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Czas (bezpowrotnie) utracony 

 

Utwór Macieja Kusztala Czarna zima jest objętościowo skromny, zwłaszcza wobec 

obserwowanych współcześnie tendencji do tworzenia rozbudowanych, wielotomowych sag 

fantasy, których autorzy rzadko zadowalają się formułą trylogii; czymże jest bowiem 114 

stron choćby wobec Malazańskiej Księgi Poległych Stevena Eriksona (1999–2011; wydanie 

pol. 2000–2012)? Na tym jednakże dobre wiadomości się kończą. Okazuje się bowiem, że 

lekturę owych 114 stron przyjdzie nawet najbardziej zagorzałemu miłośnikowi rodzimej 

literatury fantasy okupić znudzeniem rychło przekształcającym się w irytację wobec 

nagromadzonych (dodajmy: nieintencjonalnie) absurdów i poczuciem, że nawet autor (a cóż 

dopiero czytelnik) nie bardzo wiedział, dokąd podąża w pogoni za umykającym mu 

natchnieniem.  

Utwór Kusztala drażni zresztą z różnych – nie zawsze zależnych od pisarza – 

powodów. Irytującą a symptomatyczną manierą, dająca się zaobserwować na wydawniczym 

rynku, jest określanie każdej relatywnie szerszej objętościowo formy mianem powieści. 

Dzieje się tak bez względu na to, czy dany tekst spełnia minimum kryteriów koniecznych, 

które uprawniałoby przywoływanie tego — ściśle doprecyzowanego genologicznie — 

pojęcia; pewnym wyjściem z sytuacji byłoby stosowanie określenia mikropowieść, to jednak 

zdaje się deprecjonujące dla oficyny1. Oczywiście można uznać gest ten za przejaw polityki 

wydawnictwa, podporządkowanego regułom wolnego rynku, na którym reklamowa przesada 

utożsamiana zostaje z zabiegami o zwiększenie sprzedaży. W tym sensie pozostają one 

niezależne od pisarza. 

Trudno jednak z tej samej perspektywy rozpatrywać obrane rozwiązania fabularne i 

kreację świata przedstawionego. Podczas lektury trudno odeprzeć wrażenie, że zanim autor 

zasiadł do pisania, uważnie przeczytał dostępne dla niego podręczniki creative writting; być 

może nieobce też były mu strony internetowe z poradami dla Mistrzów Gry, podpowiadające, 

w jaki sposób tworzyć fabułę atrakcyjną dla uczestników sesji role-playing game2. 

Konstruując opowieść Kusztal zapewne posiłkował się owymi „złotymi radami”, pilnie 

przestrzegając — na tyle ogólnikowych, że bezpiecznych w swej nijakości i banale ‒ porad. W 

                                                             
1 O ogólnym „pomieszaniu materii” i znaczeń — zwłaszcza w krytyce nieprofesjonalnej — świadczy 

bezwartościowa merytorycznie, lecz niezwykle symptomatyczna dla sygnalizowanego tu zagadnienia dyskusja 

wokół wyznaczników mikropowieści; zob.: http://www.fantastyka.pl/10,56843101.html [dostęp?].  
2 Przykładem służy anonimowy Poradnik  początkującego Mistrza Gry, zamieszczony na „Game Exe. Portal 

Fantastyczny”, http://gexe.pl/gry-rpg/art/2393,poradnik-poczatkujacego-mistrza-gry [dostęp?].  

http://www.fantastyka.pl/10,56843101.html
http://gexe.pl/gry-rpg/art/2393,poradnik-poczatkujacego-mistrza-gry
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efekcie powstał utwór z poprawnie poprowadzoną fabułą, poprawnie skonstruowanymi 

bohaterami, poprawnie wprowadzonym wątkiem fantastycznym, ukazujący poprawnie 

zarysowany świat właściwy literaturze fantasy. I właśnie owa poprawność sprawia, że Czarna 

zima nudzi. Nic w tym dziwnego, bowiem nawet najbardziej zagorzałym miłośnikom 

opowieści spod znaku magii i miecza trudno zachować entuzjazm podczas lektury utworu, 

którego największą zaletą pozostaje (pokreślmy: nieintencjonalne) zaproszenie do zabawy w 

odgadywanie — dość łatwo przewidywalnego — rozwoju fabuły, oraz źródeł inspiracji. Dla 

tych zaś, którym owe poszukiwania zdają się niewystarczające, autor ma do zaproponowania 

poszukiwanie lapsusów, wynikających z nie dość przemyślanej konstrukcji świata 

przedstawionego. Wreszcie: dla najbardziej ambitnych czytelników-detektywów Kusztal 

zachował kryptocytaty i aluzje literackie do Boskiej komedii Dantego, Sienkiewiczowskiej 

Trylogii, utworów Jacka Komudy, Bestii Marka Świerczka (2007). Mogą oni wsłuchać się też 

w strofy żołnierskich pieśni, których autor nie pożałował, obdarzając bohaterów tyleż 

elementarnym wyczuciem rytmu, co brakiem zmysłu estetycznego i upodobaniem do 

dokładnych rymów częstochowskich. 

Twórca literatury fantasy oczywiście nie jest historykiem i nie ma obowiązku 

dostrzegania niuansów życia społecznego — powie ktoś. Zgoda, jednakże i on powinien 

zachować zdrowy rozsądek. Tymczasem bohaterowie Czarnej zimy jeśli nie radzą sobie w 

najdrobniejszych kwestiach związanych z przeżyciem, odwołują się do czarów; 

reprezentatywnym przykładem służy wątek związany z hipotermią jednego z knechtów. 

Pomijamy tu fakt, że ktoś, dla kogo mróz stanowi element życia, pozwala sobie na 

niefrasobliwe zachowanie; jeśli jednak już do tego doszło, czy istotnie konieczna była 

interwencja maga (s. 14-15)? Czy też raczej zadecydował o niej kaprys autora, pragnącego 

utwierdzić odbiorcę w przekonaniu, że ten ma do czynienia z utworem fantasy? A tortury 

polegające na magicznym „przypalaniu wątroby” (s. 48-50)? Ich egzotyka nie rekompensuje 

zapewne miłośnikom mocnych scen obrazu tortur zawartych na kartach Królowej Joanny 

d’Arc Konrada T. Lewandowskiego (2000). Tylko czy jest to jeszcze literatura fantasy, skoro 

nie spełnia warunków teorematu Lema (teoremat ten jego twórca intencjonalnie odnosi do 

fantastyki naukowej, jednak może znaleźć on zastosowanie również w badaniu literatury 

niemimetycznej)?  

Czy też może Czarna zima to po prostu opowieść historyczno-przygodowa, z 

pretekstowo wprowadzonym wątkiem fantastycznym, niekoniecznym dla zachowania logiki 

całości? I wreszcie: czy istotnie kondycja rodzimej literatury fantasy jest tak słaba, że istnieje 
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zapotrzebowanie na opowieści na miarę utworu Kusztala? Jeśli tak, to może istotnie — 

zgodnie z supozycją Andrzeja Sapkowskiego — nie sposób już znaleźć złota w Szarych 

Górach, zaś każdy ma taką uciechę, na jaką zasłużył3? 

 

Adam Mazurkiewicz 
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3 Zob.: A. Sapkowski, Piróg, albo nie ma złota w Szarych Górach, „Nowa Fantastyka” 1993, nr 5, s. 72. 


