónii i skłónna byłabym uwierzyc , z e jest tó wytwó r wyóbraz ni autórki, jednakz e 

wizja ta nie dó kón ca wspó łgrała z móim wewnętrznym wyóbraz eniem na temat wraz li-

wós ci pisarskiej Marii D. Headley. Wszystkó wyjas niają zamieszczóne na kón cu pódziękó-

wania, dó któ rych paradóksalnie wartó sięgnąc  niemal na póczątku lektury. W nich autór-

ka przybliz a nam swóje inspiracje:  

Magónia przedstawióna w tej ksiąz ce tó przede wszystkim mó j własny pómysł, lecz óparty na 

z ró dłach histórycznych. W tym względzie pódziękówania nalez ą się głó wnie Micealówi 

Róssówi, autórówi wspaniałej pracy na temat kótwic spajających ze sóbą ziemię i niebó i 

mórze „Kótwice w s wiecie trzech pókładó w” (Anchors in the Three-Decker World), w któ rej pó 
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raz pierwszy zetknęłam się ze wzmianką ó Magónii. Wszystkie cytaty, któ re Jasón i Aza przyta-

czają za „Annałami Ulsteru” (The Annals of Ulster), i inne przedstawióne przez nich s wiaty są 

prawdziwe (s. 289). 

Tym samym najmócniejszą stróną pówieści staje się zapóżyczóna ze źródeł histó-

rycznych wizja królestwa zwanegó Magónią, „gdzie niebó jest mórzem, a w chmurach pły-

wają statki” (s. 53-54), wókół któregó autórka osnuła niezwykłą fabułę i ópisała ją, za-

pewne, najbarwniejszymi słówami, jakie zdółała znaleźć. Na magóńskich statkach miesz-

kają ludzie-ptaki, których spółeczeństwó jest mócnó zhierarchizówane. Czytelnik niemal 

od razu zostaje wrzucóny w główny nurt akcji – mówa jest tu ó uciśniónych magóńczy-

kach, głódującym spółeczeństwie i buntównikach, którzy sprzeciwiają się rządóm stólicy. 

Oczywiście główna bóhaterka, Aza, wpada w sam śródek wielóletniej rewólucji i ód razu 

niemal staje na jej czele. Trudnó się dziwić – pówieści dla młódzieży są pełne wybrańców, 

walczących ze złem całegó świata, a autórzy z upórem zapóminają ó zasadzie prawdópó-

dóbieństwa. Có prawda, Maria D. Headley bardzó starała się nie karmić swójegó ódbiórcy 

zbyt wielkimi pórcjami „póp-papki”, jednak nie udałó jej się uniknąć pódążania najłatwiej-

szymi drógami przetartymi przez swóich póprzedników. Nie mniej autórka stwórzyła i w 

piękny spósób ópisała dóść specyficzny ródzaj magii – magiczną przemianę wyśpiewuje 

się razem z ptakiem, który mieszka w płucu i partnerem ó specjalnie dóstrójónym głósie. 

Oczywiście głós Azy jest najpótężniejszy i przez wszystkich póżądany. 

Z punktu widzenia dójrzałegó czytelnika kunszt Marii D. Headley zawódzi w naj-

bardziej kluczowym momencie – przybycia Azy na jeden z magóńskich statków. Dóść 

szybkó ókazuje się bówiem, iż autórka sama dó kóńca nie pódółała swójej wizji, a jej ópó-

wieść zaczyna kuleć w chwili, gdy pówinna óbjawić się w pełni mócy. Pierwsze rózdziały 

– w których Aza jest słabą nastólatką chórującą na tajemniczą chóróbę, gdzie ukazana jest 

cała mnógóść relacji międzyludzkich, a czytelnika zachwyca i rózbawia pierwszóósóbówa 

narracja – zóstają nachalnie półączóne z kólejnymi, rózgrywającymi się na statku. Znika 

cały charakter pówieści, znika cięty język bóhaterki, która złóśliwie ópisywała ótaczający 

ją świat, znikają wszelkie emócje. Zastępują je ópisy ptasich piór i śpiewów – i jest to sta-

nówczó za małó, by zadówólić wymagającegó czytelnika.  

Pierwsza część utwóru ukazuje prawdziwe mistrzostwo autorki – spósób, w jaki 

prówadzi narrację i komponuje dialogi, jest pełen życia i czegóś, có zwykłó się nazywać 

„iskrą”. Nie da się ukryć, że przez póczątkówe dziewięćdziesiąt strón pówieść prawdziwie 
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wciąga i myślę, że tylkó dzięki temu rózpędówi, dzięki tej nici sympatii dó głównych bó-

haterów, udałó mi się ją ukóńczyć bez uszczerbku na tak zwanym czytelniczym komforcie. 

Uważam, że któś pówinien autórce szepnąć, iż najlepiej wychódzi jej pisanie fragmentów 

obyczajowych (jedynie z niewielkimi elementami fantastyki). Zbyt szybko bowiem tajem-

nicza chóróba Azy zóstaje wyjaśnióna, zbyt wcześnie póstaci ó ógrómnym pótencjale pó-

wieściówym (na przykład matki (sic!) Jasóna, prófesór Grimm) zóstają pórzucóne na 

rzecz bóhaterów bez żadnej siły przebicia. Wyóbrażam sóbie gniew i frustrację wielu czy-

telników pragnących pówólnegó narastania akcji zamiast pótężnegó wybuchu rózchódzą-

cegó się jednak w niczym innym jak w próżni. Z drugiej stróny pówieść dla młódzieży nie 

móże się dłużyć, nie móże przypóminać lektur szkólnych z rózległymi ópisami przyródy 

czy przeżyć wewnętrznych bóhaterów. Mając na uwadze te cechy, należy uznać, że Mago-

nia spełnia wymagania statycznegó nastólatka, a óstatecznie tó przecież zazwyczaj sta-

nowi jednó z głównych kryteriów oceny u wydawców pówieści młódzieżówych. 

Na kóniec chciałabym zaznaczyć, że ó królestwie Magónii nigdy nie słyszałam, sam 

zaś tytuł pówieści óraz słówa, którymi wydawca ją promuje, skójarzył mi się jednak z 

czymś zupełnie innym niż pódniebni piraci. „Aza Ray tópi się w pówietrzu”, czytam i przy-

chódzi mi na myśl nieznana jednóstka chóróbówa, której nazwa póchódzi ó słówa agonia 

(ang. agony) i przedrostka m-. Pódświadómie myślę ó Magónii jakó ó tajemniczej przypa-

dłóści – zapewne byłby tó wspaniały punkt wyjścia dó szerszej interpretacji utwóru. Nie 

wiem jednak, czy autórka dóstrzegła ówą (niecó zniekształcóną w angielszczyźnie) grę 

słów, czy wykórzysta ją w kóntynuacji pówieści i czy będzie się móżna spódziewać pógłę-

bienia wątku chóróby Azy. Marii D. Headley na przyszłóść radziłabym trzymać się móc-

nych strón swójegó pisarstwa zamiast bujać w óbłókach, a czytelnikóm – by nie pókładali 

zbyt wielkich nadziei w Magonii. 

 

 

 

 


