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Faerie leży w Anglii* 

 

 Susanna Clarke to autorka obdarzona darem tworzenia wyjątkowego klimatu, ro-

zpoznawalnego od pierwszych akapitów: mglistego, łagodnego i groźnego zarazem, sta-

tecznego, bardzo angielskiego, a jednocześnie przesyconego magią, tajemnicą i odrobiną 

absurdu. Klimat taki stworzyła w powieści Jonathan Strange i pan Norrell, a tomik opo-

wiadań Damy z Grace Adieu pozwala z przyjemnością zanurzyć się w tym samym świecie 

– Anglii z początków XIX wieku, w której rozważne i romantyczne damy oraz nieco roz-

targnieni dżentelmeni zamieszkują razem ze złowrogimi, okrutnymi i kapryśnymi mie-

szkańcami Faerie. Wzajemne kontakty obu grup (czy też, by użyć nieładnego słowa, ras) 

naznaczone są konfliktami i najeżone trudnościami, choć zdarzyć się może również ba-

śniowy pakt (Na Wzgórzu Rozpasania) albo nietypowa przyjaźń (Tom Brightwind, czyli 

jak wybudowano elfi mostw Thoresby). 

 Angielski klimat, uroczo staroświecko-uniwersytecki, podkreśla również opatrze-

nie tekstu przedmową „profesora Jamesa Sutherlanda, kierownika studiów nad Sidhe na 

Uniwersytecie w Aberdeen”1 oraz przypisami, mottami i dopiskami. Taka pseudomisty-

fikacja ułatwia Coleridge’owskie „dobrowolne zawieszenie niewiary” i zagłębienie się w 

świat, w którym magia i kontakty z elfami, mieszkańcami Faerie bądź dawnych celtyc-

kich kopców (Sidhe) są poważnym problemem, wymagającym akademickiego namysłu. 

Ten sam pomysł (magia teoretyczna jako przedmiot poważnych studiów naukowych) 

okazał się niezwykle nośny dla Jonathana Strange’a i pana Norrella. Tutaj Clarke w zbli-

żony sposób oplata go ludowymi opowieściami, baśniami, a nawet przekazami history-

cznymi. Bohaterowie Strange’a i Norrella walczą z Napoleonem, natomiast w opowiada-

niu Meandry groteski pojawia się nieszczęśliwa królowa Szkotów, Maria Stuart. Aresz-

 
* Recenzja książki: Susanna Clarke, Damy z Grace Adieu i inne historie [The Ladies of Grace Adieu and Other 
Stories], przekł. Małgorzata Strzelec, Warszawa, MAG, 2015, ISBN: 978-83-7480-535-3, ss. 264. 
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2 
 

towana i zamknięta w zimnym i cuchnącym zamku Tutbury, próbuje ona walczyć z Elż-

bietą za pomocą magicznego haftu. Namysł nad tym, czy historię uda się zmienić, wypa-

da pozostawić czytelnikowi – niemniej jest to opowiadanie przesycone mrocznym, ta-

jemniczym, lekko paranoicznym klimatem, i tak jak pozostałe z tego zbiorku – bardzo 

dobre. 

 I w tym miejscu należy przejść do rzeczy, to znaczy do niezbędnego w recenzji 

elementu oceny. W zbiorku Damy z Grace Adieu nie ma słabych opowiadań. Stwierdzam 

to, jako recenzentka, z pewną melancholią, bowiem pozbawia to recenzję niezbędnej od-

robiny uszczypliwości, na którą w tym przypadku nie potrafię się zdobyć, albowiem 

Damy były źrodłem nieprzerwanej literackiej satysfakcji i czystej przyjemności od pier-

wszej do ostatniej strony.  

Jeśli ktoś sięgnie po tę książkę z tęsknoty za Jonathanem Strangem i panem Nor-

rellem, nie rozczaruje się, bo już pierwsze opowiadanie ze zbiorku nawiązuje do tej po-

wieści. Jonathan Strange wraz z żoną Arabellą odwiedza szwagra, Henry’ego Woodho-

pe’a, pastora w prowincjonalnym Grace Adieu. W miejscowości tej mieszkają trzy tajem-

nicze damy, które również pasjonują się magią, nie podchodząc do niej jednak w sposób 

zobiektywizowany, suchy i naukowy. Wręcz przeciwnie – to, co mają do powiedzenia, 

może okazać się pełne „wszelkich nonsensów, które nie spodobają się panu Norrellowi: 

Królów Kruków, magii dzikich stworzeń i kobiecych czarów”2. Być może trzy damy będą 

mogły nauczyć czegoś Johnatana Strange’a? A już na pewno zapamięta on na całe życie, 

jaki los spotyka złych ludzi, którzy lekceważą fakt, że sowy jedzą myszy… 

 Znany z powieści Clarke Król Kruków, legendarny angielski mag, okaże się pe-

chowym bohaterem opowiadania John Uskglass i węglarz z Cumbrii. Być może potężny 

czarodziej i słynny władca może przegrać w starciu z własnym poddanym, prostym, roz-

juszonym wieśniakiem, który z całą siłą swojego cholerycznego temperamentu będzie 

wzywał na pomoc chrześcijańskich świętych. W tym tekście ujawnia się ogromna zaleta 

pisarstwa Clarke: leciutki, ironiczny dystans, pozbawiający postacie, nawet te mroczne i 

dysponujące ogromną potęgą, wzniosłego heroizmu. Ironia ta nie przeradza się jednak w 

gorzką satyrę, lecz pozostaje ciepła, pełna humoru i prostej mądrości, będącej jakby rea-

lizacją słów G.K. Chestertona, że nawet wielki mędrzec może niekiedy zrobić z siebie 

piramidalnego osła. Na głupca wychodzi zarówno pełen pychy Król Kruków, jak i książę 

Wellington, zmuszony do ratowania się z opresji za pomocą robótek ręcznych. Tytułowe 
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Damy z Grace Adieu zdobywają się w stosunku do Jonathana Strange’a jedynie na uś-

miech pełen politowania, ale wcześniej to one same popełniły klasyczne faux pas, pou-

czając nieznajomego (czarodzieja Strange’a) na temat magii. Gafy i przeróżne śmiesz-

nostki (takie jak moment, gdy panna Venetia Moore, ocaliwszy ukochanego z rąk okrut-

nej królowej elfow, konstatuje nagle, że przy wszystkich swoich zaletach potrafi on być 

niesłychanie irytujący) podkreślają niedoskonałość ludzkiej natury, czynią to jednak 

dobrotliwie i z uśmiechem. Wszak przeciwieństwem ludzkiej poczciwości i nieporadno-

ści jest doskonałość, długowieczność i okrucieństwo elfów, które uwielbiają dobrze się 

bawić, jednak zupełnie nie są w stanie zrozumieć, że ich rozrywki krzywdzą istoty mniej 

odporne. Spojrzenie na ludzką naturę z przymrużeniem oka konstytuują również inne 

zabiegi – na przykład osłabienie wiarygodności bohatera. We wstępie „profesor James 

Sutherland” wspomina, że niejaki Simonelli (Pan Simonelli albo elfi wdowiec) zwykł był 

kilkukrotnie publikować swoje pamiętniki, za każdym razem subtelnie zmieniając ich 

treść. Czy zaś Simonelli miał powody do wstydu, czy do chwały, o tym już niech Czytel-

nik przekona się sam. 

 Ogromną zaletą książki Clarke jest bardzo sprawne wykorzystanie angielskich le-

gend o elfach. Intertekstualne zabawy w każdym tekście są źródłem ogromnej czytelni-

czej przyjemności. Wiedzą o tym mistrzowie tacy jak Umberto Eco, Terry Pratchett, An-

drzej Sapkowski. Susanna Clarke kreatywnie i zgrabnie wplata baśniowe postacie w tok 

narracji, łącząc je z klimatem angielskiej prowincji z przeróżnych okresów historycz-

nych, od średniowiecza do XIX wieku. Oberon to przybrany wuj Kruczego Dziecka, które 

stanie się Królem Kruków, najpotężniejszym magiem Anglii. Robin Goodfellow, czyli pso-

tny Puk, to jego sługa, który ma zwyczaj odpoczywać na półce z książkami pod postacią 

popiersia Szekspira. Królowa Mabb, dama wielkości pieprzniczki, ma zwyczaj porywać 

przystojnych młodzieńców do Faerie, krainy, która mieści się w zaniedbanym ogrodzie, 

za stosem kapuścianych liści. Clarke tworzy również zgrabną interpretację legendy o 

Tomie Tit Tocie, który udzieli damie w opresji magicznej pomocy, pod warunkiem, że ta 

zgadnie jego imię. Spoiwem pomiędzy Faerie a Anglią wydają się elfy występujące pod 

nazwiskami takimi jak John Hollyshoes czy Tom Brightwind – jednocześnie magiczne i 

wpisane w swojski angielski krajobraz, a jednocześnie najbardziej okrutne. Innych inter-

tekstów (Igraine, Nimue, Elaine…) również można się z przyjemnością doszukać. 

 Damy z Grace Adieu to książka na wietrzny, deszczowy wieczór, do czytania z fili-

żanką mocnej angielskiej herbaty. Jeśli jednak rzeczywistość nie zafunduje nam odpo-
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wiedniego wieczoru, możemy wydestylować go ze stronic, z ich mglistego, magicznego, a 

jednocześnie tchnącego powiewem nastrojowej codzienności uroku. Odwiedzimy pro-

wincjonalne domostwa i zatęchłe zamki, gęste lasy i zarośnięte łopianem ogrody. Bę-

dziemy poruszać się nie tylko wśród magów i mieszkańców Faerie, ale i wśród prostych, 

dzielnych, rozsądnych ludzi. Dobrowolne zawieszenie niewiary będzie warte każdej mi-

nuty. 

 

 


