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Samo przetrwanie nie wystarcza 

Postapokalipsa w literaturze ma różne oblicza. Zagłada nuklearna, katastrofa 

ekologiczna, epidemie, zombie, niebezpieczne eksperymenty. Całkowita eksterminacja 

ludzkości, smętni, samotni last men standing snujący się po opustoszałych ulicach znisz-

czonych miast, grupy przypadkowych ludzi jednoczących się w walce o przetrwanie. 

Wymierające pustynie, wieczna zmarzlina, próby odbudowy cywilizacji lub tworzenia 

zupełnie nowych kultur.  

Stacja Jedenaście Emily St. John Mandel – nominowana do National Book Award, 

laureatka Nagrody Arthura C. Clarke’a, książka znajdująca się na liście bestsellerów 

„New York Timesa” – przedstawia jednak nietypową wizję niedalekiej przyszłości po 

globalnej katastrofie.  

„Ciągle to jutro, jutro i znów jutro  

Wije się w ciasnym kółku od dnia do dnia,  

Aż do ostatniej głoski czasokresu”  

A co, gdyby jutra miało już nie być...? 

 

Sam zarys głównego wątku przedstawia się dość typowo. W Gruzji wybucha epi-

demia zmutowanego wirusa grypy, który niezwykle szybko zostaje rozniesiony po ca-

łym świecie przez pasażerów linii lotniczych i dziesiątkuje mieszkańców planety. Cywili-

zacja upada, a Ziemia, jaką znamy, przestaje istnieć.  

I w tym momencie spodziewalibyśmy się wartkiej, dynamicznej akcji, w której 

niedobitki ludzkości desperacko walczą o przetrwanie, prawda? Ale ta książka wcale nie 
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jest o tym! „Samo przetrwanie nie wystarcza”. I właśnie o tym opowiada Stacja Jedena-

ście.  

„Świat jest teatrem, aktorami ludzie,  

Którzy kolejno wchodzą i znikają” 

Stacja Jedenaście to postapokaliptyczne theatrum mundi, w którym pierwsze 

skrzypce gra sztuka.  

Znany aktor umierający na atak serca na scenie teatru w czasie inscenizacji Króla 

Leara w przeddzień upadku cywilizacji. Podróżująca Symfonia – grupa wędrownych ak-

torów i muzyków – przemierzająca nowy, odradzający się powoli świat, wystawiająca 

sztuki Szekspira i grająca koncerty muzyki klasycznej dla mieszkańców niewielkich osad 

na terenie Ameryki Północnej, zamieszkanych przez grupki ocaleńców. Sen nocy letniej 

pod szyldem z cytatem ze Star Treka, głoszącym, że „Samo przetrwanie nie wystarczy”. 

Tytania w wyświechtanej sukni ślubnej i Oberon w smokingu. Półlegendarne Muzeum 

Cywilizacji na lotnisku w Severn City doglądane przez starego, sentymentalnego kusto-

sza. Puste groby usypywane przez natchnionego Proroka, oczyszczającego pozostałości 

dawnego świata z resztek zła i grzechu. Cicha, aspołeczna artystka pogrążająca się we 

własnym wyimaginowanym świecie podczas rysowania kolejnych klatek nietypowej 

powieści obrazkowej. Młoda aktorka szekspirowska, maniakalnie przetrząsająca opu-

stoszałe, walące się budynki w poszukiwaniu kolejnych zeszytów awangardowego ko-

miksu, którego pierwsze dwie części nosi przy sobie jako wyjątkową pamiątkę z dzieciń-

stwa. Szklany przycisk do papieru w formie kuli z przetaczającymi się wewnątrz burzo-

wymi chmurami, powracająca w kolejnych scenach jako swoisty leitmotiv.  

Co może łączyć te wszystkie, jakże symboliczne, obrazy? Na to pytanie usiłuje 

właśnie odpowiedzieć Emily St. John Mandel.  

„Gdyby świat, jaki znasz, przestał istnieć, co chciałbyś ocalić od zapomnienia? Ulubione sprzęty? 

Ukochaną powieść? Pamiątki z dzieciństwa?”  

 

Bohaterowie Stacji Jedenaście nigdy nie rozstają się z niejednokrotnie nietypo-

wymi przedmiotami o znanej tylko im wartości sentymentalnej, kolekcjonują wycinki ze 

starych brukowców, przechowują jako eksponaty muzealne laptopy, motocykle, prawa 

jazdy, paszporty i karty kredytowe. Przede wszystkim jednak ze starego świata, który 

przestał istnieć, ocalają sztukę, piękno i pamięć.  
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W nowym świecie nie latają już samoloty, nie ma internetu ani elektryczności, 

amunicja do broni palnej i leki są niezwykle cennym towarem deficytowym. Wciąż ist-

nieją jednak biblioteki i muzea. Wciąż można posłuchać koncertu orkiestry symfonicznej 

i obejrzeć inscenizację Króla Leara, Hamleta albo Snu nocy letniej0.  

W Stacji Jedenaście to sztuka staje się ratunkiem dla człowieczeństwa, a pielę-

gnowanie pamięci o dawnym świecie i otaczanie się ocalałymi drobinami tego, co we 

współczesnej cywilizacji można by nazwać „pięknym”, znaczy więcej niż samo prze-

trwanie.  

„Jęczeć nad minionym nieszczęściem to najlepszy sposób,  

by przyciągnąć inne.” 

Bohaterowie Stacji Jedenaście już nie jęczą. Oni tylko wspominają, pielęgnują w 

pamięci to, co utracili, i żyją dalej. Dzięki temu w postapokaliptycznym świecie wciąż 

panuje względny pokój, a ludzie, zamiast – jak w większości dzieł gatunku – mordować 

się nawzajem, jako priorytet stawiając nieufność, czy w bezwzględny sposób walczyć o 

dominację albo załamywać się i poddawać – dalej grają Szekspira. To nic, że świat wy-

gląda teraz zupełnie inaczej. To nic, że niewiele pozostało z rzeczywistości, jaką znali. 

Show must go on... 

„Gdyby twoja dusza opuściła ziemię, poszedłbym za nią i ją odnalazł 

w tej ciszy mój statek kosmiczny zawieszony” 

Autorka skupia się w dużej mierze na opisywaniu relacji międzyludzkich – często 

trudnych, skomplikowanych, niejednoznacznych. Bo również one są w życiu ważne i to 

właśnie one decydują o naszym człowieczeństwie. Emily St. John Mandel usiłuje poka-

zać, że to również drugi człowiek jest tym, czego we współczesnym, wygodnym świecie 

nie doceniamy, a czego brak najbardziej by nam doskwierał, gdybyśmy to stracili.  

Bohaterowie Stacji Jedenaście nie zawsze lubią się nawzajem, niektórzy członko-

wie większych grup, będących dziełem przypadku, irytują innych z byle powodu – bo 

przecież natura ludzka nie ulega zmianie bez względu na okoliczności. Są jednak dla sie-

bie najlepszym lekiem na samotność – dlatego razem żyją, podróżują, rozmawiają, pra-

cują, uprawiają sztukę, dzielą się cennymi, często bolesnymi wspomnieniami, zaprzyjaź-

niają się, budują więzi.  
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I choć wciąż bazgrzą po budynkach, powtarzając za Jeanem-Paulem Sartre, że 

„Piekło to inni”, nic nie jest w stanie wypełnić wokół nich pustki w chwili, gdy tych in-

nych zabraknie.  

„Patrzyłem na mój zniszczony dom i starałem się wymazać z pamięci 

słodycz życia na Ziemi” 

Emily St. John Mandel snuje rozważania o tym, co w życiu jest naprawdę ważne. A 

tę prawdę o świecie najłatwiej odnaleźć, odpowiadając sobie na zupełnie inne pytania. 

Co najbardziej boimy się stracić? Co chcielibyśmy ocalić, gdyby jutro świat miał przestać 

istnieć? Co potrafiłoby sprawić, by człowiek w ekstremalnych warunkach pozostał 

człowiekiem?  

To na te pytania autorka poszukuje odpowiedzi w swojej przepojonej melancho-

lią i nostalgią powieści, w swoim „liście miłosnym do współczesności” – jak nazywa wła-

sne dzieło sama pisarka. I to właśnie one czynią ze Stacji Jedenaście powieść bardzo 

uniwersalną, mogącą wzbudzić w czytelniku refleksję także nad współczesnością. Bo 

przecież warto docenić to, co w życiu piękne i ważne, jeszcze zanim się to utraci.  

„Życie jest tylko przechodnim półcieniem,  

Nędznym aktorem, który swą rolę  

Przez parę godzin wygrawszy na scenie  

W nicość przepada – powieścią idioty,  

Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą.”  

 


