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Adam Podlewski 

Kolce w dobrej opowieści* 

Nie ukrywam – nie podobała mi się powieść Sawickiego. Recenzowałem Nadzieję 

czerwoną jak śnieg na łamach wtf.waw.pl1, dzieląc się moimi wszystkimi uwagami 

dotyczącymi tej powstańczej fantazji. Negatywne zdanie podtrzymuję, jednak niska 

ocena tamtego tytułu nie powinna nas powstrzymywać przed poznaniem innych 

tekstów autora; nawet tekstów pokrewnych. 

Kolce... to zbiór pięciu opowiadań, będących prequelem do Nadziei... Jednak 

można je czytać niezależnie jako oddzielne powiastki, udane pocztówki z uniwersum 

autora. Polecam nawet tę drogę, bo przy powieści Sawickiego się wynudziłem i 

zirytowałem. Kiedy czytałem zbiór, kilkakrotnie mój wewnętrzny redaktor-upierdliwiec 

zajęczał, ale nie narzekał na nudę. Autor zaserwował nam pięć opowieści, bardzo 

różnych i umieszczonych w odmiennych rejonach fantastyki. Tekst tytułowy to 

klasyczna stylistyka magiczna, tym razem umieszczona w Warszawie tuż przed 

Powstaniem Styczniowym. Opowieść odbieram jako przewidywalną i średnio udaną, 

bardziej służącą pogłębieniu charakteru postaci bohatera Nadziei... niż zdolnej 

egzystować jako niezależna historia. Jednak kilka elementów tego opowiadania ujmuje: 

dobra plastyka dawnej, wyobrażonej Warszawy czy niezobowiązujące, ale interesujące 

przedstawienie Tajemnicy w świecie Sawickiego. Podobnie oceniam drugi tekst, 

Niezwykły przypadek Martyny Gewalt. Sam w sobie jest przeciętny, ale dokłada cegiełkę 

zainteresowania uniwersum pisarza. Jak wiatr na stepie to też prequel, przedstawienie 

drugiego bohatera Nadziei..., ale tym razem udane. Prosta historia i skromnie, ale 

zręczne zarysowane tło Azji Środkowej pozwalają uwierzyć, że Teofil Pustowójtow jest 

 

* Recenzja książki: Andrzej W. Sawicki, Kolce w kwiatach, RW2010 2012, ISBN: 978-83-63598-03-7 

(ebook). 

1 Zob. http://wtf.waw.pl/kacik_literacki/andrzej_w_sawicki_nadzieja_czerwo 



postacią w miarę spójną. Sawicki chyba lepiej czuje się na kazachskich stepach niż w 

Warszawie, ale widać taki to już urok miasta stołecznego, że nie każdemu pozwala się 

opisywać. Autor spróbował, mecz zakończył się estetycznym remisem. A potem stało się 

coś dziwnego – Sawicki odleciał w kosmos. 

Nie dosłownie, chodzi mi o kosmos wyobraźni. Widok spod kurhanu oraz 

Czekając, aż skończy się wszystko to naprawdę udane, oryginalne koncepty fantastyczne, 

spisane dalekim od ideału, ale i nie najgorszym językiem. Każdy z tych tekstów ma 

więcej potencjału fabularnego niż cała powieść, forma krótkich nowelek sprawdza się, a 

mam wrażenie, że dzięki niej autor unika wielu problemów. Sawicki nie jest najlepszym 

stylistą. Jego język bywa drętwy, zaś opisy stanów wewnętrznych, motywacji czy 

zbliżające się do infobomb wstawki historyczne bardzo psują odbiór opowieści. Ale w 

tekście krótkim, w którym dynamizm fabuły wymusza sama forma, przeszkadzało mi to 

znacznie mniej niż w Nadziei... Na długą powieść, moim zdaniem, pisarz nie jest jeszcze 

gotowy. Jeśli zaś poskromi swoje językowe manieryzmy i utrzyma zwięzłość, stanie się 

świetnym twórcą opowiadań. 

Romuald Traugutt wysadzający bramy Piekła pod Sewastopolem; zapadła 

mieścina, która w przeddzień Powstania Styczniowego wpada w osobliwość 

przestrzenną – te dwa hasła powinny was zachęcić do lektury. Pomysły Sawickiego, choć 

nie są w pełni oryginalne, tchną świeżością, może dzięki zrealizowaniu ich na 

dziewiętnastowiecznej scenie. Oba teksty tłumaczą też całościowy koncept autora 

pokazują jego uzasadnienie dla snucia historii alternatywnej. To udany i wewnętrznie 

spójny pomysł. Szkoda, że to, co wyraźne w opowiadaniach, zupełnie nie zostało 

wykorzystane we wcześniejszej powieści. 

Zbiorek Sawickiego polecam. Nawet dla dwóch opowiadań (Widok spod kurhanu 

oraz Czekając, aż skończy się wszystko) warto go kupić. Pozostałem teksty są tylko 

poprawne, miejscami nieokrzesane, ale też dostarczają rozrywki. Mam też szczerą 

nadzieję, że pisarz jakoś wyplącze się z nieudanej historii Nadziei..., aby snuć swoją wizję 

na czystej karcie, od początku, konsekwentnie i spójnie. Bo drobne kolce w każdej 

opowieści można wygładzić, a nawet warto je wygładzić, o ile kwitnący powyżej kwiat 

ładnie pachnie. 


