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Pomiędzy Synem a niebem 

Od kilku lat na ekranach kin lub kartach powieści waleczne buntowniczki, mniej 

lub bardziej z wyboru, zwracają swoją broń w stronę Kapitolu. W efektownych pozach, z 

całym sztafażem gestów i retorycznych efektów, obalają opresyjny system, którego 

przeznaczeniem jest – podobnie jak i naszym, o czym nie omieszkają nam nieustannie te 

obrazy przypominać – przeminąć, choć trudno wyobrazić sobie koniec tego, co miało 

być wieczne. W ramach podobnego ćwiczenia intelektualnego obserwuję z rosnącym 

zainteresowaniem rozprzestrzenianie się manii na dystopijne historie dla młodzieży 

(lub szerzej: dla tajemniczej publiczności Young Adults). Wychodzę od banału: koszmar-

ne wizje przyszłości stają się w nich dominującym modelem reprezentacji świata, i jako 

takie, być może, w czasie, gdy myślę o tym, nabierają w naukowych  tekstach cech nie-

przemijalnego opisu najgorszego z możliwych światów, naszego, zdolnego do przetrwa-

nia jedynie w pełnych negacji słowach. Im bardziej jednak wytężam umysł, tym szybciej 

przekonuję się, iż nie tylko esencją świata rzeczywistego – totalitarnego czy nie – jest 

marność lub banał. Mimo doprowadzonej do perfekcji sztuki aluzyjności, nowe dystopie 

nie są bowiem krótkimi traktatami o nietrwaniu, lecz o walce o pozytywną rzeczywi-

stość. Drobna zmiana perspektywy, ale wpływająca na wszystko. Czy więc w tym króle-

stwie zgliszczy znajdzie się jeszcze miejsce na pełną melancholii kontemplację własnych 

uczuć w obliczu końca? 

Ważkie pytanie, w pewnym sensie nie na miejscu właśnie, gdyż zadane z nad-

mierną powagą gatunkowi, który od powagi w ten sposób traktowanej ucieka. Jednakże 

uważnością w traktowaniu emocji bohaterów i bardziej niż do przesady szczegółową 

kreacją dystopijnego świata zajmuje się w cyklu Kwartet Dawcy Lois Lowry, pisarka 
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amerykańskiego pochodzenia. Zastanawiające, że cykl, którego pierwszy tom, Dawcę 

(1993), wyróżniono medalem Johna Newbery’ego, prestiżową coroczną nagrodą dla naj-

lepszej amerykańskiej powieści dla dzieci, przeszedł w Polsce bez większego echa, choć 

o ponad dekadę wyprzedza pomysły z Igrzysk śmierci czy Niezgodnej. Na popularność 

książki z pewnością nie wpłynęła też jej zeszłoroczna ekranizacja – trudno powiedzieć, 

żeby Dawca Pamięci (2014) był filmem udanym. Zarzucano mu zbyt wolno rozwijającą 

się akcję w ramach rzeczywistości stworzonej na podstawie najbardziej znanych roz-

wiązań z kanonicznych tekstów Aldousa Huxleya i George’a Orwella. Jednakże wady fil-

mu w książkach Lowry stają się niezaprzeczalnymi zaletami przedstawionego świata, 

pozwalającymi doświadczyć grozy egzystencji w społeczności wypranej z uczuć i wspo-

mnień. Na powieściowy cykl składają się wspomniany Dawca, a także Skrawki błękitu, 

Posłaniec i Syn, który domyka wątki wprowadzone w pozostałych tomach. 

Bohaterem finałowego tomu serii jest tytułowy Syn, znany z Dawcy jako niemow-

lak Gabriel. Paradoksalnie jest on jednak Wielkim Nieobecnym tego tekstu, gdyż funk-

cjonuje głównie w stęsknionych myślach swojej matki, młodej dziewczyny Klary, która, 

dowiedziawszy się o porwaniu numeru trzydziestego szóstego przez chłopca imieniem 

Jonasz, ma odwagę złamać zasady panujące w osadzie, wskoczyć na statek dostawczy i 

uciec ze społeczności, aby odnaleźć własne dziecko. Trafi ona do wioski, gdzie życzliwi 

mieszkańcy nauczą ją życia pełnego barw, zapachów i smaków, a następnie uda się do 

miejsca, gdzie zetknie się z Gabim oraz tzw. siłami zła. Nie bez kozery tytuł książki cha-

rakteryzuje postać Gabiego przez pryzmat więzi rodzinnych – w telegraficznym skrócie 

powiedzieć można, że jest to powieść o głębokich relacjach międzyludzkich. Ich to bo-

wiem szuka przydzielona do rodzicielek Klara, kiedy zaczyna po porodzie obsesyjnie 

myśleć o odebranym jej dziecku, i to w ich imię decyduje się na sprzeciwienie się syste-

mowi, który okazuje się być ziejącą emocjonalną pustką metaforą samotności. 

Po raz kolejny Lowry z czułością oraz delikatnością tworzy postacie, których 

skomplikowane życie wewnętrzne staje się bardziej interesujące od rozwoju akcji. Na 

uwagę zasługuje głównie Klara, która z nieco trzpiotowatej wyznawczyni zasad społecz-

ności staje się świadomą siebie oraz własnego ciała kobietą. Pierwsza część powieści jest 

w istocie poświęcona rozwojowi duchowemu tej postaci, która uczy się pragnąć kontak-

tu z Innym – z drugim człowiekiem. Na uwagę zasługuje również szereg drugoplano-

wych postaci: Alys, stara zielarka, która opiekuje się Klarą w jej nowym domu, czy też 

Einar, naznaczony traumą pasterz owiec przygotowujący dziewczynę do ostatniego eta-
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pu podróży po Syna, subtelnie wprowadzają do tekstu różne modele bliskości, jaką 

można odczuwać z innymi. Warto dodać, że dialogi, choć zdawkowe, doskonale wyrażają 

charakter relacji zarysowanych między bohaterami, a te są zawsze obarczone ciężarem 

niewypowiadanej przeszłości, cieniem kładącej się na życiu Klary i jej nowych przyjaciół. 

Pokonanie systemu staje się tym samym równoznaczne z codziennym, znojnym 

zmaganiem się z przeszłością, która nieustannie powraca falami czy też porywami wia-

tru dziejowych zmian. Symbolem tychże jest sylwetka złowrogiego Handlomistrza, 

umożliwiającego Klarze spotkanie z Gabim za cenę młodości. Pojawienie się tej postaci 

wieńczy powieściową zmianę konwencji: w pierwszej części książki do czynienia mamy 

z powieścią w istocie orwellowską, jednak od momentu ucieczki Klary i jej przybycia do 

wioski poetyka powieści staje się baśniowa. Równie archetypiczna jak struktura baśni 

jest przedstawiona w trzeciej części Syna walka dobra ze złem rozgrywająca się między 

wspomnianym Handlomistrzem a Gabim. Dysponujący magicznymi zdolnościami ob-

woźny handlarz spełniający nawet najbardziej skryte marzenia ludzi zostaje przedsta-

wiony jako nieludzka siła, która z lubością żywi się tragediami. Jego walka z równie ma-

gicznie uzdolnionym Gabim na skraju zagajnika jest doskonałą ze strony Lowry aluzją do 

motywu spotkania z Diabłem w lesie, typowego dla literatury amerykańskiej. U Lowry 

diaboliczny Handlomistrz symbolizuje rozpad więzi i wspólnoty, która za cenę spełnie-

nia marzeń o spokoju oraz bezpieczeństwie stała się totalitarnym inkubatorem dla po-

zbawionych emocji ludzi.  

Dzięki unicestwieniu sił zła nie tylko Klara odzyskuje młodość oraz czas, który 

będzie mogła spędzić z Synem. Zyskuje cała społeczność wioski, ponieważ pokonanie 

Handlomistrza staje się zarzewiem błogostanu, który być może rozleje się po całym 

umęczonym świecie z powieściowego cyklu. Świat ten zasługuje na ratunek, choćby z 

tego powodu, że jest niezwykle zróżnicowany, chociaż nie w takim sensie jak dystrykty z 

Igrzysk śmierci czy miasto podzielone na frakcje w trylogii Niezgodnej. Syn pozwala nam 

uświadomić sobie, że rzeczywistość stworzona przez Lowry to zlepek funkcjonujących 

w zupełnej izolacji miejscowości.  Wyżej padły słowa, że to świat ogólnikowo zarysowa-

ny i tkwi w tym stwierdzeniu prawda. Nie wolno jednak utożsamić jej z niezdarną po-

wierzchownością opisu. Zarówno osada społeczności, rybacka wioska Alys i Einara, do 

której początkowo trafia Klara, jak i wioska, gdzie przebywa Gabi, przedstawione są za 

pomocą kilku szczegółów, mowa jednak o detalach doskonale zapadających w pamięć. 

Jednym z nich jest uwaga, że nowy dom Gabiego pełni rolę nietypowego osiedla dla (po-
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litycznych) uchodźców. Jest to forum, w obrębie jakiego ludzie przepracowują drama-

tyczną przeszłość. To tam Klara może dokończyć proces oswajania Innego, a także do-

świadczyć wyzwalającego kontaktu z obcym. Trzeba także wspomnieć o tym, że w wio-

sce czytelnik pozostałych tomów serii ponownie spotka Jonasza, Kirę, czy też przeczyta 

kolejne wspomnienia o nieodżałowanym Mattym z Posłańca. 

Tak skonstruowana przestrzeń, gdzie zbiegają się losy wszystkich najważniej-

szych postaci cyklu po to, by ostatecznie rozprawić się z przeszłością oraz złem, które tę 

przeszłość skaziło, stanowi przyczynek do stwierdzenia, że Syn jest bardzo dobrym do-

mknięciem serii. Jest to nie tylko dystopijna powieść o pokonywaniu opresyjnego sys-

temu, ale przede wszystkim poetycka powieść o samotności i wychodzeniu z niej. 

Owszem, można z tego względu zarzucić jej brak wartkiej akcji czy dynamicznych w niej 

zwrotów, nie można jednak odmówić książce szczerości, czy też wiarygodności w przed-

stawianiu przerażającej pustki świata bliżej nieokreślonej przyszłości. W pewnym sensie 

jest to książka napisana w „starym stylu”, sprawnie skonstruowana, wyważona styli-

stycznie. Jej siła tkwi w konstrukcji bohaterów i obrazowaniu emocji. Chociaż należy 

nadmienić, że jest to powieść ewidentnie skierowana do młodszych czytelników, to jeśli 

starszych uwiedzie przepiękna okładka lub zapach stronic, nie zawiodą się, gdy już 

książkę otworzą i pozwolą się kołysać słowom, które wymyją z nich smutek cichych, zi-

mowych wieczorów. 

  

 

 

   


