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Jeśli nastoletni Isaac Newton wdający się w sprzeczki ze szkolnymi kolegami może 

stać się bohaterem prowadzonej z prawdziwym rozmachem fabuły literackiej, to Cykl Ba-

rokowy Neala Stephensona jest niewątpliwie jej najdoskonalszą narracyjną realizacją. Mo-

numentalne dzieło amerykańskiego prozaika to pokaz kunsztu i odwagi, zaś jego pierw-

sza, trzytomowa część, wznowiona niedawno w epickiej oprawie przez wydawnictwo 

MAG, znakomicie odzwierciedla charakter całości. Realizującą się na dwóch odległych od 

siebie o 60 lat planach powieść spaja postać Daniela Waterhouse'a - młodego i skromnego 

purytanina z jednej strony oraz zasłużonego seniora, fundatora przyszłego MIT okpiwa-

nego przez znużonych sympatyków Kolegium Harvarda, członka Towarzystwa Królew-

skiego z drugiej. Tego rodzaju swoistość narracyjna sprawia, iż akcja powieści, tocząca się 

w początkach XVIII wieku, jest w zasadzie skromnym stelażem dla rozległej fabuły z dru-

giej połowy wieku XVII, stanowiącej największą wartość projektu Stevensona oraz, przy 

okazji, pochłaniającą stosunkowo dużą liczbę stron. O ile więc plan akcji, gdzie w końco-

wym rozdziale pierwszego tomu udaje się wreszcie bohaterowi wyruszyć w podróż ze 

Stanów na Stary Kontynent, do odbycia której dał się przekonać pewnemu wysłannikowi 

Towarzystwa już w rozdziale pierwszym, o tyle na planie fabularnym toczą się równolegle 

wydarzenia niepoddające się już jakimkolwiek streszczeniom. 

Przez karty Cyklu przewija się cała plejada barokowych sław, na czele z Isaakiem 

Newtonem oraz Gottfriedem Wilhelmem Leibnizem, ale też młodziutkim Benjaminem 

Franklinem czy postaciami w rodzaju Edwarda Teacha (kapitan „Zemsty Królowej Anny” 

znany też jako Czarnobrody), które doczekały się miana żywych legend. Przeszłość wy-
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kracza przy tym u Stephensona poza kategorię umiejętnie skrojonego kostiumu histo-

rycznego. Jest raczej wysublimowaną odmianą postmodernistycznej refleksji nad historią 

idei - umiejętnym zapisem momentu narodzin wieku rozumu, który skonstruował dla za-

chodnich społeczeństw swoisty obraz świata, urastający dla współczesnego czytelnika do 

rangi szeregu zdroworozsądkowych prawd. Na kartach powieści dochodzi jednak nie 

tylko do zderzenia owych prawd z rzeczywistością dawniejszych wieków. Narodziny te-

leskopu zwierciadlanego sąsiadują tu bowiem z pełnym pasji i zaangażowania tropieniem 

czarownic, a nad wszystkim unosi się charakterystyczny duch żywej jeszcze, lecz sukce-

sywnie się kompromitującej alchemii. Tym bardziej zachwyca w Żywym srebrze i kolej-

nych tomach cyklu niecodzienny sposób ujęcia ogromu faktograficznych odniesień, umie-

jętnie wkomponowanych w klarowny roztwór literackiej fikcji. Sprawiają one, że zawiłe 

meandry XVII i XVIII wieku nabierają niespodziewanej plastyczności, a narodziny filozofii 

naturalnej jawić się zaczynają jako silnie zanurzone w rozległym kontekście historycznym 

– nie tylko w strategii politycznej, lecz nawet w zwykłej obyczajowości tamtych lat. 

Trudno stwierdzić, jaka jest zawartość poznawcza Cyklu Barokowego. Niewątpli-

wie jest on przepełniony precyzyjnymi, odpowiadającymi rzeczywistości opisami rozma-

itych wynalazków i eksperymentów dokonywanych przez członków Towarzystwa Kró-

lewskiego, osadzonego w przestrzeni łatwo rozpoznawalnych, autentycznych zdarzeń hi-

storycznych w rodzaju Wielkiego Pożaru Londynu z 1666 roku. Fakty w tak wspaniały 

sposób mieszają się tu jednak z przestworem fikcji, że tylko znakomicie obeznany w rea-

liach tamtego okresu ekspert byłby w stanie orzec, którędy biegnie linia demarkacyjna 

pomiędzy historią a zmyśleniem. Prawdopodobnie zaś linia ta wcale nie jest wyrazistą 

linią, lecz nieregularną warstwą literackiej tkanki o zmiennym nasyceniu. Niezależnie od 

tego, czytelnik Stephensona ma nieodmienne poczucie jednoczesnego obcowania z żywą 

historią i znakomitą, wysokoartystyczną prozą fikcjonalną. To sukces będący udziałem 

prawdziwie nielicznych pisarzy, zaś autor Cyklu zdaje się zajmować miejsce w ich ścisłej 

czołówce. 

Żywe srebro nie poddaje się żadnym klasyfikacjom. Przywodzi na myśl powieści 

Umberta Eco, ma w sobie coś z Ægiptu Johna Crowleya, być może wykazuje nieznaczne 

podobieństwa względem wielokrotnie co prawda słabszych, lecz wciąż znakomitych, jak 

na polskie standardy, Ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk. Żadna z tych analogii nie jest jed-

nak w stanie oddać charakteru Cyklu Barokowego. Można jedynie definiować jego pozycję 

na literackiej mapie poprzez to bliższe, innym znów razem dalsze – zupełnie niczym w 
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refleksji astronomicznej Newtona - orbitowanie wokół jego istoty. Owa istota jest zaś ro-

dem ze świata wiecznych i doskonałych idei platońskich, a samej książki Stephensona nie 

są godne najwznioślejsze, najbardziej nawet wyszukane komplementy. Niech ta ostatnia 

opinia posłuży za jej najbardziej adekwatną ocenę. 

I jeszcze jedno. Każdy z trzech tomów Cyklu Barokowego to koszt 69 złotych, co po 

stosownym przemnożeniu może się wydawać ceną dość wygórowaną, nawet w przy-

padku literackiej uczty z wielokrotnością gwiazdek Michelin. Jednakże, gdy wziąć pod 

uwagę fakt, iż woluminy zawierają łącznie aż osiem powieści (Żywe srebro oraz Ustrój 

świata rozpadają się na trzy, Zamęt - na dwa tomy), daje to cenę jednostkową w wysokości 

ok. 25 złotych za sztukę, co przy dzisiejszych standardach księgarskich zasługuje nie tyle 

nawet na uznanie, co na szczególnie donośny aplauz. Wydawnictwu MAG winni jesteśmy 

wdzięczność, że zechciało uczynić najwybitniejsze dzieło Stephensona bardziej przystęp-

nym dla polskiego czytelnika, zamiast sukcesywnie odcinać kosztowne kupony od kolej-

nych ośmiu tomów, tak jak to miało miejsce przy pierwszym polskim wydaniu. 

 


