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Bo nie zna życia, kto nie służył w marynarce... 

 

Co mogą zrobić uciekający przestępcy, pragnąc uniknąć śmierci po tym, gdy zdołali 

narazić się szarym eminencjom przestępczego półświatka i najwyższym władzom 

państwowym? Zwerbować (na polecenie zresztą i za przyzwoleniem owych władz) załogę 

pirackiego okrętu, mimo że morze pozostaje im obcym żywiołem; wiedza obu bohaterów na 

temat żeglugi ogranicza się do konstatacji: Nasze doświadczenie odnośnie do statków (...) 

sprowadza się do wsiadania, rzygania i wysiadania1. Tak też uczynili były przywódca 

Niecnych Dżentelmenów i jego kompan; zresztą sam okręt, który wybrali, był równie 

osobliwy, co jego załoga, toteż można rzec, iż obaj bohaterowie — mimo że pierwotnie nie 

mogli się w niej odnaleźć, rychło dostosowali się (a przynajmniej wykazali wiele dobrej woli, 

aby to uczynić) do pozostałej załogi.  A o tym, jak do tego doszło i co sprawiło, że w ogóle 

zdecydowali się na równie desperacki krok (czy też raczej zostali do niego przymuszeni, 

realizując tym samym nie swój plan „zbrodni doskonałej”), zainteresowani mogą przeczytać 

w drugim tomie przygód Locke’a Lamory: Na szkarłatnych  morzach. 

Jest chyba coś szczególnego w morskiej przygodzie, skoro Lynch to kolejny — po 

Michaelu J. Sullivanie (mam tu na myśli Szmaragdowy Sztorm, 2009; wydanie pol. 2012) i 

Stevenie Eriksonie (jest to niezależna opowieść osadzona w świecie przedstawionym 

Malazańskiej Księgi Poległych, wchodząca w skład cyklu o przygodach Bauchelaina i 

Korbala Broacha: Męty Końca Śmiechu, 2007; wydanie pol. 2008) — pisarz, który w 

ostatnich latach zdecydował się umieścić fabułę opowieści fantasy pośród fal oceanu2. Czy 

decyzję tę — w odniesieniu do cyklu o przygodach Niecnych Dżentelmenów — należy 

rozpatrywać jako próbę uniknięcia znużenia czytelnika monotonią schematu fabularnego, czy 

też może jest ona świadectwem poszukiwania przez Lyncha nieobarczonych tradycją gatunku 

rozwiązań? Niezależnie od motywacji przyświecającej autorowi, należy uspokoić miłośników 

                                                             
1 S. Lynch, Na szkarłatnych morzach, przekł. M. Strzelec, W. Szypuła, Warszawa 2013, s. 201. 
2 Pierwowzorem pod tym względem mogłaby być zapewne kompania Wolnych Towarzyszy, którym przewodził 

Conan na kartach Cieni w blasku księżyca Roberta E. Howarda (1934; wydanie pol. 1991). Również Michael 

Moorcock pośród bezkresu oceanu usytuował akcję jednego z tomów sagi o Elryku — Żeglarzu Mórz 

Przeznaczenia (1977; wydanie pol. 1994). Z polskiej fantastyki na uwagę zasługują opowieści z tomu Czarna 

bandera Jacka Komudy (2008). Oczywiście nie sposób jest nie wspomnieć o filmowym cyklu Piraci z Karaibów 

(USA 2003-2011, reż. Gore Verbinski i in.). W ogóle problematyka morska w literaturze fantasy wciąż pozostaje 

nierozpoznana i oczekuje na swego badacza — znacząca pod tym względem jest praca Margaret Cohen, która 

wątkom marynistycznym w fantasy poświęca dość ogólnikowe uwagi w zakończeniu (zob.: taż, Afterword: Jack 

Aubrey, Jack Sparrow, and the Whole Sick Crew, [w]: taż, The Novel and the Sea, Princeton 2010, s. 225‒230). 
Więcej informacji można znaleźć w: The Greenwood Encyclopedia of Science Fiction and Fantasy, Westport 

2005, t. 2, s. 698‒700, hasło: Sea Travel. 
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przygód Lamory — drugi tom jest równie sprawnie napisany (i przełożony), co pierwszy, 

toteż możemy oddać sie lekturze bez obaw, że nas rozczaruje.  

Oczywiście zmiana scenerii akcji nie pozostaje bez wpływu na rozłożenie akcentów 

fabularnych. Lynch pozostaje w tym względzie wierny pomysłowi z Kłamstw Locke’a 

Lamory. Wprowadzane retrospekcje pozwalają mu zaznajomić odbiorcę z wydarzeniami, 

które rozegrały się pomiędzy zakończeniem intrygi w Camorze, a pomysłem Lamory na 

obrabowanie sejfu Wieży Grzechu; dzięki ich lekturze czytelnik zostaje też zaznajomiony z 

okolicznościami, które doprowadziły protagonistów do decyzji zaciągnięcia się na piracki 

statek oraz może zrozumieć dramatyczną scenę prologu. Jest to rozwiązanie trafne z kilku 

względów: przede wszystkim pozwala uniknąć powtarzalności schematu fabularnego; 

umożliwia też porzucenie chronologii fabularnej i zaprasza czytelnika do zabawy w 

rekonstrukcję wydarzeń. Pod tym względem Na szkarłatnych morzach zbliża się strukturalnie 

do odmiany powieści detektywistycznej, w której nacisk zostaje położony na odtworzenie 

„jak to naprawdę było”, nie zaś pojmanie i ukaranie winnego przestępstwa3. Z tej 

perspektywy znacząca zdaje się akcja prologu, odkrywająca, kim jest zdrajca. 

Sugerowane tu powinowactwo z wyboru przygód Locke’a i literatury kryminalnej 

(traktowanej jako trop umożliwiający odnalezienie najskuteczniejszej strategii lekturowej) 

wzmaga liczbę fałszywych tożsamości, którymi posługują się protagoniści w trakcie realizacji 

kolejnych etapów skomplikowanych planów. Przebieranki i uchodzenie za kogoś innego 

zbliża Locke’a i Jeana do tytułowej postaci Wielkiego Szu (Polska 1982, reż. Sylwester 

Chęciński). Oczywiście w obu wypadkach inne jest rozłożenie akcentów fabularnych; w 

filmie nacisk kładziony zostaje przede wszystkim na tragizm postaci Szu, wikłającego się (do 

dramatycznego finału) w rozgrywki pomiędzy uczestnikami aranżowanych przez siebie gier 

międzyludzkich. Przewrotnie ukazana obrona wartości nakazuje film Chęcińskiego sytuować 

poza kinem gatunkowym4.  

Tymczasem bohaterowie Lyncha to przede wszystkim uczestnicy komedii 

łotrzykowskiej. Z tego względu druga odsłona cyklu pozostawia uprawnioną paralelę do 

Żądła (USA 1973, reż. George Roy Hill). Zarazem jednak, z uwagi na wątek kasyna i banku, 

który bohaterowie zamierzają rozbić, możliwe pozostają aluzje do tak do oryginalnej wersji 

                                                             
3 Jako punkt odniesienia dla strategii pisarskiej Lyncha można przywołać tezy Amosa Oza, dotyczące satysfakcji 

lekturowej jako czynnika prymarnego w kontakcie czytelnika z utworem literackim (zob.: tenże, Podsumowanie. 

Przyjemność czytania, [w]: tenże, Opowieść sie zaczyna. Szkice o literaturze, przekł. W. Sadkowski, Warszawa 
2003, s. 110-141). 
4 Zob.: T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2009, s. 494-495.    
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Ocean’s Eleven (USA 1960, reż. Lewis Milestone), jak i tworzącego cykl remake’u (Ocean’s 

Eleven: Ryzykowna gra, USA 2001, reż. Steven Soderbergh; Ocean’s Twelve: Dogrywka, 

USA 2004, reż. Steven Soderbergh; Ocean`s Thirteen, USA 2007, reż. Steven Soderbergh).  

Już sam wątek podboju Wieży Grzechu (podobnie zresztą jak morskie przygody)  

wystarczyłby w  zupełności na pełnowymiarową opowieść. Myliłby się jednak ten, kto 

pragnąłby w powieści Lyncha dostrzegać dwie przygody Niecnych Dżentelmenów. Oba wątki 

splatają się z sobą, tworząc zwartą fabularnie historię, od której nie sposób się oderwać. I 

tylko pisarz znów pozostawia więcej tajemnic, niż ich rozwiązuje. Miejmy przeto nadzieję, że 

kolejne tomy będą utrzymane na podobnie wysokim poziomie, a ich lektura pozostanie 

równie satysfakcjonująca, dostarczając niejednej chwili zadumy nad meandrami zbrodniczego 

umysłu Locke’a Lamory. 
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