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W dymie i w lustrach 

Zbiory opowiadań Neila Gaimana są do siebie niezwykle podobne. Wszystkie ma-

ją ten sam mroczny, niepokojący, fascynujący klimat, na wpół oniryczny, niespodziewa-

nie realistyczny w baśniach i doprawiony szczyptą magii, kiedy akcja dzieje się w na-

szym świecie. Nie inaczej jest w przypadku Dymu i luster, którego tytuł wydaje się w tym 

przypadku wyjątkowo trafny, co zdradza zarówno motto z Lewisa Carrolla, jak i Wstęp: 

Lustra to rzecz cudowna. Wydaje nam się, że mówią prawdę, ukazują nasze życie. Jeśli 

jednak ustawi się je właściwie, zaczną kłamać tak przekonująco, iż uwierzymy, że coś rozpłynęło 

się w powietrzu. […] Wystarczy odpowiedni kąt, by lustro zmieniło się w magiczną ramę, ukazują-

cą wszystko, co umiemy sobie wyobrazić, a nawet kilka rzeczy, których nie potrafimy. 

(Dym zaciera ostre kontury). 

Opowiadania w pewnym sensie także są lustrami. Dzięki nim wyjaśniamy sobie, jak działa 

nasz świat, albo też, jak nie działa. Niczym lustra, opowiadania przygotowują nas na następne dni, 

odwodzą naszą uwagę od istot ukrytych w ciemności1. 

Metafora lustra – choć, jak Gaiman przyznaje w pierwszych słowach Wstępu, wy-

tarta i banalna –w opowiadaniach z tego tomu spełnia swoją funkcję. Opowiadania-

lustra niepokoją, wzbudzają dreszcz, dają efekt głębi – jak zwielokrotnienie zwierciadla-

nych powierzchni ustawionych naprzeciw siebie i tworzących niezgłębiony, otchłanny 

tunel. Prozę Gaimana po prostu warto czytać i traktować jak przygodę z tekstem, za każ-

dym razem niezwykłą, wymagającą Coleridge’owskiego „dobrowolnego zawieszenia nie-

wiary” i rekompensującą je w nadmiarze. To nie jest lustro przechadzające się po go-

ścińcu życia ani nawet nie takie, które grzecznie odpowiada na pytanie „kto jest najpięk-

niejszy w świecie?” – choć, by przywołać z kolei Terry’ego Pratchetta, magiczne zwier-
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ciadła dzielą się na uprzejme i rozbite. To zwierciadło fantastyki – odbijające, owszem, 

rzeczywistość, ale zarazem poszerzające ją o światotwórczy potencjał, o eksplorację nie-

znanych rejonów wyobraźni: 

Fantastyka – a cała literatura pod takim czy innym względem jest właśnie fantastyką – to lustro. 

Krzywe, owszem, czasem skrywające prawdę, ustawione pod kątem czterdziestu pięciu stopni 

wobec rzeczywistości, niemniej jednak lustro, dzięki któremu możemy opowiadać sobie rzeczy 

niewidoczne w inny sposób2. 

Lustro (przydymione) urasta więc do metafory relacji pomiędzy fantastyką a rze-

czywistością lub – być może – fantastyką a czytelnikiem. A fantastyka jest zwierciadłem 

przewrotnym, w przypadku opowiadań Gaimana pełnym niekiedy grozy i zaskakujących 

zagadek.  

Osobiście bardzo lubię przedmowy autora Amerykańskich bogów, który sam 

przyznaje, że interesuje go proces twórczy i w każdym tomie opowiadań umieszcza 

wstęp, w którym wszystkim tekstom poświęca krótką wzmiankę, niekiedy zdradzając 

przebłysk pomysłu lub okoliczności powstania. Mam już związany z tymi wstępami lek-

turowy nawyk: czytam je zgodnie z linearną kolejnością, a potem wracam do nich po 

przeczytaniu danego opowiadania bądź całego tomu, porównując wrażenie, jakie pozo-

stawiła zapowiedź, z tym, jakie pozostawiło opowiadanie. Czytanie Gaimana nie jest bo-

wiem wyłącznie „odhaczeniem” kolejnej pozycji z bogatego uniwersum literatury fanta-

stycznej – jest przygodą, zapuszczaniem się w gęsty las, pełen zwodniczych niekiedy 

drogowskazów. W lesie tym napotyka się niekiedy rzeczy znane, ale żadna z nich nie jest 

tym, czym być powinna lub czym wydaje się być. 

Taki właśnie pomysł konstrukcyjny dominuje w wielu opowiadaniach z tomu 

Dym i lustra – pojawia się znany motyw (święty Graal, most strzeżony przez trolla, 

wampiry, Beowulf, apokalipsa, królewna Śnieżka) – a potem zostaje nie tyle nawet zrein-

terpretowany, co wpleciony w szaleńczo wirujący kołowrót realizmu, magii i grozy. Do-

tyka rzeczywistości tam, gdzie nie czyniły tego baśnie (na przykład obdarzając ciałem i 

seksualnością, z naturalistycznym wyczuciem szczegółu, baśniowe postacie, którym tek-

sty źródłowe Freudowsko i Bettelheimowsko tego odmawiały), ale rzeczywistość tę ob-

darza jej tylko właściwą magią. Niekiedy bywa ona mroczna, niekiedy zaś czarująco po-

czciwa. To krwiożercza (dosłownie) królewna Śnieżka zagraża swojej nieszczęsnej, 
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młodej macosze. Beowulf to, a jakże, łowca potworów (przy czym Bay Wolf nie jest, jak 

można by się spodziewać, opowiadaniem, lecz dłuższym narracyjnym wierszem). Nie 

przybywa on jednak ze swoją misją na wczesnośredniowieczny dwór króla Duńczyków, 

Hrothgara, lecz wynajmuje się jako ochroniarz u mafiosa Rotha, który urządza na plaży 

w L. A. huczne imprezy, sprzedając rozrywkowym dziewczynom i napakowanym stery-

dami młodzieńcom przeróżne uszczęśliwiające ich specyfiki. Beowulf (którego imię było 

w staroangielskim eposie kenningiem znaczącym wilk na pszczoły, czyli niedźwiedź) tu 

potrafi przybierać postać ogromnego psa, zaś nienazwany z imienia Grendel to coś, co 

„wynurzyło się z wody powoli, niczym człowiek w kiepskim kostiumie potwora”3, w 

pełnej krasie postmodernistycznej parodii, czy raczej – jak chce Frederic Jameson – pa-

stiszu4. 

Przykładów tego, że magia u Gaimana staje się najpierw zwyczajna, a potem 

groźna, można znaleźć bez liku. W opowiadaniu Trollowy most tytułowy troll nie jest ani 

bezmyślnym agresorem z ludowej opowiastki, ani radosną parodią, jak u Pratchetta. 

Staje się siłą mroczną i bardziej niebezpieczną, niż bohater może sobie wyobrazić. Na-

wet tekst, który Gaiman z uporem nazywa pornograficznym, zawiera, owszem, anato-

miczne szczegóły, ale dominuje w nim złowroga siła, pożądająca nie ciała, lecz osobowo-

ści i wspomnień. 

Czasem jednak dominuje zwyczajność – i wtedy przyjmuje ona postać na przy-

kład starszej pani, która w sklepie z antykami kupuje pewnego dnia świętego Graala, a 

potem, jako skutek wejścia w posiadanie tak niezwykłego przedmiotu, musi znosić po-

nawiające się wizyty Galahada, miłego młodzieńca z mieczem i na koniu, który nie jest w 

stanie zrozumieć, że za żadną cenę nie można odkupić bibelotu, który staruszka uparła 

się postawić na kominku. Ale przecież nawet Galahad może napić się herbaty czy pomóc 

posprzątać na strychu, a na drogę otrzymać kanapki z ogórkiem. 

Warto czytać Neila Gaimana. Warto może nawet czytać go nielinearnie, bądź też 

przeczytawszy od deski do deski, wracać do tych samych tekstów, wybierać smakowite 

kąski. Warto nie tylko z powodu wszystkich wieloprzymiotnikowych pochwał, jakie 

można by wystosować pod adresem autora tak niebanalnej, wysokoartystycznej fantas-

tyki. Warto przede wszystkim dlatego, że teksty Gaimana stanowią za każdym razem 

 

3 Tamże, s. 219. 
4 F. Jameson, Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. 
R. Nycz, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński 1997, s. 192-198. 
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ogromne, angażujące, a niekiedy traumatyczne (Trigger Warning to tytuł innego zbioru!) 

wyzwanie dla wyobraźni.  

Warto zanurzyć się w dymie i przejrzeć się w lustrach. 

 

 

 

 

 

 

 


