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Paulina Szymborska-Karcz 

Słowianom gratulujemy Duszyńskiego 

Większość miłośników dobrej fantastyki zapewne doskonale zna Neila Gaimana i 

jego słynnych Amerykańskich bogów. Rodzimy rynek wydawniczy jeszcze do niedawna 

mógł jedynie pozazdrościć Zachodowi tego pisarza i jego dzieła, które zachwyciło wielu 

czytelników także u nas. Teraz jednak okazało się, że i Polacy nie gęsi, też swych bogów 

mają! A wszystko to za sprawą Tomasza Duszyńskiego i jego Drogi do Nawi.  

Oczywiście, motywy słowiańskie pojawiały się już wcześniej w polskiej fantasty-

ce, jak choćby u Doroty Terakowskiej, Andrzeja Sapkowskiego czy Witolda Jabłońskiego, 

zwykle jednak królowało osadzanie tych wątków w realiach historycznych lub pseudo-

historycznych. Były też drobne wzmianki i raczej epizodyczne postacie ze słowiańskich 

wierzeń u Jakuba Ćwieka, Anety Jadowskiej czy nawet zagranicznych autorów jak Kevin 

Hearne. Można jednak z czystym sumieniem powiedzieć, że Duszyński jako pierwszy z 

tak wielkim rozmachem przeniósł słowiańskich bogów, duchy i demony w realia współ-

czesnego świata, w sposób bardzo podobny do tego, którym posłużył się Gaiman.  

Czy jednak powieść Duszyńskiego jest wyłącznie kalką z dzieła angielskiego pisa-

rza, a jedyną różnicę stanowi osadzenie akcji w innym zakątku świata i oparcie fabuły na 

inspiracji właściwymi dla tego regiony wierzeniami? Absolutnie nie! Droga do Nawi zo-

stała bowiem napisana w zupełnie innym stylu niż Amerykańscy bogowie.  

Styl Duszyńskiego nie ma wiele wspólnego z tym, jakim pisze Gaiman. Polak jest 

też autorem mniej doświadczonym, nic więc dziwnego, że do warsztatu kolegi z Wysp 

jeszcze mu daleko. Jednak nawet nie próbuje go kopiować! Autor pisze „po swojemu” i 

chwała mu za to!  

 

 Recenzja książki: Tomasz Duszyński, Droga do Nawi, Poznań: Czwarta Strona 2015, ISBN: 978-83-7976-

303-0, ss. 544. 
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Choć obie książki opierają się na tej samej tezie (bogowie istnieją tylko wówczas, 

gdy ktoś w nich wierzy, a ilość wyznawców determinuje moc bóstw) i niewątpliwie wie-

le je łączy, w Drodze do Nawi znacznie bardziej rozbudowane są wątki kryminalne, mniej 

natomiast pojawia się rozważań filozoficznych. Nieco oniryczną, surrealistyczną otoczkę 

znaną z dzieła Gaimana Duszyński zastępuje wartką, bardzo dynamiczną akcją, mnogo-

ścią scen akcji militarnych i niemal mimetycznym przedstawieniem współczesnych pol-

sko-rosyjskich realiów.  

Podczas gdy bohaterowie Amerykańskich bogów owiani są jakąś nadnaturalną au-

rą mistyki i tajemnicy, główne postacie z Drogi do Nawi – zarówno ludzkie, jak i te boskie 

– są dużo bardziej „z krwi i kości”. Owszem, Alek, Marek, Misza i Ksenia kryją pewne se-

krety, odnajdują swoją prawdziwą naturę i tożsamość, a Perun i Weles intrygują, mani-

pulują (ludźmi, mitycznymi istotami i nawet pomniejszymi bóstwami), nie ustępując pod 

tym względem gaimanowskiemu Panu Wednesdayowi, ale jednocześnie wszyscy oni, 

poprzez sposób ich charakterystyki, wydają się bardzo przyziemni, naturalni, prawdzi-

wi, w dużym stopniu odarci z „nadprzyrodzoności”.  

I to wszystko stanowi właśnie największą siłę wizji Duszyńskiego, czyni ją na-

prawdę oryginalną. Dzięki temu absolutnie nie mogę zgodzić się z napotkanymi opinia-

mi, jakoby Droga do Nawi była ot po prostu „słowiańską kalką” z Amerykańskich bogów.  

Mnogość wątków, skomplikowana, ale bardzo konsekwentnie rozwijana intryga 

połączona z prostym językiem oraz wielością żywych, barwnych bohaterów, z którymi 

czytelnikowi łatwo się utożsamić, sprawia, że książkę (pomimo sporej objętości) połyka 

się w jeden wieczór, zapominając o reszcie świata. Duszyński nie odznacza się wybitnie 

oryginalnym, indywidualnym stylem, ale ma niezwykle lekkie pióro, dzięki czemu jego 

powieść „sama się czyta”.  

Język autora jest dość oszczędny, minimalistyczny, ale za to bardzo plastyczny, 

sugestywny i obrazowy. Jego szczególnie mocną stronę stanowią niezwykle dynamiczne, 

niemal „filmowe” opisy scen batalistycznych oraz żywe, naturalne dialogi. Duszyński 

jednak nieźle radzi sobie także z monologami wewnętrznymi bohaterów, które niewąt-

pliwie uwiarygadniają kreacje postaci, ułatwiają czytelnikom utożsamienie się z nimi, 

nie występują jednak w męczącym nadmiarze, pojawiają się dokładnie wtedy, kiedy po-

winny. Wszystko to pisarz okrasił odpowiednią, dobrze wyważoną dawką prostego (ale 

nie prostackiego!), bardzo swojskiego humoru. Podczas lektury nie raz i nie dwa 
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uśmiechnęłam się czy nawet wybuchłam głośnym, rubasznym, całkowicie naturalnym i 

zdrowym śmiechem.  

Właśnie! Swojskość. To kolejna mocna strona Drogi do Nawi. Nie tylko umiejsco-

wienie akcji w dużej części we współczesnej Polsce (na przemian z sąsiadującą Rosją), 

ale także sam sposób kreacji rzeczywistości przedstawionej wywołuje u rodzimego czy-

telnika przyjemne wrażenie bliskości i tejże właśnie swojskości. Nawet takie nieco za-

bawne detale, jak umieszczenie przejścia pomiędzy światami w Pałacu Kultury i Nauki 

oraz związane z tym żarty, jakie autor wkłada w usta bohaterów, potęgują to odczucie.  

Sympatycznymi wstawkami są także, zamieszczone na początku każdej z pięciu 

części utworu, fragmenty poezji klasyków czy też cytaty z tekstów współczesnych twór-

ców. Wyjątki z Dziadów Adama Mickiewicza, Słownika litewskiego Kazimiery Iłłakowi-

czówny, wiersz Leszy” białoruskiego poety Maksima Bohdanowicza, Baśń czereśniowa 

Igora Strapko i tekst piosenki Formacji Nieżywych Schabuff Baboki łączą nawiązania do 

wierzeń przedchrześcijańskich i folkloru z terenów szeroko pojętej Słowiańszczyzny 

oraz to, że doskonale harmonizują one z kolejnymi wydarzeniami z powieści Duszyń-

skiego.  

Droga do Nawi jednocześnie sprawdza się jako dobra, niepozbawiona ambicji 

proza, która nie powinna zawieść bardziej wymagających, dojrzałych odbiorców, jak i 

jako prosta, rozrywkowa lektura dla „zwykłych śmiertelników”. Jest to bowiem nie tylko 

opowieść o powolnie umierających wierzeniach i ludziach będących pionkami w rękach 

bogów, ale także bogata w strzelaniny, picie wódki i gołe baby – czyli wszystko to, co 

fajne, proste polskie chłopaki lubią najbardziej – literatura akcji. Mocne i bardzo polskie 

urban fantasy, dokładnie takie, jakiego na naszym rodzimym rynku wydawniczym wy-

raźnie brakowało.  

Jedynie zakończenie może trochę rozczarować. Po doskonale prowadzonej intry-

dze, finalne rozwiązania wybrane przez Duszyńskiego wydają mi się nieco naiwne i in-

fantylne. Jednak nie na tyle, by mogły zepsuć przyjemność, jaką czerpałam z lektury i 

zatrzeć ogólne, bardzo pozytywne wrażenie.  

Ogromny atut tej pozycji stanowi też niewątpliwie oprawa graficzna – doskonale 

harmonizująca z treścią i bardzo estetycznie wykonana grafika okładkowa autorstwa 

Piotra Cieślińskiego (Dark Crayon) oraz utrzymane w podobnej stylistyce, czarno-białe, 

klimatyczne ilustracje. Elegancki minimalizm, pozbawiony zbędnych ozdobników, zde-

cydowanie służy powieści. Ot, brak przerostu formy nad treścią – to się chwali.  
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Samej jakości wydania także nie można mieć nic do zarzucenia. Edycja odznacza 

się rzetelnością, solidnością i estetyką.  

Cóż więcej można rzec...? Brytyjczykom (i w tym przypadku także Amerykanom!) 

nadal gratulujemy Neila Gaimana. Ale Słowianom gratulujemy Tomasza Duszyńskiego! 


