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Martwy punkt 

Wiadomo nie od dziś, że miłe są Złego początki. Miłe są bowiem fontanny i miłe 

oku są nadobne skrzypaczki. Mniej miłe są jednak skrzypaczki w fontannach, choć o gu-

stach się nie dyskutuje, a zdecydowanie najmniej sympatyczne wydają się martwe 

skrzypaczki na dnach nieczynnych fontann małych miast w środku zimy. Uogólniając – 

nieprzyjemne jest obserwowanie, jak banalne piękno przeradza się w banalną potwor-

ność. W takich przypadkach miłe Złego początki kończą się szybko, szybciej z reguły niż 

sam tekst, a opowieść staje się przerażającą metaforą braku. Pustka stanowi zresztą fi-

gurę porządkującą wiele narracji, w tym i najnowszą powieść Olgi Haber Wyklęci. W za-

sadzie wiele figur myślowych można z niej wyprowadzić, więcej zaś jeszcze figurantów. 

Figurant ściele się gęsto, jednak bardziej niż przerażenie wywołuje to poczucie bezsen-

su.  

Utrata sensu związana jest z utratą życia. Nie mam tu na myśli nawet irracjonal-

ności zbrodni, ponieważ koncept sam w sobie jest wyznacznikiem tego rodzaju grozy, 

który uważam za najbardziej niepokojący. Nie mam także na myśli zatrważającej liczby 

zgonów, których serię otwiera wspomniana śmierć skrzypaczki. Nie stanowi problemu 

także brutalność oraz wymyślny charakter zabójstw, których szczegółowe opisy zajmują 

ponad połowę rozdziałów, chociaż próby ich połączenia w spójną całość może jeden lub 

dwa. Jednakże ilość w połączeniu z brakiem próby uzasadnienia absurdalnej przemocy 

wywołuje zniechęcenie – nie ma sensu w szukaniu klucza, za pomocą którego zrozumieć 

można by było, dlaczego cień śmierci pada na poszczególnych wyklętych poza krąg ży-

cia, jest nim bowiem wyłącznie postać wiedźmy wprowadzona do powieści już w dru-

gim rozdziale, za to bez cienia wątpliwości. Choć z reguły udział sił nieczystych zwiększa 

 
 Recenzja książki: Olga Haber, Wyklęci, Chorzów: Wydawnictwa Videograf SA 2015, ISBN: 978-83-7835-

395-9, ss. 325.  



2 
 

atrakcyjność zbrodni i pozwala wpisać śmierć w jakiś paradygmat etyczny w stylu „kara 

za grzechy”, tym razem obrazy śmierci wydają się nużące, jako że wiedźma zabija dla 

wulgarnej zabawy, w sposób wysoce schematyczny: wystarczy raz pojawić się na kar-

tach powieści na trzecim planie, by zginąć w sposób nieprzewidywalny, czyli w wyniku 

pozorowanego samobójstwa lub wypadku. W miarę rozwoju akcji przechodzimy więc 

nad kolejnymi trupami tak, jakbyśmy wędrowali przez potworny gabinet luster, który 

nie tyle groteskowo deformuje monstrualną żądzę krwi morderczyni, co ją zaledwie 

multiplikuje. 

A mogłyby zaśniedziałe lustra odbijać martwą naturę z umieszczonymi w cen-

trum kompozycji więdnącymi kwiatami zła. Urodzona bowiem w 1388 roku wiedźma, 

choć porusza się chaotycznie, wiedziona jakąś przeklętą zasadą nieoznaczoności, to po-

rusza się po miejscach ciekawych. Bary, kamienice oraz podmiejskie wille swoją milczą-

cą obecnością stanowią materialne symbole pustki, która podobnie jak zło ogarnia teren 

miasta. Umieszczenie akcji w przestrzeni miejskiej wymaga zresztą stworzenia strasz-

nych lokacji i te, choć nie wychodzą poza stereotypowe wyobrażenia tego, co nazwać by 

można ciemniejszą stroną miasta, oferują interesujący w swej oczywistości obraz ruiny. 

Najbardziej symbolicznym z tego typu locus horridus jest, początkowo wybrane przez 

wiedźmę na siedzibę, niszczejące centrum handlowe. Odwiedzony w jednej ze scen 

przez bezdomną kobietę i policjantkę niszczejący pustostan reprezentuje koniec epoki 

dobrobytu oraz związanego z nim poczucia bezpieczeństwa wykraczającego poza sferę 

ekonomii. Wzruszające w gruncie rzeczy jest to, jak policjantka wspomina, iż „jako mała 

dziewczynka uwielbiała podziwiać stojące w równym rzędzie wystrojone manekiny” 

(147) i aż dziw bierze, że dom handlowy nazywa się Merkury, nie Saturn, gdyż to raczej 

pod jego znakiem powinien zrodzić się jedyny godny uwagi, a zarazem przepełniony 

prawdziwą melancholią, opis w tej powieści. Wywołujące bezgraniczny smutek centrum 

handlowe uzewnętrznia intencje wiedźmy, która „żywi się ludzkim nieszczęściem, chło-

nie zło, otacza się czystym szaleństwem” (148), przez co staje się ono poniekąd nieza-

leżnym od negatywnej siły wiedźmy siedliskiem zła.  

Niestety, poza wyjątkowo krótkimi ustępami, postać wiedźmy, przedstawione 

miejsca, a także związane z nimi zabójstwa oraz rytuały okultystyczne nie wywołują 

uczucia grozy ani nie pozwalają zdiagnozować stanu rozkładu jakiejkolwiek zbiorowo-

ści. Po części jest to wina stylu – wszak kiedy trafia się na uwagę, że „krew na śniegu 

chyba jeszcze nigdy nie wyglądała tak… krwawo” (5), bardziej jest się zajętym retorycz-
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ną funkcją wielokropka niż sceną zbrodni – po części zaś nieudanego mariażu powieści 

grozy z kryminałem. Świat policji jest nadmiernie zbrutalizowany, wręcz przerysowany. 

Ponadto zaludniają go głównie mężczyźni sypiący jak z rękawa niemoralnymi propozy-

cjami oraz niewybrednymi żartami pod adresem koleżanki z wydziału, podkomisarz Ju-

styny Sowy. Obok wiedźmy, pani podkomisarz jest główną postacią kobiecą w powieści, 

można by zaryzykować stwierdzenie, że jest to powieść silnych kobiet, gdyby nie fakt, że 

postacie te – podobnie jak męskie – są strywializowane i uwięzione w ludzkich, arcy-

ludzkich popędach. W przypadku Sowy popędami tymi są: kompulsywne picie słodzo-

nych napojów, częste spożywanie posiłków oraz sypianie z partnerem z pracy, Jerzym 

Misiakiem. Pragnienie rozwiązania sprawy napędza więc funkcjonariuszkę do działania 

tylko w teorii, jej chęć do działania kończy się na deklaracjach oraz wyrażaniu frustracji, 

względnie na frustracji zajadaniu, w praktyce pani podkomisarz ignoruje podsuwane 

tropy, podobnie zresztą jak jej towarzysze z pracy. Prawdopodobnie dlatego za karę do-

sięga ją załamanie nerwowe, kiedy to, stanąwszy przed koniecznością wzięcia pod uwa-

gę udziału w zabójstwach sił nieczystych, rozum pani podkomisarz poddaje się, podczas 

gdy czytelnika poddaje się torturom przeżywania wraz z bohaterką kryzysu tożsamości. 

Poczucia nawarstwiającego się wokół głównych postaci marazmu nie oddaje język. W 

powieści jest on twardym narzędziem, którym nikt nie potrafi się należycie posługiwać. 

Wiedźma komunikuje się ze światem za pomocą rechotu lub krótkich rozkazów wyda-

wanych młodemu słudze, policjanci głównie przeklinają, dialogi zaś brzmią sztucznie. 

Nieumiejętne posługiwanie się słowem sprawia, że męczące jest nie tylko przedłużające 

się śledztwo, ale również sposób, w jaki jest ono przedstawione. To wszystko zamiast 

grozy wywołuje pusty śmiech. 

 Kiedy z kolei śmiech cichnie, zapada cisza, która przeraża mnie bardziej niż jaki-

kolwiek efekt, jaki ta powieść starała się wywrzeć. Szkoda, że pomysł połączenia dwóch 

literackich konwencji się nie powiódł. Trudno oczekiwać od każdej powieści wykorzy-

stującej motywy gotycystyczne w obrazowaniu potwornej zbrodni animuszu Ciemno, 

prawie noc Joanny Bator, nie sądzę zresztą, by było to ambicją Wyklętych. Uważam jed-

nak, że fenomen skandynawskich kryminałów oraz poczynania rodzimych pisarzy na 

poletku szeroko rozumianego literackiego horroru pozwalają czytelnikowi oczekiwać 

podjęcia w tekście próby stworzenia portretu społeczeństwa wykraczającej poza nakre-

ślenie nawyków żywieniowych pewnych grup zawodowych. Gdyby jednak lektura po-

wieści Haber miała stanowić czystą rozrywkę, to nie dla mnie. Według mnie przyjem-
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ność tego rodzaju tekstu wypływa z umiejętnie skonstruowanej fabuły, w której bohate-

rami są postacie podejmujące kolejne kroki w sposób uzasadniony rozwojem akcji, przy 

czym wyrażenie „uzasadniony rozwojem” nie jest zbędnym ozdobnikiem, jest podstawą 

funkcjonowania każdej porządnej literatury popularnej, przyjęcie tego kryterium wy-

musza stwierdzenie, że tekst Haber jest tekstem niezbyt rozrywkowym i nierozwijają-

cym się, niczym opisywane w nim śledztwo. Jak na ironię policjanci zdają się być tego 

świadomi jak mało czego. W jednym z fragmentów powieści Sowa mówi do Misiaka: 

„tkwimy w martwym punkcie, przebieramy nogami w miejscu, jak przedszkolak, który 

zaraz zeszcza się w spodnie” (54). To o mnie, pomyślałam przerażona, przeczytawszy to 

zdanie. 

 

 

 

 

 

 

 


