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Gdy rozum się budzi* 

Różnorodność tekstu literackiego jest najczęściej uznawana za jego niekwestiono-

waną zaletę. Zdolność autora do dryfowania pomiędzy rozmaitymi konwencjami, które 

spaja jednak charakterystyczny rys odzwierciedlający jego indywidualność, to luksus, na 

jaki stać niewielu twórców. W tym kontekście bardzo trudno ocenić nowo wydany tom 

prac Iana R. MacLeoda Obudź się i śnij. Tchorosty i inne wy-tchnienia. Niewątpliwie uza-

sadniony byłby głęboki pokłon złożony pisarzowi w podzięce za długie godziny estetycz-

nej ekstazy spod znaku noir. I z pewnością należałoby ów pean obudować szeregiem me-

rytorycznych odniesień do problemów współczesności, które pod piórem MacLeoda na-

bierają tak wyrazistych rysów, na jakie nie stać nawet utworów realistycznych z najwyż-

szej półki. Pozostaje jednak drobna wątpliwość: na ile bezwarunkowo pożądana różno-

rodność zebranych tekstów może się obronić przed ich ewidentnie nierównym poziomem 

literackim? 

Książka MacLeoda dzieli się w polskim przekładzie na dwie prace: zbiór opowia-

dań Tchorosty i inne wy-tchnienia oraz powieść Obudź się i śnij. Już samo ich powiązanie 

budzić musi sprzeciw, skoro genialna historia alternatywnego Hollywood lat czterdzie-

stych postawiona jest na równi z o wiele słabszym zbiorem wy-tchnień, wywołujących 

niekiedy smutne westchnienie czytelnika. Co więcej, kolekcją prawdziwie nieprzystają-

cych do siebie rozmaitości, bowiem trudno odszukać przekonujący klucz będący w stanie 

ująć wszystkie teksty w jeden spójny cykl. Jeśli z początku można by się doszukiwać swo-

istych symetrii między dwoma pierwszymi, sąsiadującymi ze sobą opowiadaniami: smut-

nego problemu przemijania jako węzła dla Tchorostu i Gołoledzi, to w dalszych partiach 

tak prosta reguła zostaje przełamana, by ustąpić miejsca niekonsekwentnym analogiom 
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łączącym wybiórczo niektóre tylko teksty (Isabel od jesieni osadzona jest w uniwersum 

Tchorostu, Wyspy lata łączy z Tchorostem problem dyskryminacji homoseksualistów, ty-

tułowe opowiadanie wciąż nie pozostaje jednak, wbrew pozorom, alfą i omegą całego 

tomu). Nie byłoby zarazem najmniejszym problemem przyjęcie, iż zbiór zwyczajnie nie 

stanowi cyklu, lecz wybór autonomicznych tekstów. Wskazane analogie narzucają się jed-

nak na tyle wyraziście, by pozostawić czytelnika w stanie poznawczego zawieszenia mię-

dzy metasensem całości a sensami cząstkowymi poszczególnych opowiadań. 

Co więcej, nawet potraktowane indywidualnie wy-tchnienia MacLeoda pozostają 

dramatycznie nierówne literacko. Na plan dominujący niewątpliwie wysuwa się Fatalna 

lalunia, której prosta w swej istocie koncepcja ubrana jest w tak zniewalający garnitur 

językowy, że pozostaje jedynie podziwiać umiejętności translatorskie polskiego tłumacza, 

Grzegorza Komerskiego. Pozostałe teksty są już nieco słabsze. Wydaje się, że zawarte w 

nich autorskie koncepty wyewoluować powinny bądź w pełnokrwiste powieści, bądź też 

w niewielkie objętościowo formy prozatorskie, z pewnością jednak nie w kilkudziesięcio-

stronicowe nowele, które zachwycając z początku zawartymi w nich, godnymi MacLeo-

dowskiego geniuszu wizjami, natychmiast zaczynają nużyć swym nieciekawym „wypeł-

niaczem” treściowym. 

Powyższe wątpliwości sprawiają, że jeśli Tchorosty i inne wy-tchnienia miały być w 

zamyśle polskiego wydawcy łagodnym prologiem do właściwej części tomu, to wobec po-

wieści Obudź się i śnij stanowią chyba wstęp niezbyt adekwatny. Ten ostatni utwór Mac-

Leoda jest bowiem przykładem kunsztu, jakiego pozazdrościć mogliby mu najwięksi. To 

rzadki przypadek książki, w której nie dominuje żaden z planów: ani świat, ani bohater, 

ani intryga, ani nawet język utworu, bowiem wszystkie są nakreślone z tak wspaniałym 

umiarem, a jednocześnie stanowią elementy na tyle konstytutywne, że o całej powieści w 

zasadzie niewiele da się powiedzieć, dopóki pozostanie się w obszarze dyskursu krytyki 

literackiej – lub przynajmniej nie zacznie bezlitośnie zarzucać czytelnika kolejnymi spoi-

lerami. Charakterologia głównej postaci w pełni wtapia się bowiem w realia będące udzia-

łem jej aktywności, stworzony przez artystę świat jest rewersem intrygi utworu, zaś język 

powieści jest spoiwem nadającym jej niepowtarzalny, mroczny rys, niepoddający się ja-

kimkolwiek generalizacjom. 

Zasadniczą koncepcją Obudź się i śnij, wtłaczającą lata czterdzieste XX wieku w ra-

miona historii alternatywnej, jest tajemnicze pole Bechmeira, które zrewolucjonizowało 
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przemysł kinematograficzny za sprawą zdolności przekazywania emocji i uczuć bezpo-

średnio do umysłu widza. Ten rys spekulatywny, będący dość apokaliptyczną odpowie-

dzią na groteskowe kina prześcigające się w liczebnikach poprzedzających symbol wielo-

wymiarowości proponowanych przez nie produkcji, ma stać się kanwą intrygi, w jaką daje 

się wpleść Clark Gable, były gwiazdor, a obecny detektyw specjalizujący się w zdradach 

małżeńskich. Zaczyna się niewinnie – od kilkugodzinnego zlecenia – kończy zaś na trzystu 

stronach ciągłych zaskoczeń, których nie warto a wręcz nie należy redukować do kilku-

nastu zdań recenzji. Powieść MacLeoda jest bowiem rodem z tych, które powinno się w 

pierwszej kolejności czytać, potem dopiero o nich dyskutować, a na sam koniec zasiąść do 

pisania, by natychmiast dojść do wniosku, że jedyne, co z czystym sumieniem można o 

nich napisać, to szczera i prostolinijna zachęta do lektury. 

W tym zakresie można więc pokusić się o drobną sugestię: nie traktujmy Tchoro-

stów jako smakowitej przystawki zapowiadającej Obudź się i śnij, tak jak to uczynili nie-

którzy publicyści. Uznajmy raczej obydwie książki za w pełni autonomiczne, a jeśli kto-

kolwiek zamierza swój kontakt z prozą MacLeoda zaczynać właśnie od Tchorostów, niech 

kieruje się raczej kolejnością tytułów na okładce, aniżeli układem treści. Zapewni to o 

wiele godniejsze doznania estetyczne i nie pozwoli ocenić wybitnego pisarza jako autora 

bądź to wybitnych, innym razem miernych opowiadań. 


