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Czyż nie każda z nas marzy o byciu czarownicą? 

 

Niewątpliwie Próbę ognia zaliczyć należy do bardzo popularnego w ostatnich latach 

nurtu young adult fiction, mniej lub bardziej udatnie łączącego wątki nastoletnich 

uniesień serca z elementami fantastyki, grozy lub światów alternatywnych. Moja 

prywatna teoria na temat wyłonienia się tego odłamu fantastyki głosi, że jest to 

odpowiedź na osiągnięcie przez literaturę fantastyczną dojrzałości, a co za tym idzie – 

wykształcenie form na tyle wyrafinowanych, że próg dostępu, związany z koniecznym 

poziomem kompetencji odbiorcy, znacznie wzrasta. Odcinanie się środowisk fanowskich 

od tych najnowszych latorośli uważam za nieporozumienie, wszak fantastyka od zawsze 

kształtowała młode umysły i służyć miała w pierwszej kolejności rozrywce. Kto 

powiedział, że dzisiejsi czytelnicy YA nie sięgną jutro po klasyków gatunku? Jak w całej 

literaturze popularnej, tak i w tym nurcie znaleźć można zarówno bardzo słabe, jak i 

całkiem przyzwoite realizacje. Na szczęście recenzowana pozycja należy do tych 

ostatnich. Nie oznacza to bynajmniej, że książka Angelini jest bez wad, o których za 

chwilę, niemniej jednak sprawny warsztat pisarski, wartka akcja i nieźle nakreślone 

relacje między protagonistami sprawiają, że jest to łatwa i wciągająca lektura i wiele 

niedociągnięć można autorce wybaczyć. 

Jednym z przykrych efektów ubocznych serializacji, dotykającej kulturę popularną 

pod wpływem nacisków rynku, jest postępujące rozwadnianie treści. Wszyscy znamy 

przypadki zbytecznego dzielenia na części ekranizacji bestsellerów w celu pomnożenia 

zysków. Niestety ten sam trend zauważalny jest już na poziomie literatury; pomysły 

kiedyś realizowane w formie opowiadania dziś doczekują się kilkusetstronicowych 

powieści, a pomysły powieściowe przeradzają się w całe wielotomowe sagi. Na szczęście 
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mimo że Próbę ognia zapowiedziano jako pierwszy tom serii, książka jest na tyle 

domknięta fabularnie, by nie frustrować czytelnika. Angelini nie popełnia najczęstszych 

grzechów kolegów po fachu: nie zapycha kart powieści przydługimi opisami i 

rozterkami sercowymi ani nie reglamentuje przesadnie treści, oszczędzając pomysły na 

następne tomy. Co prawda dość sztampowe wprowadzenie z obowiązkowym 

amerykańskim liceum może zniechęcić, szybko jednak zanurzamy się w innym, znacznie 

bardziej interesującym świecie. Tam zaś magiczne rytuały, intrygi polityczne, pościgi, 

porwania i spektakularne ucieczki z lochów, a nawet walne bitwy, nie dają chwili 

wytchnienia. Po prawdzie tak wiele już się zdarzyło, że niezmiernie jestem ciekawa, co 

autorka wymyśli dalej. 

Obowiązkowy w tego typu prozie wątek romantyczny poprowadzony został w 

Próbie ognia zaskakująco dojrzale, perypetie i motywacje protagonistów nie rażą 

sztucznością czy przesadną egzaltacją. Łatwo przychodzi nam utożsamienie się z główną 

bohaterką, Lily Proctor, dziewczyną odważną, bystrą, o silnej woli i zdecydowanych 

poglądach, zaś jej wybory i rozterki mają całkiem sensowne uzasadnienie. Świetnie 

skontrastowała autorka naiwne zauroczenie Tristanem, przyjacielem z dzieciństwa i 

nieodpowiedzialnym nastoletnim Casanovą z pierwszych stron książki z dojrzewającym 

mimo przeciwności uczuciem do Rowana.  To dynamicznie przeobrażające się relacje z 

Rowanem, zabójczo przystojnym, inteligentnym i utalentowanym magicznie, upartym 

osobnikiem, który od pierwszego spojrzenia zapałał do Lily niechęcią i nieufnością, 

budować będą sporo napięcia. Na szczęście nie są to relacje tak asymetryczne jak, dajmy 

na to, w Zmierzchu, gdzie zakompleksiona, nijaka i bierna protagonistka na zmianę 

żebrze o odrobinę uwagi swego wyidealizowanego ukochanego lub popada w katatonię 

z rozpaczy, gdy ten postanawia ją porzucić. Lily zna swoją wartość, dysponuje też 

zdrowym dystansem do siebie i poczuciem humoru; okazuje się także nie być zwykłą 

śmiertelniczką, a potężną, acz wymagającą treningu, czarownicą.  

Mimo wszystko dla mnie najbardziej interesująca w Próbie ognia była wizja 

alternatywnej rzeczywistości, do której wciągnięta zostaje Lily, i prawa nią rządzące. Na 

tym też polu widać najciekawsze pomysły autorki, jak i inspiracje klasyką literatury 

fantastycznej. Całość zbudowana jest na klasycznej już koncepcji nieskończonej ilości 

istniejących równolegle światów alternatywnych. Zamieszkujące jeden z tych światów 

alter ego Lily Proctor – Lilian - znajduje sposób na pokonanie granicy między światami i 

przeciągnięcie przez nią, dla sobie tylko znanych celów, swojej odpowiedniczki z 
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naszego świata. Z pozoru ta nowa rzeczywistość wydaje się być utopijna i piękna: 

nieskalane połacie dziewiczego lasu, baśniowe miasta, napędzane czystą magiczną 

energią, brak przeludnienia, zanieczyszczeń, chorób cywilizacyjnych. Pozory jednak 

szybko ustępują znacznie bardziej brutalnym dystopijnym realiom. Świat Lilian 

rządzony jest żelazną ręką przez sabaty czarownic, zaś nauka jest tępiona i surowo 

karana. Nie wszystkich jego mieszkańców stać na kosztowne, jak się okazuje, cuda 

dostarczane przez czarownice, a należą do nich nie tylko zbytki, ale i lekarstwa, czysta 

woda, pożywienie, bezpieczne schronienie. Dziewicze lasy zaś poza murami miast 

okazują się śmiertelnie niebezpieczne z powodu zmutowanych Splotów – efektu pychy 

czarownic. Jak widać, alternatywna rzeczywistość stanowi raczej prosty negatyw naszej, 

krzywe zwierciadło służące wyakcentowaniu realnych problemów, niż propozycję 

alternatywy zrywającej z dominującym dyskursem siły, pieniądza, patriarchalnej 

władzy. A szkoda, bo hasło reklamowe z okładki „Jak będzie wyglądał świat, jeśli walkę 

magii z rozumem wygrają… wiedźmy?” sugerowało wizję pokroju Piątego świętego 

żywiołu Starhawk. Z tych nadziei pozostał jedynie (a może aż?) nieszablonowy, 

zrywający częściowo z patriarchalnymi strukturami myślenia, sposób ukazania magii i 

specyficzne odwrócenie ról płciowych z nim związane. Oto kobieta jest siłą sprawczą, 

źródłem energii, mężczyzna zaś naczyniem, które ona wypełnia swoją wolą. Czarownica 

jest w takim związku stroną dominującą. Mężczyzna zaś ma wobec niej pełnić typowo 

ponoć kobiece funkcje opiekuńcze i pielęgnacyjne. 

Wśród inspiracji rzuca się w oczy Świat czarownic Andre Norton, którego wpływy 

widać chociażby w społeczeństwie rządzonym przez czarownice, bardzo intrygującym 

stylu uprawiania magii, podróżach między wymiarami, jak i bardzo istotnych dla fabuły 

kryształowych naszyjnikach służących do skupiania woli przy czynieniu magii. Z drugiej 

strony, nasuwa mi się skojarzenie z cyklem o Alvinie Stwórcy Orsona Scotta Carda, 

opisującym alternatywną rzeczywistość powołaną do istnienia jedną zmianą w 

relatywnie nieodległej historii, również skupiającym się na dziejach kolonistów i 

rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Innym intrygującym nawiązaniem jest 

Diuna Franka Herberta, gdzie, podobnie jak u Angelini, magiczne transmutacje dokonują 

się wewnątrz organizmu Wielebnej Matki Bene Gesserit, świadomie kontrolującej cały 

proces na poziomie molekularnym, a większość magicznych z pozoru komponentów 

świata prezentowana jest jako efekt długotrwałych rygorystycznych badań tego zakonu. 
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Przejdźmy jednak do obiecanych wad. Jeden z zarzutów adresuję w zasadzie do 

tłumaczki, która termin crucible, funkcjonujący w kulturze amerykańskiej od ponad pół-

wiecza w kontekście procesów w Salem1, z niewiadomych przyczyn tłumaczy nie jako 

„tygiel”, nawet nie „retorta”, a „mufla”. Słowo o tyle istotne, że pada na kartach powieści 

często, używane jest bowiem w alternatywnej rzeczywistości na określenie czarownicy, 

w tłumaczeniu Kaczarowskiej ani nie budzi pierwotnych alchemicznych skojarzeń, ani 

nie brzmi zbyt pochlebnie. Jeśli już jesteśmy przy nazewnictwie, to określenie 

„mechanik” – użyte tym razem przez samą Angelini dla opisania osobistego medyka, 

towarzysza i rytualnego partnera, mistycznie związanego z daną czarownicą (czy też - 

tfu! - muflą) odpowiedzialnego za jej psychofizyczny dobrostan – także wydaje mi się 

mocno nieadekwatne. Raz dlatego, że mechanika i związana z nią metaforyka powinny 

być w zasadzie nieobecne w społeczeństwie nakreślonym na kartach powieści, a dwa 

dlatego, że sugeruje uprzedmiotowienie samej czarownicy, sprowadzenie jej do roli, no 

właśnie – czego? Silnika parowego? Turbiny wodnej? Nie wspominając o spłyceniu dość 

mistycznej najwyraźniej relacji między mechanikiem a jego muflą. 

Najbardziej jednak razi mnie w powieści Angelini niesamowity amerykocentryzm. 

Oto na cały świat w alternatywnej rzeczywistości Lilian składa się trzynaście rządzonych 

przez sabaty miast pośród bezkresnych lasów Ameryki Północnej, po których wędrują 

Nomadzi, wywodzący się od jej rdzennych mieszkańców. Ani razu nie pojawia się nawet 

wzmianka na temat losów Europy, Azji czy czegokolwiek poza granicami Ameryki. 

Rozwiązanie to o tyle bezsensowne, że zostaje wyraźnie powiedziane, że świat ten 

obiera odmienną drogę rozwoju od naszego w momencie procesów czarownic z Salem, a 

więc relatywnie niedawno, bo pod koniec XVII wieku. W tym miejscu warto też 

nadmienić, że staje się tak, ponieważ zostają one skazane na stos zamiast szafotu, co 

przypadkowo rozbudza i uwalnia ich magiczne możliwości. Na usta ciśnie się pytanie, 

dlaczego dopiero wtedy, a nie wcześniej, podczas europejskich polowań na czarownice? 

Obawiam się jednak, że znacznie sensowniejsze ulokowanie akcji powieści w Europie 

przekraczało granice wyobraźni zarówno autorki, jak i jej modelowego czytelnika. 

Niezależnie od tych niedociągnięć uważam Próbę ognia za lekką, acz ciekawą 

lekturę, próbującą, co rzadkie w tym nurcie, podejmować poważne problemy i 

 
1 Por. Broadwayowski klasyk The Crucible z 1953, pióra Arthura Millera, który doczekał się wielu nagród i 
adaptacji. 
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promować wśród nastolatków aktywną, ale także refleksyjną postawę. Będę czekać na 

kolejne przygody Lily Proctor. 

 


