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Rozdzielenie czy rozłączenie?* 

 

Historie alternatywne to szczególna subkonwencja w ramach fantastyki, a już 

związanie jej z II wojną światową stanowi kanoniczne dla niej tło. Christopher Priest w 

Rozłące nie tylko wykorzystuje rozliczne jej możliwości, ale w typowy dla (post)post-

modernizmu sposób przekracza jej granice, łącząc z nie mniej popularnym motywem 

światów równoległych. Można powiedzieć, że MAG-owa „Uczta Wyobraźni”, w ramach 

której powieść się ukazała, po raz kolejny nie tylko nie zawodzi, ale znacząco podnosi po-

ziom intelektualny na rodzimym rynku fantastyki. 

Bo nie jest to powieść prosta ani w odbiorze, ani w założeniach filozoficznych. Opór 

stawia już sama jej forma, gdyż w dużej mierze składa się ona ze świadectw pisanych 

(fragmentów utworów historycznych, politycznej korespondencji, dzienników osobistych 

– wielkich i małych uczestników polityki). Taka formuła, niemal wyłączająca narratora, 

który pojawia się właściwie tylko w niezbyt obszernej ekspozycji, sprawia, że czytelnik 

staje się pełnoprawnym podmiotem opowiadanej historii i od jego spostrzegawczości za-

leży prawidłowe zinterpretowanie tego, co zostało mu przedstawione. Sygnały, które ta-

kiemu odczytaniu służą, są czytelne, ale trzeba je traktować bardzo ostrożnie, gdyż łatwo 

mogą wprowadzać w błąd. 

Kolejną problematyczną kwestię stanowi fabuła. Kluczowe wydarzenia, do której 

powracają wszystkie świadectwa w powieści, wydarzyły się 10 maja 1941 roku. W czasie 

bojowego lotu załoga wellingtona RAF-u, za którego sterami siedział porucznik J. L. Sawy-

er, lecąca ze swym śmiercionośnym ładunkiem do Hamburga, jeszcze w czasie przelotu 

nad Morzem Północnym jest świadkiem niezwykłej sceny. Oto cztery niemieckie messer-

schmitty 109 zamiast atakować wyprawę bombowców, ścigają messerschmitta 110 z 

czarnym krzyżem na kadłubie. Na ich oczach trafiają go i choć nikt nie widzi, co stało się z 

 
* Recenzja książki: Christopher Priest, Rozłąka [Separation], przekł. Robert Waliś, Warszawa: Wydawnic-
two MAG 2015, ISBN: 978-83-7480-542-1, ss. 416. 
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uciekinierem, wycofują się zapewne przekonani, że go strącili. Podobnie sądzą również 

członkowie załogi bombowca. Kilka minut później mają, wydawałoby się, klasyczne déjà 

vu i widzą dokładnie taką samą scenę, z tą różnicą, że tym razem uciekający niemiecki my-

śliwiec ucieka w chmury. Co się wtedy wydarzyło? I kim jest J. L. Sawyer? 

Żeby nie było zbyt łatwo, J. L. Sawyerów było dwóch - braci bliźniaków, którym ro-

dzice z sobie tylko znanych powodów nadali imiona, stwarzając identyczne inicjały. Pięć 

lat wcześniej bracia tworzyli zgrany zespół, który w czasie olimpiady w Berlinie w 1936 

roku zdobył brązowy medal we wioślarstwie, oczywiście w dwójkach bez sternika. Z tam-

tym sukcesem wiązał się również rozdźwięk, jaki nastąpił między braćmi. Z nazistowskich 

Niemiec wywieźli córkę żydowskich przyjaciół ich mamy (Niemki z pochodzenia), Birgit. 

Dziewczyna wyszła za mąż za jednego z nich. W ten sposób dookreślając ich los, ponieważ 

również drugi był w niej zakochany. W efekcie pierwszy J. L. nie miał żony, ale został pilo-

tem, drugi zaś – żonaty – okazał się z przekonania pacyfistą i w czasie wojny, narażając się 

na kpiny, a nawet pobicie, nie założył munduru, ale pracował w Czerwonym Krzyżu. 

10 maja 1941 roku rozeszły się światy – w każdym z nich żyć mógł tylko jeden z 

braci. W obu wellington J. L. Sawyera został strącony po wykonaniu zadania i większość 

załogi, a więc świadków wspomnianego déjà vu, zginęła. W tym, który znamy z naszej hi-

storii, przeżył i pilot, i nawigator. W tym drugim tylko nawigator, który jako jedyny czło-

nek załogi nie widział dwóch pościgów – ze względu na zajmowane w samolocie miejsce. 

Dlatego interesujący się Sawyerami, pracujący kilkadziesiąt lat później (a urodzony, a jak-

że 10 maja 1941 roku) historyk, Stuart Gratton, nie będzie mógł odnotować tego arcycie-

kawego zdarzenia. Czytelnik szybko się jednak orientuje, że badacz nie żyje w naszym cza-

sie, choć kończy się u niego XX wiek (nie było mi łatwo przyjąć od razu rzeczywistości, w 

której Niemcy nie przegrały II Wojny Światowej, a Żydzi zostali przeniesieni na… Madaga-

skar). Z kolei w świecie, w którym J. L. przeżył, jego brat-pacyfista zginął w zbombardo-

wanym Londynie, prowadząc karetkę Czerwonego Krzyża. Która historia jest bardziej re-

alna? Otrzymujemy szczegółowe relacje obu braci z ich własnego udziału w historii. Wi-

sienką na torcie okaże się zresztą coś bardzo intymnego – kto jest ojcem syna Birgit? – W 

obu światach odtrącony bliźniak wdał się z nią w romans – zaczął się on na długo przez 

feralną datą. 

Jak to zwykle bywa w dobrych powieściach historycznych, pytania się mnożą, a po-

szukiwanie odpowiedzi na nie staje się – zgodnie z regułami subkonwencji – jedną z naj-

większych przyjemności lektury.  
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Granie pisanymi świadectwami i zredukowanie niemal do zera czynności narratora 

to zabiegi typowe dla pisarza, którego brytyjski autor znać raczej nie mógł, ale mnie skoja-

rzenie narzuciło się samo. Myślę o wielkim i niemal zapomnianym polskim pisarzu, Teo-

dorze Parnickim, który jako jeden z pierwszych na dużą skalę stosował i te elementy, i 

konsekwentnie rozpatrywał różne możliwości przebiegu historii. Priest poszedł oczywi-

ście własną drogą, tworząc nową jakość, pisząc zresztą o wiele przystępniejszym językiem 

niż polski pisarz. W tej powieści nie ma prostych odpowiedzi, gdyż nie jest tak, jak w 

Człowieku z Wysokiego Zamku Philipa K. Dicka, gdzie mamy jednoznacznie inną wersję 

historii, ale też nie tak, jak w Osamie Ladvie Tidhar (też wydanej w „Uczcie Wyobraźni”), w 

której przenikają się równoległe światy, a fabułę powieści stanowi uświadomienie sobie 

tego przez głównego bohatera. W Rozłące sprawa jest o wiele bardziej złożona, gdyż ma-

my dwa równoległe światy, które się nie stykają, a ich status ontologiczny jest niepewny i 

w dużej mierze zależny od decyzji czytelnika. 

Na koniec kwestia kontrowersyjna i niezwiązana bezpośrednio z oryginałem. Zwy-

kle czytając obcojęzyczne powieści wydawane przez MAG-a, jestem pełen podziwu dla 

pracy tłumaczy (Laguna to był dla mnie majstersztyk przekładu). Tym razem muszę za-

trzymać się przy tytule, gdyż w moim przekonaniu zamazuje on w jakimś stopniu to, co 

dzieje się w powieści. W oryginale tytuł brzmi The Separation. Owszem „rozłąka” mieści 

się w szerokim polu znaczeniowym tego angielsku słowa, ale po polsku odsyła on do sfery 

intymnej. Słowa tego używamy dla opisu relacji między dwojgiem ludzi, którzy z jakiego 

powodu, na ogół niezawinionego przez siebie, zostali rozdzieleni. W semantykę tego sło-

wo wpisana jest tęsknota, smutek, żal. Sugeruje więc raczej romans niż mocną powieść 

ontologiczną, z którą mamy tutaj do czynienia. Ale to angielskie słowo można przełożyć 

również jako „oddzielenie”, „rozdzielenie”, czy najprościej „separacja”, choć to ostatnie 

słowo ma u nas zabarwienie przede wszystkim prawne. W przeciwieństwie do „rozłąki” 

dwa pierwsze z wymienionych  słów w dużo czytelniejszy sposób wskazują na kluczową 

dla powieści kwestię. Zaś angielskie The Separation wyśmienicie oddaje istotę i wielopo-

ziomowość powieści, którą z wielką przyjemnością przeczytałem i polecam wszystkim, 

którzy nie boją się myśleć i mają umysł otwarty na to, co nowe, nieostre, ale przez to tym 

bardziej wyśmienite. A na tytułowe pytanie mojej recenzji każdy musi odpowiedzieć sobie 

sam. 

  


