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Nakładem „Naszej Księgarni” ukazał się (nareszcie) ostatni tom cyklu „Zapomnia-

na księga”. Jego autorka, Paulina Hendel, znana była dotychczas miłośnikom fantastyki 

głównie z dwu tomów: Strażnika (2014) i Tropiciela (2014). Najnowsza odsłona cyklu — 

zgodnie z niegdysiejszą zapowiedzią, iż pozostanie on trylogią — domyka dzieje 

protagonisty, którego mieliśmy okazję poznać jako nastolatka na szkolnej wycieczce do 

Paryża. Do pewnego stopnia wyjaśnione też zostały osobliwości episteme świata 

przedstawionego, jakkolwiek wytłumaczenie to wydaje się mało satysfakcjonujące, 

zwłaszcza w perspektywie konsekwencji pojawienia się w przestrzeni realnej bytów 

wywiedzionych (w mniejszym lub większym stopniu) z demonologii prasłowiańskiej. Do 

pewnego stopnia takie uproszczenie motywacji ontologicznych na planie fabuły może 

wynikać z założonego adresata cyklu Hendel. Jest nim czytelnik raczej młody (zarówno 

wiekiem, jak i doświadczeniem lekturowym), sytuujący się w grupie odbiorców 

określanych przez specjalistów od marketingu i socjologii czytelnictwa mianem young 

adult (ponieważ dotychczas brak jest w polskiej refleksji naukowej terminu adekwatnie 

oddającego zakres semantyczny tego pojęcia, pozostańmy przy określeniu 

anglojęzycznym). W praktyce przekłada się to na odbiorcę nastoletniego w wieku 

powyżej czternastu lat, jednak satysfakcję lekturową z tak adresowanych utworów 

mogą czerpać zarówno młodsi czytelnicy (wiekowo sytuujący się na przełomie szkoły 

podstawowej i gimnazjum) oraz starsi, mający większe kompetencje odbiorcze. Ci 

pierwsi będą mogli przeżyć dzięki temu swoją inicjację literacką, drudzy — zerknąć na 

lektury współczesnego pokolenia młodzieży; osobną grupą zostają „czytelnicy-znawcy”, 
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dla których Łowca stanie się zapewne przedmiotem badań z zakresu antropologii 

kulturowej i socjologii czytelnictwa. 

  Opowieść Hendel z pewnością pozostaje godna uwagi przedstawicieli każdej 

z wymienionych wyżej grup czytelników; każda też znajdzie w niej — zgodnie ze swymi 

upodobaniami — osobny aspekt fabuły, dla którego nie uzna czasu przeznaczonego na 

lekturę za stracony... Toteż dobrze się stało, że wydawcą trylogii została — założona w 

1921 roku — oficyna od niemal wieku zasłużona w propagowaniu interesującej 

literatury, adresowanej również do młodego odbiorcy; to przecież nakładem „Naszej 

Księgarni” ukazał się cykl opowieści o Muminkach Tove Jansson oraz wiele powieści 

m.in. Hanny Ożogowskiej, Edmunda Niziurskiego i Zbigniewa Nienackiego. Już zatem 

swoją marką oficyna ta niejako „ręczy” za jakość publikacji, które ukazują się z jej 

znakiem firmowym. Przeto — powtórzmy — dobrze się stało, że Paulina Hendel 

zdecydowała się dołączyć do tego znakomitego grona. 

Co więcej: uczyniła to w brawurowym stylu godnym swych poprzedników. 

„Zapomniana księga” to bowiem cykl zdecydowanie wykraczający poza to, do czego 

przyzwyczaiła nas coraz liczniejsza literatura ukazująca świat po zagładzie, adresowana 

do młodych wiekiem odbiorców. Niewątpliwie jej silnym atutem pozostaje osadzenie 

fabuły w rodzimych realiach, dzięki temu czytelnik nie tylko może łatwiej identyfikować 

się z bohaterami poruszającymi się po znanych mu — bądź to z doświadczenia 

osobistego, bądź dzięki mapie — terenach, które potencjalnie może odwiedzić. Dzięki 

takiemu wyborowi autorki, opowiadana przez nią historia zdaje się bardziej 

„prawdziwa”, nawet jeśli narusza doświadczenie pozatekstowe. Z tego względu 

przestrzeń akcji zostaje — z perspektywy rodzimego miłośnika fantastyki — silniej 

skonkretyzowana, niż np. w równie udanym artystycznie cyklu Emmy Labourne 

„Monument 14” (2012-2014; wydanie pol. 2014). 

Na uwagę nie mniejszą niż przestrzeń świata przedstawionego zasługują również 

bohaterowie. Oceniając ich kreację należy jednak wziąć pod uwagę adresata założonego 

i jego specyficzne potrzeby; skoro bowiem ma nim być nastoletni czytelnik, 

przeżywający dopiero swe literackie wtajemniczenia, chybione byłoby zarówno 

nadmierne pogłębienie wizerunku psychologicznego bohaterów, jak i rezygnacja z tego 

zabiegu. W pierwszym przypadku konsekwencją byłoby możliwe zniechęcenie 

czytelnika, gdyby zaś autorka zdecydowała się na drugie z możliwych rozwiązań, byłoby 
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to równoznaczne ze zgodą na bezproblemowość i nijakość rodem z co bardziej tandet-

nych wytworów popkultury, adresowanych do miłośników skonwencjonalizowanych 

rozwiązań (reprezentatywnym przykładem służy „produkt literaturopodobny” z serii 

„Harlequin” oraz militarna space opera, której kwintesencją pozostaje cykl Davida Webe-

ra o perypetiach Honor Harrington, 1993-2013; wydanie pol. 1993-2015). Tymczasem 

bohaterowie Hendel — zarówno protagoniści, jak i epizodyczni — to postaci, z którymi 

czytelnik może się identyfikować, a zarazem na tyle łatwo rozpoznawalne typy (w 

rozumieniu teoretycznoliterackim), by można było rozpoznać zestaw skonwencjonalizo-

wanych cech, które legły u podstawy ich kreacji (na osobną uwagę zasługuje językowa 

kreacja bohaterów, dzięki której, mimo typowości, nadal pozostają postaciami 

zindywidualizowanymi. Dla starszego odbiorcy taka przewidywalność charakteru 

postaci może być — podobnie zresztą jak dydaktyczny wymiar wielu spośród decyzji 

bohaterów — irytująca. Niemniej trzeba pamiętać, że literatura dla młodzieży (również 

tej dorastającej) rządzi się swoimi prawami, a dydaktyzm pozostaje niejako wpisany w 

jej horyzont aksjologiczny; dlatego też uzasadniona (choć nieco osobliwa) pozostaje 

przyjaźń głównego bohatera z niektórymi demonami. 

Tym jednak, co w największej mierze decyduje o sukcesie zarówno powieści 

kończącej przygody nastoletnich bohaterów w owym dziwnym świecie jest — wbrew 

pozorom nie udana sceneria i pomysłowo skonstruowane postaci, lecz pomysł, 

stanowiący osnowę ontologii świata przedstawionego: oto — wskutek koincydencji 

niezależnych czynników (atak terrorystyczny, impuls elektromagnetyczny, pandemia 

grypy) — w mimetycznie nakreślonej przestrzeni świata przedstawionego pojawiają się 

demony rodem z prasłowiańskich wierzeń. Już sam pomysł, aby połączyć dwa — 

genologicznie wywodzące się z różnych tradycji — „instrumenty strachu” (tj. istoty 

nadprzyrodzone i kataklizm bezpowrotnie zmieniający oblicze świata) jest na tyle 

interesujący koncepcyjnie, że warto poświęcić mu uwagę. Tymczasem Hendel — patrząc 

z perspektywy całego cyklu — gra z oczekiwaniami czytelnika, co najwyraźniej dostrzec 

można w przewrotnym finale Strażnika. W Łowcy mamy już klarowną sytuację: demony 

istnieją jako obiektywne zagrożenie dla bohaterów, jednakże niebezpieczeństwem są 

również inni ludzie, pragnący niekiedy — jak oddział dowodzony przez Alicję — 

wykorzystać byty nadprzyrodzone jako broń umożliwiającą podporządkowanie sobie 
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niezależnych osad (to zresztą motyw przewodni całego cyklu: rola wspólnoty 

w podtrzymaniu pamięci o przeszłości).  

Jednakże usatysfakcjonowani powieścią będą nie tylko miłośnicy szybkiej akcji. 

Utwór literacko plasuje się zdecydowanie ponad dość przeciętnym Strażnikiem. Język 

opowieści jest plastyczny, zaś opisy w satysfakcjonujący sposób ułatwiają wyobrażanie 

sobie kolejnych scen fabuły. Toteż należy żywić nadzieję, że obserwowana w cyklu 

tendencja zapowiada rozwój ciekawej osobowości twórczej, czytelnikom zaś pozostaje 

oczekiwać na kolejne opowieści Pauliny Hendel — oby równie udane koncepcyjnie 

i artystycznie. 


