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Adam Podlewski 

Wojny w literackiej szklarni* 

Jak mawiają w Lądku Zdroju: kto mieszka w szklarni, niech lepiej nie rzuca 

kamieniami. A na nasze: kto chce pouczać bliźniego, niech lepiej w dziedzinie tej 

ekspertyzy będzie prawdziwym autorytetem. Inaczej... no cóż. Piotr Mrok postanowił 

uczynić z satyry na masową grafomanię temat swojej powieści. Albo owego dowcipu nie 

zrozumiałem, albo pisarz należy do najskromniejszych i najbardziej zdystansowanych 

wobec siebie ludzi pióra. 

Niestety, Lubelska masakra... nie jest powieścią dobrą. Niestety, bo, po pierwsze, 

okładka autorstwa Macieja Kazimierczaka (ta druga! Oryginalny projekt autora błaga 

niebiosa o nalot napalmowy) jest intrygująca, po wtóre: tytuł, choć nieco pretensjonalny, 

zapada w pamięć. Co więcej, sama historia jest może niezbyt oryginalną, ale przyjemną 

opowieścią w stylistyce metafikcji, doskonałym pomysłem na... krótkie opowiadanie. 

O tym dalej, ale wpierw wyliczę, czego w tej powieści nie ma. Nie ma Lublina, bo 

choć część akcji tam się rozgrywa, miasto w żadnym rozdziale nie przyciągnęło mojej 

uwagi, nie stało się godną areną dla sennej przygody. Masakrę znajdziemy, ale 

powiedziałbym: nie taka, jak trzeba. Choć język autora jest – zazwyczaj – poprawny (i 

nic ponadto!), pozytywne wrażenia z lektury psuje katastrofa w tempie i rozplanowaniu 

akcji, dobór bohaterów i nadużywanie odniesień do popkultury. Są koty, ale chyba tylko 

dla wypełnienia obietnicy z tytułu. Brakuje im sensownego zahaczenia w opowieści, a 

przez to jakiegokolwiek uroku. Podwórek też nie ma wiele, ale tym akurat się nie 

przejmuję. Krótko pisząc: tytuł kłamie, bo nie ma tego, co być powinno, a za to 

dostajemy coś nieoczekiwanego: autora. 

 
* Recenzja książki: Piotr Mrok, Lubelska masakra kotem podwórkowym, RW2010 2013, ISBN: 978-83-

63598-87-7 (ebook). 

 



Mroka jest tu zbyt wiele. Zbyt wiele zbędnych słów, długie rozciąganie akcji, na 

pewno w niedopuszczalnej dawce autor zwierza się ze swoich przygód z literaturą, 

maskując to opowieścią. Fantazyjna historia o pisarzu, który wpada w kłopoty przez 

bohaterów własnych utworów, może być dobrą kanwą do napisania czegoś 

przyjemnego, a nawet mądrego (jak stare, ale wciąż dobre Portrety jego dzieci George’a 

R. R. Martina), byleby autor nie wypracował zbyt wysokiego mniemania o sile tego 

konceptu. A Piotr Mrok napawa się przez setki cyfrowych stron tym prostym 

schematem. Nawet taki marudny czytelnik jak ja byłby skłonny owe rozcieńczenie mu 

wybaczyć, gdyby pisarz zaprezentował w nim coś więcej: dobry język, humor albo 

chociaż wewnętrznie spójny pomysł na akcję. Nie zaprezentował, a co więcej, 

postanowił się przed czytelnikiem z tej niedoróbki wytłumaczyć. 

Lubelska masakra... to historia młodego autora porwanego do krainy wyobraźni 

przez swoich bohaterów. Wielki świat fantazji radzi sobie sam, rządzony przez 

Imperatora Paula Atrydę, w jego skład wchodzą dzielnice fabuł Dicka czy innych 

tytanów fantazji. Akcja powieści rozgrywa się na pograniczu Unii Krain Literackich oraz 

luźnej konfederacji Grafomanów. Autor skromnie (ale i fachowo) umieszcza kraik swojej 

twórczości na kresach literatury, ale jeszcze po tej stronie limesu, oddzielony od pustyń 

fanfiction i potworków szufladowych. Pomyślana zapewne jako efektowna groteska, 

akcja Lubelskiej masakry... szybko zmienia się w korowód z trudem powiązanych scen, 

przerywanych przemyśleniami autora na temat literatury (niezbyt odkrywczymi, ale 

czasem zaskakującymi autokrytycyzmem). Poznajemy poczet sztampowych bohaterów 

(przecież specjalnie sztampowych, to powieść meta, nieprawdaż?), legion szybko 

starzejących się odniesień do kultury popularnej oraz obowiązkowy wątek romansowy i 

trochę młodzieńczego emo-pamiętnika pisarza. I gdy wreszcie ta nudna podróż w 

dobrze znane rejony zbliża się do końca, Piotr Mrok postanawia wykręcić pierwszy 

zabawny dowcip czytelnikom; dodajmy: zabawny tylko z perspektywy autora – pisze 

kawałek dobrej prozy. 

Dołączone jako urozmaicenie opowiadanie Suchariasza stanowi jedyny literacko 

udany fragment tej fabularnej masakry. Czytając je, przez chwilę się nawet zastawiałem, 

czy autor nie jest złośliwym geniuszem, który z całej swej powieści czyni satyrę na 

grafomaństwo, a na koniec pokazuje, że jak chce, to pisać porządną fantastykę potrafi. 

Nie odrzuciłem całkiem tej hipotezy; czeka ona w moim umyśle, tuż pod powierzchnią 

oceanu prawdopodobieństwa. Być może zweryfikuję swoje sądy, sięgając kiedyś po inny 



tytuł Mroka. Do tego jednak potrzebuję jakiejś przynęty, choćby w postaci kolejnego 

dobrego tytułu i następnej efektownej okładki. 


