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Gdzie wszyscy moi przyjaciele? Zabrakło ich... 

 

Myśleć, że równie dobrze, jak patrzeć w przyszłość jest oglądać się wstecz, i że każde 

ludzkie życie kształtuje własną imitację nieśmiertelności — przybierającą formę koła. Tak 

właśnie myśli (...) wczesnym rankiem tuż po tym, jak budzi się ze snu, kiedy jest bliski 

przypomnienia sobie czasów dzieciństwa i przyjaciół, z którymi je dzielił1. W ten sposób 

mogłaby rozpocząć się najnowsza powieść Łukasza Orbitowskiego (bądź takim zostać 

opatrzona mottem). Przy czym, co należy koniecznie dopowiedzieć, Szczęśliwa ziemia nie 

stanowi parafrazy Kingowskiego To!, zaś powinowactwo z wyboru, jakie można dostrzec 

pomiędzy oboma utworami, dalece wykracza poza inspirację, parafrazę bądź artystyczny hołd 

złożony „królowi literackiego horroru” (jak zazwyczaj bywa King określany). To raczej 

dyskusja z amerykańskim pisarzem nad istotą grozy i jej źródłami2. 

Tym, co odróżnia obu autorów, jest przeniesienie akcentu z małomiasteczkowej 

egzotyki i irracjonalnych zdarzeń, rozgrywających się w scenerii prowincji (obraz 

codzienności Ryskusmyku zdaje się powielać Derry) na monotonię życia bez perspektyw; pod 

tym względem bliżej jest autorowi Szczęśliwej ziemi do rozrachunkowego nurtu reportażu 

filmowego, w którym prowincja zostaje odarta ze złudzeń sielskości (Arizona, Polska 1997, 

reż. Ewa Borzęcka; Czekając na sobotę, Polska 2010, reż. Irena Morawska, Jerzy Morawski). 

Oczywiście pisarz nie ma ambicji rozrachunkowych z prowincjonalną rzeczywistością (a 

przynajmniej nie czyni tego w sposób analogiczny do twórców przywoływanych tu 

reportaży).  

Przede wszystkim Szczęśliwa ziemia to utwór będący świadectwem ewolucji pisarstwa 

Orbitowskiego od konwencjonalnych opowieści z dreszczykiem, w których do kreacji 

mechanizmami strachu (określenie Marka Wydmucha) wykorzystywane są figury 

inspirowane fantastyką grozy (tak było m.in. w wypadku Złych wybrzeży, 1999; Wigilijnych 

psów, 2006, oraz Horror show, 2006) ku opowieściom, ewokującym poczucie strachu nie z 

uwagi na fabułę, lecz implikacje z niej wynikające. Widma (2012) i Ogień (2012) nie są 

przecież utworami z kręgu fantastyki grozy sensu stricto, a jednak nie pozostawiają 

obojętnymi, budząc emocje zbliżone do właściwych podczas lektury fantastyki grozy. W ich 

                                                             
1 S. King, To!, przekł. R. Lipski, Warszawa 1993, t. 3, s. 254. 
2 Z tego względu nie wydaje się mieć racji zniesmaczona [właśc.?], upatrująca pomiędzy powieściami Kinga i 

Orbitowskiego jedynie „lekkiego podobieństwa” (zob.: taż, Nie przeszkadzaj mi, bo tańczę [recenzja Szczęśliwej 
ziemi Łukasza Orbitowskiego], „Lubimy czytać”, http://lubimyczytac.pl/profil/56730/zniesmaczona/oficjalne-

recenzje/1/3149/nie-przeszkadzaj-mi-bo-tancze [wpis z dn. 08.11.2013]. 

http://lubimyczytac.pl/profil/56730/zniesmaczona/oficjalne-recenzje/1/3149/nie-przeszkadzaj-mi-bo-tancze
http://lubimyczytac.pl/profil/56730/zniesmaczona/oficjalne-recenzje/1/3149/nie-przeszkadzaj-mi-bo-tancze
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bowiem wypadku źródła mechanizmów strachu tkwią w narodowej i społecznej mitologii 

(nieprzypadkowo autor sięga po epizody z XX-wiecznej historii Polski wciąż żywo obecne w 

dyskursie społecznym). Ten nader skrótowy przegląd twórczości Orbitowskiego należy — dla 

pełnego obrazu — koniecznie uzupełnić społeczno-rozrachunkowymi utworami, w których 

zło pozostaje konsekwencją decyzji protagonistów, niepotrafiących korzystać z przywileju 

wolnej woli (Tracę ciepło, 2007) oraz akcentujących „dziwność istnienia” (Szeroki, głęboki, 

wymalować wszystko, 2001; Święty Wrocław, 2009).  

Jak sytuuje się w naszkicowanej tu typologii Szczęśliwa ziemia? W trakcie pierwszej, 

pobieżnej lektury wydaje się koncepcyjnie powrotem do Opowieści taksówkarskiej (2006), 

jednakże różnorodność możliwych kontekstów interpretacyjnych, które ewokuje, nakazuje 

zrewidować tę opinię. Nieprzypadkowo bowiem fabuła utworu zostaje osadzona na prowincji 

tak głębokiej, że trudno miasteczko (nawet nie biorąc pod uwagę jego osobliwej nazwy) 

traktować jako znak semantycznie pusty — tym bardziej że pozostaje ono niedookreślone 

geograficznie, gdzieś pomiędzy Legnicą i Wrocławiem. Doprecyzowanie położenia zdaje się 

jednakże sekundarne wobec celu przyświecającego autorowi: istotne bowiem jest nie tyle 

usytuowanie (i tak przecież fikcyjnej) miejscowości, co poprzez owo niedookreślenie 

uczynienie jej kwintesencją prowincjonalności (przy czym, co ważne, same Rykusmyku 

opisano na tyle dokładnie, że możliwe staje sie odtworzenie wyglądu miejscowości na 

mapie). Podkreślona zostaje ona w interesujący sposób poprzez kreację językową narratora, 

będącą wykładnią jego małomiasteczkowej świadomości; zakładając istnienie suponowanej 

przez Hannę Buczyńską-Garewicz relacji między podmiotem i miejscem przezeń 

zasiedlanym, można by rzec, iż prostota języka staje się odzwierciedleniem mentalności 

mieszkańców miejscowości i sposobu ich percepcji świata3. 

Oczywiście już wcześniej Orbitowski zdradzał inklinacje do osadzania fabuły w 

konkretnych geograficznie — a zarazem, co trzeba podkreślić — peryferyjnych (z 

perspektywy Centrum, jakim mieni się stolica) miejscach, które czynił „centrum 

wszechświata”; nieobce też były mu przedmieścia oraz zapoznane dzielnice wielkich miast, 

szkicowane jako „miejsca osobne”. Jednakże dotąd nie można było w prozie tej odkryć 

takiego ładunku zaangażowania w kreśleniu prowincjonalnej codzienności w jej beznadziei i 

szarościach, od których można uciec, jedynie wyjeżdżając. Właściwość ta zbliża Szczęśliwą 

                                                             
3 Zob.: H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii Przestrzeni, Kraków 

2006, s. 6. 
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ziemię do koncepcji rozrachunkowego nurtu prozy regionalnej, wykrystalizowanego w 

opozycji do dominującej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku literatury małych ojczyzn. 

Uwypukla zarazem ironiczny wydźwięk tytułowego sformułowania, odnoszącego czytelnika 

(czy intencjonalnie?) do utożsamiania — w myśl społecznego stereotypu — prowincji z 

sielską egzystencją, z dala od rozterek ponowoczesnego świata; analogiczną funkcję zdaje się 

pełnić nazwa fundacji Nowoczesna Prowincja (s. 75).  

Istotnie, mieszkańców Rykusmyku owe rozterki omijają z daleka, jednakże nie z 

uwagi na walory miejsca ich zamieszkania, lecz ponieważ z mieściny tej wszędzie jest 

daleko; szczególnie dobitnie zaakcentowane zostało to w pierwszej opowieści, jakkolwiek już 

w początkowych akapitach zakwestionowane zostały przypisywane w imaginarium communis 

prowincji bezruch i cisza. Codzienność zabaw dzieci, choć pozornie zwykła, niesie 

przedsmak grozy, jaka stanie się udziałem nastoletnich protagonistów za sprawą ich decyzji o 

zejściu w podziemia ruin pobliskiego zamku.  

Decyzja ta zdeterminowała ich dalsze życie i to, co miało być szczeniackim 

wygłupem, stało się katalizatorem wszelkich przyszłych decyzji. Czytelnikowi dane jest 

śledzić losy zarówno przyjaciół, którzy porzucili Rykusmyku, jak i tego, który pozostał. Co 

znamienne, losy i osobiste wybory ich wszystkich bezzmiennie prowadzą do poczucia 

życiowej klęski i niespełnienia. Orbitowski porusza w tym — dość ważnym fabularnie — 

wątku relatywistycznego charakteru rozumienia tego, czym jest życiowy sukces, niezwykle 

istotną kwestię, sygnalizującą to, co stanowi novum na tle dotychczasowej twórczości autora 

Szczęśliwej ziemi. Czy bowiem spełnienie marzeń może doprowadzić do klęski? Odpowiedź 

pozostaje twierdząca; co jednak ciekawe, Orbitowski nie jest jedynym pisarzem, ukazującym 

owo niebezpieczeństwo — trudno nie odnaleźć w tym zakresie paraleli do losów jednej z 

bohaterek Smugi krwi Johana Theorina (2010; wydanie pol. 2012). W obu powieściach można 

dostrzec też tendencję do „uzwyczajnienia”, zracjonalizowania tego, co fantastyczne (u 

Theorina elf okazuje się porzuconym dzieckiem; monstrum Orbitowskiego to przede 

wszystkim reprezentacja mrocznej strony psyche bohaterów); najważniejsze bowiem 

rozgrywa się — jak zresztą słusznie zauważa Dariusz Nowacki — w rzeczywistości 

społeczno-obyczajowej, nie na płaszczyźnie nadprzyrodzonego. Toteż Szczęśliwa ziemia jest 

istotną (nie tylko w dorobku pisarza) pozycją, jeśli odczytywać ją przez pryzmat rozrachunku 

pokoleniowego, nie zaś literatury gatunkowej4.  

                                                             
4 Zob.: D. Nowacki, Zwykłe życie straszniejsze od bestii. Orbitowski pyta, co poszło nie tak, „Gazeta Wyborcza” 

2013, z dn. 5 listopada, s. 15. 
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Istotnie, codzienność jest w Szczęśliwej ziemi groźniejsza nawet od istotny z podziemi 

zamku, a być może również od monstrum zamieszkującego kanały Kingowskiego Derry — te 

bowiem można było pokonać, zaś małomiasteczkowa powszedniość przytłacza tak, iż nie 

sposób od niej uciec (tym bardziej że spotkanie z mieszkańcem podziemi zostaje w powieści 

Orbitowskiego opisane na wzór sennego koszmaru). Z tej perspektywy niezwykle 

złowieszczo zdają się brzmieć słowa wiersza Ewy Lipskiej, ukazującej małomiasteczkową 

codzienność: 

Lato z polskiego grilla. Zgryźliwy upał. 

Na rynku metaboliczny McDonald`s. 

Despotyczny zapach spalin. 

Krótko przycięta plotka u fryzjera. (...) 

Naturalnej wielkości życie5.  

Wersy te mogą też stanowić najcelniejsze podsumowanie Szczęśliwej ziemi, która dla 

protagonistów utworu Orbitowskiego okazała się Elliotowską „ziemia jałową”. 
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5 E. Lipska, Miasteczko, [w]: taż, Drzazga, Kraków 2006, s. 19-21. 


