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Przesilenie? 

 

Republika złodziei to najnowsza — po Kłamstwach Locke’a Lamory (2006; wydanie 

pol. 2007) i Na szkarłatnych morzach (2007; wydanie pol. 2008) — odsłona cyklu o 

przygodach Niecnych Dżentelmenów. W Polsce jej premiera ukazała się nieomal 

równocześnie z wydaniem brytyjskim, co samo w sobie jest znaczące: czytelniczy (ale i — 

nie ukrywajmy — zapewne również rynkowy) sukces poprzednich tomów opowieści o 

poczynaniach Niecnych Dżentelmenów sprawił, że oficyna zaryzykowała i — na fali 

powodzenia poprzednich części — zadecydowała się uprzystępnić rodzimym miłośnikom 

talentów Lamory kolejny odsłonę jego przygód.  

Czy decyzja ta była trafna? Odpowiedź na postawione tu pytanie nie jest prosta. Z 

pewnością Locke Lamory podbił serca wielu amatorów ufantastycznionej powieści 

łotrzykowskiej; niezaprzeczalnie cykl o Niecnych Dżentelmenach proponuje wizję świata 

spod znaku magii i miecza odmienną od skonwencjonalizowanych wyobrażeń na temat 

literatury fantasy. Zarazem jednak nie można oprzeć się wrażeniu, że autor zaczyna odczuwać 

twórcze zmęczenie (a jest to niepokojące tym bardziej że całość cyklu planowana jest na 

siedem tomów). Oczywiście nie można zarzucić Lynchowi gwałtownego spadku formy: 

dowcipy sytuacyjne wciąż potrafią bawić, plany Lamory pozostają tak skomplikowane, że 

trudno jest objąć globalny sens kolejnych etapów ich realizacji, zaś protagoniści nadal (biorąc 

pod uwagę ich poczynania) budzą sprzecznie uczucia podziwu i usprawiedliwionej etycznie 

niechęci. Nadal też autor stawia czytelników przed kolejnymi zagadkami, stopniowo 

odsłaniając tajemnice związane z życiem Locke’a.  

Zarazem jednak żarty bawią w mniejszym stopniu, potyczki słowne są mniej 

finezyjne, niż w  poprzednich tomach, zaś rys psychologiczny postaci uległ uproszczeniu. W 

mniejszym stopniu zaprezentowano też osobliwości świata przedstawionego. Jednym 

zdaniem: nie jest źle, ale było lepiej.  

Gdzie leży przyczyna tego spadku formy? Czy — rozbudzone poprzednimi tomami 

(zwłaszcza Kłamstwami Locke’a Lamory) — czytelnicze apetyty nie zostały zaspokojone z 

uwagi na to, że Lynch przyzwyczaił miłośników swej prozy do smaków bardziej 

wyrafinowanych niż te, które ofiaruje w Republice złodziei? A może  przyczyna leży po 

stronie odbiorcy, znużonego lekturą (jej objętość — ponad 1800 stron — może na to wpłynąć, 

bez względu na atrakcyjność fabularną)? Niezależnie od powodów, dla których najnowszy 

tom cyklu o przygodach Niecnych Dżentelmenów nie do końca spełnia wygórowane (acz 
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usprawiedliwione lekturą poprzednich opowieści) oczekiwania, nie jest on artystycznie zły. 

Ale nie jest też równie dobry, co poprzednie, i tu tkwi problem.  

W odmienny sposób zostały rozłożone akcenty fabularne: nadal pojawiają się 

retrospekcje z lat młodości Lamory, jednak nie pełnią już one funkcji analogicznej to tej z 

poprzednich tomów; mimo że przybliżają zdarzenia rozgrywające się w przedakcji, nie mogą 

być odczytywane jako poszukiwanie źródeł dzisiejszych decyzji bohatera. Bliżej jest tu 

zarazem do wtrętów o charakterze retardacyjnym. Również sami protagoniści usuwają się w 

cień, ustępując miejsca innym, dotychczas pozostającym na dalszych planach bohaterom. 

Pojawia się wspominana dotąd jedynie w rozmowach Sabetha, dzięki czemu czytelnik ma 

okazję samemu skonfrontować zdobytą wiedzę o niej z rzeczywistością; ta zaś – dodajmy ‒ 

przerasta jego oczekiwania. Drażliwość i chimeryczny charakter bohaterki sprawiają, że 

Niecnym Dżentelmenom trudno będzie zaufać Sabecie, jak i uśpić jej czujność, kiedy za 

sprawą intryg, w którą Lamora i Tannen zostaną wplątani, stanie ona po przeciwnej stronie 

(na ironię losu zakrawa, że przyczyną tego rozłamu stała się reputacja, jaką cieszył się 

camorryjski gang; obie strony konfliktu postanowiły zatem skorzystać z jego usług).  

Tym, co decyduje o odmienności Republiki złodziei na tle poprzednich tomów, jest 

brak również jednego planu oszustwa, którego realizacja była prymarnym wątkiem 

fabularnym. Czytelnikowi dane jest wprawdzie śledzenie poczynań oszustów, jednak brak 

nadrzędnego, stopniowo realizowanego zamysłu „zbrodni doskonałej”, spowalnia rozwój 

fabularnych wypadków. Czy zmiana dominanty ma związek — jak suponuje jeden z 

recenzentów – z przeniesieniem uwagi z czynnika akcji na interakcje pomiędzy Lamorą i 

Sabethą?1. Byłby to zatem romans zbójecki zamiast komedii łotrzykowskiej (o tym, że wątek 

taki jest możliwy, świadczy dramatyczna historia miłości Jeana i Ezri, opisana w Na 

szkarłatnych morzach)? 

Być może; jednak Lynch w poprzednich tomach cyklu przyzwyczaił odbiorców do 

tego, iż osią fabularną staje się – jak to barwnie określają Niecni Dżentelmeni – „przewał”, 

nie życie uczuciowe; owszem, jest ono ważnym aspektem kreacji postaci, niemniej w obu 

poprzednich tomach nie było ono osobnym tematem. Przeciwnie w Republice złodziei; 

uczucie w rzeczonym tomie  wysuwa się na plan pierwszy. Czyżby Lynch pragnął 

zabezpieczyć się przed pułapką monotematyczności i uniknąć schematu prezentowania losów 

                                                             
1 Zob.: T. Wronka, Dwa wątki, dwie postacie, jedna historia, „Ględzenie Shadowa. Blog nie tylko literacki”, 

http://shadowmage.nast.pl/2013/10/scott-lynch-republika-zlodziei-recenzja/ [wpis z dn. 30.10.2013]. 

http://shadowmage.nast.pl/2013/10/scott-lynch-republika-zlodziei-recenzja/
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Niecnych Dżentelmenów jako kolejnych przygód, luźno powiązanych z sobą postaciami 

głównych bohaterów?  

Przesilenie dominanty tematycznej w trzecim z planowanych siedmiu tomów może 

być jednak zamierzonym przez autora posunięciem, niezbędnym do wykonania fabularnej 

wolty, którą zrozumiemy dopiero post factum. Niemniej, należy przyznać Lynchowi, że nawet 

jeśli akcja toczy się wolniej, zaś bohaterowie nie są zajęci wprowadzaniem w życie kolejnego 

planu genialnego oszustwa, lektura powieści nie nuży. Dzieje się tak głównie za sprawą 

kreacji przemyślnie dopracowanych postaci, z których każda ma własne życie wewnętrzne i 

skrywane tajemnice. To zresztą stała właściwość cyklu Lyncha, szykującego dla odbiorców  

„pułapki wewnątrz pułapek w pułapkach”; spośród bohaterów opowieści nikt nie jest tym, za 

kogo się podaje, ani nie kieruje się sugerowanymi przez siebie motywacjami. Całość zaś 

utworu przypomina teatralne przedstawienie, w którym nie sposób rozróżnić mirażu od 

rzeczywistości; niekiedy też gubią się w nim sami bohaterowie (a  wraz z nimi i czytelnicy), 

wysnuwający wnioski na podstawie fałszywych przesłanek. 

Reprezentatywny dla tej specyfiki świata przedstawionego cyklu Lyncha pozostaje 

tytuł najnowszej części: Republika złodziei to zarazem tytuł sztuki teatralnej, przy której 

wystawieniu pomagali niegdyś Lamora i Tannen. Trudno jednak nie oprzeć się wrażeniu, iż 

przywołanie wspomnień o przedstawieniu  stanowi jedynie ilustrację oszustwa wyborczego, 

do którego realizacji zostali zatrudnieni przez rywalizujące frakcje więzimagów. Kto jednak 

będzie pociągał za sznurki — już nie w sztuce wystawionej za młodych lat Lamory (która 

dała tytuł opowieści), lecz podczas wyborów do władz Karthainy? Odpowiedź na to pytanie, 

podobnie jak na inne, rodzące się podczas lektury, pozostaje niejednoznaczna. 
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