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Ale to już było... 

 

Można byłoby — trawestując słowa Szekspira — stwierdzić: „Źle się dzieje w 

Wydawnictwie Powergraph”. A nawet bardzo źle, skoro oficyna, znana na giełdzie 

czytelniczej z przestrzegania najwyższych standardów wydawniczych, decyduje się na ruchy, 

które nie sposób określić innym mianem niż populistyczne. Ektenia Emila Strzeszewskiego 

nie jest bowiem tym, za co pragnie uchodzić. Nie jest to ani powieść, ani jej premiera — 

wbrew wyraźnym oświadczeniom dostępnym w sieci internetowej — nie miała miejsca w 

listopadzie 2013 roku; co najbardziej zadziwiające, to że również autor podtrzymuje ową 

ułudę na własnej stronie internetowej1. Toteż niniejsze uwagi na temat utworu należałoby 

rozpocząć od wprowadzenia kilku niezbędnych uściśleń i doprecyzowań: 

1. Biorąc pod uwagę strukturę fabularną tekstów zgromadzonych w książce, mamy do 

czynienia nie z powieścią, a z tomem krótkich form prozatorskich, osadzonych w ramach 

jednego świata przedstawionego. Nie jest to oczywiście zarzut; co więcej: zaproponowana 

przez Strzeszewskiego formuła pozwala na pełniejsze ukazanie wykreowanej na potrzeby 

opowieści wizji alternatywnej rzeczywistości. Można by motywy autora opatrzyć uwagą 

Jose Louisa Borgesa, przekornie zauważającego przewagę małych form epickich nad ich 

„wielkimi” odpowiednikami: Układanie obszernych książek to pracowite i zubażające 

szaleństwo: rozwijanie na pięciuset stronach idei, której doskonały ustny wykład zajmuje 

kilka minut2. 

Jednakże stosowanie określenia „powieść” w sytuacji, gdy utwór nie spełnia 

warunków koniecznych, wyznaczonych przez ustalenia genologiczne (nawet w dobie — 

przywołajmy określenie Stanisława Balbusa — „zagłady gatunków”3) jawi się jako 

nadużycie zaufania odbiorcy. Ten bowiem przystępuje do lektury z innym nastawieniem, 

jeśli ma w perspektywie lekturę obszerniejszej całości, niż ze świadomością, iż każda 

wydzielona edytorsko partia do kolejna odsłona fragmentarycznie ukazanego świata. 

2. Niezależnie od rozstrzygnięć terminologicznych z zakresu genologii form prozatorskiej 

(które i tak zajmują przecież bardziej literaturoznawców niż czytelników 

„nieprofesjonalnych”), odbiorca Ektenii nie ma do czynienia z utworem, który można 

                                                             
1 Zob.: Wojowanie ze słowem i na słowa — blog Emila Strzeszewskiego, http://rheged.wordpress.com, 

[informacja z dn. 25.11.2013] ; zob. też np.: http://katedra.nast.pl/ksiazka/13128/Strzeszewski-Emil-Ektenia/.  
2 J. L. Borges, Prolog, [w]: tenże, Fikcje, przekł. A. Sobol-Jurczykowski, S. Zembrzuski, Warszawa 2003, s. 10. 

Oczywiście zarówno przekorny ton przywołanej tu wypowiedzi, jak i kontekst sytuacyjny, towarzyszący jej 
powstaniu, nakazuje zachowanie dystansu do owych słów.  
3 Zob.: S. Balbus, Zagłada gatunków, „Teksty Drugie”, 1999, nr 6, s. 25-39. 

http://rheged.wordpress.com/
http://katedra.nast.pl/ksiazka/13128/Strzeszewski-Emil-Ektenia/
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określić mianem debiutu (a tym bardziej — ze względów wyłuszczonych powyżej —

powieściowego debiutu). Z połową z opowieści (tj. dwoma z czterech) miłośnik fantastyki 

miał już okazję zapoznać się o wiele wcześniej: Gliniany golem ukazał się w 2008 roku na 

łamach ósmego numeru „Fantastyki Wydania Specjalnego”, zaś Kolej karną znamy z 

„Fantasy i Science Fiction” (nr 2 z 2011 roku). Jak wobec tego odczytywać (w 

perspektywie prawnej) notkę o oznaczeniu praw autorskich na wydanie z roku 20134?  

Oczywiście nie umniejsza to wartości artystycznej ani prezentowanych uprzednio, ani 

tych, które ujrzały światło dzienne dopiero w Ektenii utworów. Zmienia się jednak 

znacząco kontekst lekturowy, w którym mogą zostać one odczytywane. Przypomnijmy, iż 

rok 2008 to czas, kiedy rodzimi twórcy steampunku dopiero wypracowują własną 

poetykę, dość obficie czerpiąc z zachodnich (głównie anglojęzycznych) tekstów kultury o 

alternatywnym wieku pary. Przypomnijmy: polski czytelnik zna (i docenia) już Maszynę 

różnicową Williama Gibsona i Bruce’a Sterlinga (1991; wydanie pol. 1997), zaś w kinach 

pojawił się już Powrót do przyszłości III (USA 1990, reż. Robert Zemeckis) i Bardzo 

Dziki Zachód (USA 1999, reż. Barry Sonnenfeld); na DVD w 2004 roku pojawia się 

Steamboy (Japonia 2004, reż. Katsuhiro Ōtomo). Wówczas też ukazuje się pierwszy tom 

dylogii Pawła Piskorskiego Zadra (2008-2009), zaś w 2007 pojawia się komiks Pierwsza 

Brygada. Warszawski pacjent Janusza Wyrzykowskiego, Tobiasza Piątka i Krzysztofa 

Janicza.  

Z tego względu rodzimy miłośnik retrofantastyki z 2008 roku inaczej będzie oceniał 

Glinianego golema niż ten, który poznaje go w 2013; inna jest bowiem jego świadomość 

konwencji i oczekiwania.  

3. Jak rozumieć decyzję, by powieść miała premierę jedynie w postaci e-booku? Czyżby 

wydawnictwo, znane z nastawienia na to, by kontakt z sygnowanymi przez siebie 

książkami dostarczał satysfakcji nie tylko intelektualnej (któż obecnie, w dobie cięcia 

kosztów, decyduje się na szyty grzbiet woluminu i sztywne okładki?), musiało ograniczyć 

koszty własne? A może osoby odpowiedzialne za politykę wydawniczą oficyny 

dostrzegły potencjał rynku książki elektronicznej? Dlaczego jednak nie zdecydowano się 

na taki krok w wypadku innych utworów, które ukazały się w ostatnim czasie? 

                                                             
4 Iluzję tę — zapewne ze względów marketingowych — Strzeszewski podtrzymuje na swoim profilu na portalu 

społecznościowym Facebook, przywołując hurraoptymistyczną recenzję zamieszczoną na stronie internetowego 

pisma „Poltergeist”; zob.: https://www.facebook.com/pages/Emil-Strzeszewski-profil-

autorski/487429785424?ref=stream&hc_location=stream [wpis z dn. 30.11.2013]. 

 

https://www.facebook.com/pages/Emil-Strzeszewski-profil-autorski/487429785424?ref=stream&hc_location=stream
https://www.facebook.com/pages/Emil-Strzeszewski-profil-autorski/487429785424?ref=stream&hc_location=stream
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Czyżbyśmy mieli do czynienia z segregacją pisarzy na równych i równiejszych (resp. 

drukowanych w sposób tradycyjny i elektroniczny)? Trudno bowiem traktować oba 

sposoby publikacji jako równorzędne5. 

*** 

Jak zatem czytać Ektenię? Z pewnością jest ona zbiorem godnym uwagi odbiorców 

dbających o językowy aspekt kreacji świata przedstawionego. Strzeszewski dąży do 

stworzenia iluzji narracji, której stylistyka byłaby wzorowana na powieści XIX-wiecznej, a 

zarazem uwzględniała zmienioną świadomość literacką współczesnego czytelnika względem 

jego antenata sprzed ponad wieku. Dzięki tej właściwości stajemy się świadkami 

szczególnego napięcia pomiędzy językową kreacją świata przedstawionego a (czytelniczą, ale 

i pisarską) świadomością konwencji, w ramach której ona funkcjonuje. Nie bez znaczenia 

pozostają pod tym względem różne gry genologiczne, wykorzystywane przez autora, 

zwodzącego odbiorcę w inicjalnych akapitach sugestią wprowadzenia reguł właściwych dla 

literatury kryminalnej; pierwsze zdania mogłyby otwierać bowiem nie powieść 

steampunkową, lecz dowolny retrokryminał, którego tematem byłaby zbrodnia (pozornie) w 

afekcie.  

I tylko niepokoi wprowadzony zawartością semantyczną tytułu wątek teologiczny. Czy 

istotnie uprawione jest traktowanie tytułowego terminu, zaczerpniętego z rytów języka liturgii 

Kościołów wschodnich, w ujęciu mistycznym? Pytanie to ewokuje zresztą znacznie 

poważniejszą, a niestety pomijaną przez Strzeszewskiego kwestię możliwości uobecnienia 

sacrum w świecie, w którym manifestacja Absolutu stanowi element rzeczywistości ontycznej 

(golemy funkcjonują dzięki tchnieniu Słowa-Logosu; pod tym względem interesująco wypada 

konfrontacja Ektenii z Czerwonym golemem Petera Higginsa, 2013; wydanie pol. 2013); 

również wykładnie tarota zyskują w tej sytuacji inny wymiar. 

Jedno pozostaje niezaprzeczalne: opowiadania Strzeszewskiego godne są — bez 

względu na zawirowania towarzyszące ich publikacji w Ektenii — uwagi; tym bardziej że 

pozostają (przy swej ułomności) interesującym, nie tylko zresztą artystycznie, świadectwem 

poszukiwania sacrum w zsekularyzowanym świcie, w którym nazbyt często traktowane jest 

ono instrumentalnie. 

                                                             
5 Świadomość, iż tak nie jest, mają nie tylko specjaliści-neurolodzy, ale i „nieprofesjonalni” czytelnicy; zob. 

uwagi w szkicu: Książka: papierowa czy elektroniczna? 

(http://chwilanapoddaszu.blogspot.com/2013/09/ksiazka-papierowa-czy-elektroniczna.html [wpis z dn. 
23.09.2013]).  

  

http://chwilanapoddaszu.blogspot.com/2013/09/ksiazka-papierowa-czy-elektroniczna.html
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