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Wstęp 

Czterotomowa powieść Jarosława Grzędowicza Pan Lodowego Ogrodu1, powstała w la-
tach 2005-2012, najczęściej czytana jest jako powieść łącząca konwencję fantasy z science 
fiction2, a gatunkowo reprezentuje science fantasy3 (w rozumieniu, jakie terminowi te-
mu przypisuje się obecnie; Trębicki 2007; Pustowaruk 2009)4. Gdyby szukać tek-

∗ Uniwersytet Jagielloński | kontakt: anita.calek@uj.edu.pl  
1 Warto przypomnieć wielokrotnie powtarzaną przez pisarza frazę, iż Pan Lodowego Ogrodu nie jest czteroto-

mowym cyklem fantasy, a jedną powieścią, ze względów technicznych podzieloną na cztery tomy (GRZĘDOWICZ

2009: 3:05-3:45). W cytowaniach z Pana Lodowego Ogrodu podawany jest skrót PLO, numer tomu oraz strony. 
2 Tak prezentowana jest ona w pierwszym tomie, gdzie pada sformułowanie „pierwsza powieść Jarosława Grzę-

dowicza, w mistrzowski sposób łącząca elementy science fiction i fantasy” (PLO, I: 3); tak też określa ją sam 
autor w licznych wywiadach, na przykład w rozmowie z Krzysztofem Cieślikiem (GRZĘDOWICZ & CIEŚLIK 2013 A) 
lub też w wywiadzie z 27 listopada 2012 roku (GRZĘDOWICZ & LISEK 2012). 

3 W literaturze przedmiotu można też znaleźć próby innego określenia tej powieści – chociażby jako techno-
fantasy (OLKUSZ & OLKUSZ 2008), ale termin science fantasy wydaje mi się w tym przypadku bardziej trafny. 
Potwierdzają go zresztą czytelne analogie z powieścią Świat Rocannona Ursuli Le Guin (2010), powszechnie 
uznawaną za przykład tej konwencji gatunkowej (TRĘBICKI 2007; PUSTOWARUK 2009). 

4 O ucieczce przed typowo pseudośredniowiecznymi realiami świata oraz schematami narzucającymi się z naj-
bardziej popularnych wzorców fabularnych pisarz wielokrotnie mówił (GRZĘDOWICZ & CIEŚLIK 2013 A), także 

mailto:anita.calek@uj.edu.pl


226 Anita Całek 
 

stów stanowiących literacki punkt odniesienia – warto wskazać na podobieństwo kre-
acji Vuko Drakkainena do tytułowego bohatera debiutanckiej powieści Ursuli K. Le 
Guin Świat Rocannona (1966), którą uznaje się za prototypowy przykład science fan-
tasy. Znamienna jest współobecność figury Wędrowca, a miano to przypisane zostaje 
zarówno Rocannonowi, jak i Ulfowi (którego midgaardzki przydomek brzmi Nitj’sefni, 
czyli Nocny Wędrowiec). Nie umniejsza to oczywiście oryginalności Pana Lodowego 
Ogrodu, dowodząc raczej szerokich horyzontów poznawczych jego twórcy, a także bo-
gatego kontekstu kulturowego oraz literackiego, charakteryzujących zresztą wszystkie 
cztery tomy powieści5. 

Przywołane określenie gatunkowe nie wyczerpuje jednak różnorodności utworu 
Grzędowicza, w którym można dostrzec próbę retellingu wielkich dzieł literatury6 (od 
Eddy poetyckiej, Beowulfa i Kalevali do Jądra ciemności Josepha Conrada) oraz kul-
tury (emblematycznym przykładem jest tu oczywiście malarstwo Hieronima Boscha). 
Można go przeczytać, analizując ewolucję bohatera-wojownika (Olkusz 2009), mon-
strualność i grozę istot z uroczysk (Olkusz 2008), obcość i figurę Obcego (Całek 
2016), intermedialność oraz wizualny aspekt powieściopisarstwa Grzędowicza (Ol-
kusz & Olkusz 2008) – a zatem proponowana tutaj refleksja nad utopijnością oraz 
wpływem literackiej utopii na Pana Lodowego Ogrodu7 jest tylko jedną z wielu możli-
wych perspektyw. 

  

 
w rozmowie na antenie Czwórki 15 grudnia 2012 roku już po opublikowaniu czwartegp tomu powieści (GRZĘ-

DOWICZ 2012 A). O kondycji samej literatury fantasy pisarz mówił również w wywiadzie Nie ma żadnej spuścizny 
po Lemie (GRZĘDOWICZ & WINIARSKI 2010). 

5  Trudno byłoby w tym miejscu wyczerpać temat intertekstualności tej powieści, obecnej zwłaszcza w postaci 
cytatów, aluzji czy kryptocytatów, gdyż zabiegi te zasługują na osobną, szczegółową analizę. 

6  Dokładniej rzecz ujmując, jest to nie tyle retelling, ile reskrypcja subwersywna, która pozwala pisarzowi pod-
ważyć wyznaczniki gatunkowe literatury fantasy (CAŁEK 2017 B). 

7  Niezrozumiałe jest pomijanie twórczości Grzędowicza w badaniach nad polską literaturą fantastyczną; utwór 
ten zdaje się dzielić los światowej literatury fantasy, zwłaszcza tej wybitnej, o której nadal polscy literaturo-
znawcy piszą niewiele (wyjątkiem od tej reguły od lat jest John R.R. Tolkien, a od niedawna – także Le Guin). 
Problem ten podjął Krzysztof M. Maj w Allotopiach, trafnie wskazując źródło problemu pomijania fantastyki 
w badaniach literaturoznawczych: „Dojrzałość intelektualna pozwalająca zachodnim krytykom i akademikom 
dostrzegać w fantastyce tematy atrakcyjne z perspektywy feministycznej, postkolonialnej, neoliberalnej czy 
queerowej wymaga wciąż jeszcze ukształtowania [w Polsce — A.C.] – a kształtować ją trudno w sytuacji, w której 
fantastyka lokowana jest w relacji podrzędnej względem literatury, różniącej się od niej tylko tym, że nie musi 
wpierw stwarzać świata, by móc w nim opowiedzieć jakąś historię” (MAJ 2015: 10-11). 



 Pan Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza, czyli o (nie)możliwości utopii 227 
 

O tym, że lektura powieści w paradygmacie studiów nad utopiami jest nie tylko 
uprawniona, ale zaprojektowana w tekście, przekonuje zresztą sam pisarz, dla którego 
jedną z podstawowych kwestii jest władza oraz to, w jaki sposób się z niej korzysta. 
Problem władzy ma kontekst utopijny właśnie dlatego, że stawiany jest wobec świata, 
w którym dzięki magii możliwa jest realizacja każdego pomysłu, pragnienia czy marze-
nia. Światotwórstwo staje się w nim zatem odpowiedzią na najgłębsze, utopijne wyob-
rażenia bohaterów wcielających w rzeczywistość swoje wizje miejsca idealnego. Grzę-
dowicz właśnie w tej wszechwładzy widzi źródło pierwotnego błędu, niszczącego na-
wet bardzo szlachetne idee: 

To jest moim zdaniem w naturze ludzkiej. Jeżeli ktoś sięga po władzę, ponieważ w tym moim 
świecie magia jest tak naprawdę taką skoncentrowaną władzą czystą chemicznie, władzą do zro-
bienia czegokolwiek […]. To jest jakby o władzy, o tym, co ona robi z człowiekiem, jeżeli jest do-
stępna i jak można jakby wypaczyć nawet własny punkt widzenia: oto naprawię świat, więc go 
zaczynam naprawiać, a nic nie może mi stanąć na drodze, bo jestem wszechmogący, w związku 
z tym efekt może być zupełnie koszmarny, a ja się będę upierał, że naprawiam ten świat nadal 
(Xięgarnia.pl b: 2:00-2:45). 

Także w wywiadzie udzielonym Krzysztofowi Cieślikowi pisarz mówi o ideach uto-
pijnych w kontekście władzy: 

Założenie jest takie, że pojawili się tam ludzie z Ziemi, którzy uzyskali władzę nad materią, magię, 
zdolność tworzenia. W związku z tym mogli realizować to, co mieli w głowie i sądzę, że tacy ludzie 
opieraliby się raczej na jakichś własnych przekonaniach. Tu założyłem, że spośród tej grupy kil-
koro miało jakieś takie przekonania radykalne i chciało zrealizować idee, które w naszych warun-
kach napotykają na naturalny opór materii, są w zasadzie niemożliwe do realizacji, a tam mogłoby 
się im wydawać, że skoro mają w rękach magię, no to mogą to zrobić. Tak miało być, że oni się 
opierają na swoich doświadczeniach historycznych i swoich przekonaniach. […] A oczywiście 
moja niechęć do utopii też ma tutaj swoje [miejsce — A.C.]. Obawiałbym się takiej sytuacji, w któ-
rej ktoś, kto jest zwolennikiem takich rozwiązań utopijnych otrzymał tego typu władzę (Grzę-
dowicz & Cieślik 2013 a: 14:21-14:39). 

Utopijna perspektywa odnosi się również do możliwej i przewidzianej w tekście 
lektury etycznej: Vuko, który przybywa do Midgaardu pierwotnie po to, by uratować 
uczestników misji naukowej, ostatecznie musi ich osądzić, przywracając równowagę 
świata (Grzędowicz & Cieślik 2013 b: 0:01-1:28). Krytyka czterech różnych, zapro-
ponowanych przez Ziemian, wersji świata idealnego to charakterystyczny rys narracji 
dystopijnych, których istotą jest próba obalenia utopijnego, zazwyczaj totalitarnego 
porządku. Stąd niemal każda stworzona na kartach powieści utopia, zaplanowana 
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pierwotnie jako eutopia (czasem nazywana utopią pozytywną) – staje się wraz z roz-
wojem akcji właśnie dystopią (utopią negatywną), podważając możliwość zaistnienia 
utopii w ogóle8. Jak pisze w recenzji tomu trzeciego Pana Lodowego Ogrodu Joanna 
Kończak: „droga od najbardziej podniosłej idei do wynaturzenia wcale nie jest taka 
daleka” (Kończak 2010: 69)9. 

Midgaard jako przestrzeń kreująca utopię 

Co jest potrzebne do stworzenia utopii? W pierwszej kolejności – zdaniem Troussona 
(1999) – odpowiedniego, poddanego izolacji uniwersum. Zdaniem francuskiego ba-
dacza w utopii nie chodzi bowiem o projekt wyłącznie myślowy, lecz o literacką kreację 
świata działającego tak, jak rzeczywistość:  

Ta chęć s tworz e nia  r epr eze n ta c j i  [podkr. oryg.] świata skonstruowanego na podstawie rze-
czywistości, a następnie modyfikowanego przez abstrakcyjne spekulacje wyjaśnia, dlaczego utopia 
wymaga formy literackiej, jedynej, która jest w stanie urzeczywistnić wyobrażenie świata funkcjo-
nującego w całej swej złożoności tak jak rzeczywisty i reprezentującego jego wiarygodne istnienie. 
[…] Utopista chce stworzyć świat analogiczny do tego realnego i równocześnie całkowicie od niego 
różny, zamierza nadać mu głębię, ożywić w trzech wymiarach, pokazać jako działający całościowo. 

 
8  Definicję oraz zastosowanie w refleksji nad utopiami terminów „eutopia” i „dystopia” można znaleźć w artykule 

Krzysztofa M. Maja, który obszernie omawia tę problematykę, odwołując się do polskiej i obcej literatury przed-
miotu (MAJ 2014 A: 158-163), zwłaszcza rewizji propozycji Lymana Towera Sargenta (1994). Uzasadnia rów-
nież powody rezygnacji z pojęcia „antyutopia”, zwracając uwagę na nadmierne przywiązanie polskich badaczy 
do terminów ukutych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku (i autorów takich jak Jerzy 
Szacki, Witold Ostrowski czy Antoni Smuszkiewicz), wbrew aktualnym podejściom badawczym. 

9  Ze względu na obszerność zagadnienia samej utopii i niemożność choćby szkicowego jego omówienia w tak 
krótkim artykule, odesłać trzeba do tekstów, które stanowią bezpośredni kontekst teoretyczny niniejszych 
rozważań. Są to przede wszystkim prace literaturoznawcze: Andrzeja Dróżdża (2006 B; 2009), Mariusza M. Lesia 
(2008), Andrzeja Juszczyka (2014), Krzysztofa M. Maja (2014 A; 2014 B) oraz teksty zgromadzone w monogra-
ficznym numerze „Wielogłosu” (2014). Ze względu na interpretacyjny charakter tych rozważań odniesienia 
teoretyczne zostały ograniczone do niezbędnych (w zakresie literatury zagranicznej, starszych tekstów litera-
turoznawczych, rozważań filozoficznych, politologicznych i socjologicznych, chociaż kontekst wszystkich wy-
mienionych prac stanowi szerokie tło niniejszych rozważań. Do innych bezpośrednio wykorzystywanych w ana-
lizie tekstów zalicza się przede wszystkim obszerna rozprawa Fredrica Jamesona (2011) oraz niepublikowana 
w Polsce praca Raymonda Troussona (1999) Voyages aux pays de nulle part. Histoire littéraire de la pensée uto-
pique (pierwsze wydanie tej książki ukazało się w roku 1979, tu jednak korzysta się z wydania III, zmienionego 
i powiększonego z 1999 roku). Skrótowe omówienie wyznaczników utopii Troussona można natomiast zna-
leźć w monografii Dróżdża Książka w świecie utopii (2006 A). 
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Biorąc pod uwagę złożoność tak przedsięwziętej kreacji, wybiera powieść jako najlepszą formę po-
zwalającą osiągnąć zamierzony cel (Trousson 1999: 15)10. 

Taki właśnie jest Midgaard w Panu Lodowego Ogrodu – zgodnie z deklaracjami 
samego Grzędowicza, który w wielu wywiadach deklaruje wagę światotwórstwa w swej 
powieści. Planeta umożliwiająca bohaterom kreację dowolnej utopii nie ma charakter-
ru dekoracji, lecz funkcjonuje tak jak rzeczywistość, spełnia zatem kryterium „świata 
bardziej realnego niż ten rzeczywisty” (Eco 2012: 253), który dla Krzysztofa M. Maja 
(2015) jest podstawowym warunkiem zaistnienia allotopii11. 

Midgaard doskonale wpisuje się w utopijny scenariusz izolacjonizmu, jest bo-
wiem – z perspektywy Ziemi – światem odciętym nawet od idei pozaplanetarnej ko-
munikacji. Poddany eksperymentowi obcych sam nie obroni się przed ich ingerencją, 
stoi bowiem pod wieloma względami o wiele niżej w rozwoju12. Oficjalnie objęty kwa-
rantanną po klęsce misji naukowej (która miała na celu obserwację tej „pierwszej an-
tropoidalnej cywilizacji w zbadanym kosmosie”, PLO, I: 14 ), staje się idealnym miej-
scem do praktykowania inżynierii społecznej: nie może się przed nią bronić i równo-
cześnie nikt go przed nią nie jest w stanie zabezpieczyć. Daleka od Ziemi planeta – tak 
jak we wcześniejszych prototypowych dla utopii fabułach wyspa czy antypody (Maj 
2014 b) stanowi topograficzny wyznacznik insularności, równoważny wobec obec-
nych w utopijnej tradycji wyobrażeń „państwa na Księżycu”13. 

Także i odwiedziny przybysza z zewnątrz, kolejny konstytutywny element gatun-
kowy tradycyjnej utopii, łatwo dostrzec w misji Drakkainena. Wchodzi on, jako Obcy, 

 
10  Tłumaczenie własne za : „Cette volonté de représenter un univers construit à partir d’un réel et modifié par la 

spéculation abstraite explique que l’utopie requiert une forme littéraire, seule susceptible de réaliser la répre-
sentation d’un monde en marche, aussi complexe que le monde réel, et doué d’une vue plausible. […] Son 
monde, l’utopiste le veut à la fois semblable au monde réel et différent de lui ; il entend lui conférer une certaine 
profondeur, l’animer en trois dimensions, le montrer en plain fonctionnement. Tenant compte de la complexité 
de la démonstration qu’il entreprend, il choisira le roman comme la forme la plus apte à réaliser son propos”. 

11  Kwestii tej, jak również definicji allotopii został poświęcony cały rozdział monografii (MAJ 2015: 33-76). 
12  Wątek bycia obcym u Grzędowicza w kontekście problematyki obcości (w ujęciu Bernharda Waldenfelsa) oraz 

figury pośrednika (Stephena Greenblatta) rozważam w osobnym artykule pod tytułem Między „swoim” a „ob-
cym”: figura pośrednika w powieściach „Świat Rocannona” Ursuli K. Le Guin i „Pan Lodowego Ogrodu” Jarosława 
Grzędowicza (CAŁEK 2016). 

13  Przede wszystkim Histoire comique: contenant les états et empires de la Lune Cyrano de Bergeraca (1657) oraz 
późniejsze polskie powieści, jak choćby Wojciech Zdarzyński życie i przypadki swe opisujący Michała Dymitra 
Krajewskiego (1785), Podróż po Księżycu odbyta przez Serafina Bolińskego Teodora Tripplina (1858) czy Trylo-
gia księżycowa Jerzego Żuławskiego (1903). 



230 Anita Całek 
 

w rolę podróżnika zwiedzającego nowy, wspaniały świat, a za swego przewodnika ma 
tajemniczego jednookiego karła, znanego pod imieniem Kruczy Cień. I chociaż na 
wskazany schemat fabularny nakładają się równolegle charakterystyczny dla fantasy 
quest, czyli zadanie ratowania świata przed ostateczną klęską (Dębek 1998) oraz znana 
z fabuł akcji tajna misja – to schemat wizyty w utopii jest obecny w całej powieści 
i wzmacniany licznymi aluzjami tekstowymi, przywołującymi projekt nowego, wspa-
niałego świata w wykonaniu czworga Ziemian, wychowanków kultury przez wieki pro-
mującej utopie, a czasem, zwłaszcza od XIX wieku, realizującej je również w przestrzeni 
społecznej. 

Światotwórczy impuls utopijny (Jameson 2011) staje się jeszcze bardziej wyraźny, 
gdy weźmie się pod uwagę dwa najważniejsze czynniki wywołujące owo pragnienie 
utopii u Ziemian. Po pierwsze, jest to nowa przestrzeń, której specyficzna bezradność 
wobec Obcych pozwala im na wejście  w rolę  „bogów” i odgrywanie Troussonow-
skiego Prawodawcy (Législateur) (Trousson 1999: 17), którego Mariusz M. Leś na-
zywa „ojcem założycielem” (Leś 2008), a Maj określa mianem „Władcy Logosu” (Maj 
2014 a)14. Świat ten zdaje się czekać na nowy paradygmat, zatem Ziemianie projektują 
weń swe świetlane idee i marzenia o życiu w stanie natury, idealnym ładzie społecznym 
czy harmonii między rozkoszą a cierpieniem. 

Po drugie, impuls utopijny płynie z samej konstrukcji świata, w którym wszystko 
jest możliwe, a czas dzielący ideę od jej realizacji to zaledwie chwila potrzebna na ułożenie 
Pieśni. Przypomina to baśniową Krainę Czarów w znaczeniu nadanym baśni przez 
Stanisława Lema w Fantastyce i futurologii (1970) – w której magia umożliwia prze-
kraczanie wszelkich ograniczeń – lub też marzenie senne, niepoddane prawom logiki. 
Specyfika „czynienia”, czyli wykorzystywania magii do kreowania rzeczywistości, wy-
maga umiejętności wizualizacji, świetnie wykształconej u przybyszów z Ziemi. Dosko-
nałą kompatybilność wyobraźni obcych z magią Midgaardu zauważa Kowal, jeden 
z lokalnych bogów: „Tamci przybyli, żeby się dowiedzieć. A zostali, żeby ugniatać świat 
po swojemu. Żeby czynić. Z nim może być tak samo. Oni tak mają. Wszyscy. Pieśni 
lgną do nich” (PLO, II: 39). 

Zatem to sam świat prowokuje Ziemian do używania magii, która w ich rękach 
staje się sposobem sprawowania władzy poprzez światotwórstwo. Bohaterowie wcho-

 
14  Wydaje się, że określenie „Władca Logosu”, przyporządkowane dystopiom, lepiej pasuje tutaj niż Derridiański 

„Ojciec Logosu”, przynależny eutopii (MAJ 2014 A: 165-170, 175). 
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dzą w dobrze utrwaloną kulturowo rolę twórców; profesja naukowców, w której kre-
atywność jest cechą obowiązkową, dodatkowo wydaje się predestynować do podjęcia 
takiej funkcji. Dokonane odkrycie traktowane jest jako dawno poszukiwane reme-
dium na wszystkie bolączki ludzkości: 

Van Dyken, Freihoff i Callo. Ich zdaniem odkryliśmy coś, co jest absolutnym Kamieniem Filozo-
ficznym. Kluczem do przyszłości. Odkryciem wszech czasów. Prometejskim ogniem i tak dalej. I na-
wet nie chodziło im o obfitość dóbr, koniec głodu i dobrobyt dla wszystkich. Najbardziej cieszyło 
ich, że teraz można ziścić republikę filozofów. Odkurzyć te wszystkie cudowne, niewykonalne 
idee społeczne, które rozbiły się o naturę ludzką. Stworzyć nowego, lepszego człowieka i nowy, 
lepszy świat. Mając magię w rękach, można tworzyć utopie. Kiedy natura ludzka stanie na drodze, 
można ją ukształtować jak plastelinę. Koniec nietolerancji, przemocy, nierówności, nędzy i cho-
rób. Utopia (PLO, III: 289-290). 

Wypowiedź ta podsumowuje w zasadzie wszystko: przywołane toposy – buntu 
w imię dobra ludzkości, którą uszczęśliwia się darem przynależnym bogom oraz arte-
faktu alchemików obiecującego nieśmiertelność – świetnie współgrają z cechami uto-
pii cytowanymi przez Troussona: dobrobytem, równością, zasadą sprawiedliwości, za-
pewnieniem zdrowia i długiego życia. Jedynym warunkiem jest możliwość ukształto-
wania nowego człowieka: to koszty, których po dwudziestowiecznych totalitaryzmach 
nikt jednak nie chce ponieść, ale które – jak widać – wciąż pozostają kuszącą alterna-
tywą dla Ziemian, zwłaszcza gdy towarzyszy im szlachetna motywacja w postaci idei 
kształtowania doskonalszej jednostki. 

Troje z przyszłych Midgaardzkich „Władców Logosu” komunikuje się więc z „by-
tem metakreatywnym”, uzyskując od niego zachętę do aktywności i czynienia, czyli 
„metakreacji intencyjnej”, z czego wynika, że ów utopijny impuls znalazł odzew wśród 
lokalnych bogów. To oni uprawomocnili idee utopijne przeszczepione na obcą pla-
netę z Ziemi: 

A tamta istota przyszła po prostu do stacji. Spotykali się z nią w lesie. […] Nawet nie wiem, jakiej 
płci była ta istota. Tylko van Dyken, Freihoff i Callo ją widzieli. Nie wiadomo nawet, czy to była 
jedna istota i czy to w ogóle była istota, czy może coś, co się wygenerowało z uroczyska. Twierdzili 
natomiast, że są tu „b y ty  me takr ea tywn e ”[podkr. — A.C.], które całkowicie popierają to, co 
oni chcą zrobić. Dość, że żarliśmy się potwornie. Nie zamierzali odpuścić, tylko natychmiast przy-
stąpić do eksperymentów na miejscowych, a potem znaleźć sposób, by przenieść czynnik „M” na 
Ziemię (PLO, III: 290). 

Odkrycie tożsamości tajemniczych istot umożliwia rozmowa trojga lokalnych bo-
gów w drugim tomie powieści, gdy rozstrzygają się losy wskrzeszenia Drakkainena. 
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Jego obcość staje się argumentem za rozwiązaniem konfliktu bogów Midgaardu tak, 
jak gdyby byli weń zaangażowani wyłącznie przybysze z Ziemi: 

Teraz główne zasady nie zostały jeszcze złamane. Mamy Czyniących, ale jak dotąd nikt z nas nie 
zaczął. To oni. Tamci. Obcy. To oni łamią reguły. Mamy kryzys, ale jeszcze nie wojnę. Ty im dasz 
pretekst do wojny. Marzą o tym [Wąż, Suka, Ruch, Mróz i reszta — A.C.]. Ja proponuję co in-
nego. To jeszcze jeden obcy, zgoda. Ale przybył tu po to, żeby przywrócić równowagę. Więc po-
zwólmy mu na to (PLO, II: 35-36). 

Midgaard jest przestrzenią działania bogów, do złudzenia przypominających tych 
z Eddy poetyckiej i eposów Homera: wszak losy bohaterów rozstrzygane podczas na-
rad odbywających się ponad nimi, a ich pozornie autonomiczne decyzje są rozgrywane 
jak ruchy pionków na planszy szachów15. Ale ci sami bogowie równocześnie są realiza-
cją charakterystycznej w science fiction figury starszej, bardziej zaawansowanej cywili-
zacji, co sprawia, że wchodzą w rolę grupy reprezentującej ukrytą władzę nadrzędną, 
figurę typową dla powieści z nurtu fantastyki socjologicznej16. Wykreowany system 
sprawowania rządów, który odsyła do kolejnych podmiotów i skrywa w sobie wła-
ściwy ośrodek władzy, Mariusz M. Leś nazwał paradygmatem paranoidalnym (2008).  

Zasadą regulującą działania bogów Midgaardu jest równowaga: jej zaburzanie sta-
nowi formę rozrywki, dlatego to oni de facto rozpoczynają wojnę, ale czynią to rękami 
przybyszów z Ziemi. Wszystkie ich działania muszą mieć jednak charakter nieoficjalny: 
Hatrun, ucząc Drakkainena używania Pieśni bogów, nie może robić tego otwarcie, 
bowiem skutki byłyby katastrofalne: „Równowaga runie. Nastanie prawdziwa wojna 
bogów. Otwarta i na wyniszczenie, nie tak jak teraz. Albo świat będzie musiał narodzić 
się na nowo. Nadejdzie burza niepamięci. Martwy śnieg” (PLO, II: 241). 

 
15  Metafora życia jako gry pojawia się również w scenach z udziałem Kruczego Cienia w całej powieści: rozgrywa 

on z poszczególnymi bohaterami (Drakkainenem, Filarem) gry stanowiące rodzaj przepowiedni na temat ich 
przyszłych losów. 

16  W finale powieści Vuko Drakkainen dowiaduje się, że planetą rządzą istoty podobne do Ziemian, lecz dużo 
starsze, których rozwój pozwolił im istnieć w postaci samej informacji: „Tu są dwa światy. Ten, w którym prze-
chowujemy pamiątki po swojej fizycznej prezencji. Oraz ten prawdziwy, którego nie zobaczysz, bo jest infor-
macją unoszącą się w atmosferze i przenikającą planetę” (PLO, IV: 836). Wyjaśnia się również podobieństwo 
kultury Midgaardu do ziemskiej, na której owi „bogowie” się wzorowali. Świat okazuje się rodzajem gry, teatru, 
w którym białkowe nośniki informacji (czyli mieszkańcy Midgaardu) rozgrywają własne życie dla rozrywki swych 
bogów. Takim nośnikiem okazuje się też sam Drakkainen, który dowiaduje się, że zginął przebity jesionową włócz-
nią i został odtworzony. Przypomina to nieco koncepcję ciał-pustaków, do których wgrywa się fren w Perfek-
cyjnej niedoskonałości Jacka Dukaja (2004), a skojarzenie to nawiązuje również do obecnych w obu powieś-
ciach nanotechnologii. 
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W system planetarny wbudowany został zatem rodzaj „zaworu bezpieczeństwa”, 
ograniczający horyzonty rozwojowe istniejącej tam cywilizacji. Ingerencja Obcych to 
wprowadzanie zmian, a zatem zapowiedź chaosu, końca istniejącego świata i narodzin 
nowego. Cykliczność zakładająca wieczne trwanie, czyli bezczasowość, przejawia się tu 
w charakterystycznej amnezji kulturowej oraz indywidualnej, która przypomina reset 
systemu komputerowego: przywrócone zostają wyłącznie „podstawowe ustawienia fa-
bryczne” cywilizacji, czyli takie wynalazki, które pozwalają na rozwój społeczności przy-
pominających realiami średniowiecze. Takie ograniczenie to kolejny sygnał paradyg-
matu utopijnego, w którym doskonałość świata oznacza bezruch i „wieczne teraz”: 

Znaczące jest to, że utopia nie ma przeszłości, nie przybrała swego kształtu w rezultacie procesu 
ewolucji albo też ewolucja ta przynależy do legendarnej przeszłości, przywoływanej pro forma. 
Utopia i s tn ie je  [e s t] w ostatecznym teraz, ignorującym przeszłość i przyszłość, ponieważ jako 
doskonała nie podlega już zmianom (Trousson 1999: 16)17. 

Wymienione cechy odnoszą się do planety Midgaard, czyniąc ją w całości terenem 
przyjaznym utopii; nic więc dziwnego, że na tym terytorium rozwijają się równolegle 
cztery autonomiczne projekty, z założenia eutopijne. Każdy z nich charakteryzowany 
jest inaczej i odnosi się do odmiennych wartości; z krytycznej oceny tych konkretnych 
realizacji idei utopijnych bierze się właśnie, obecny na kartach Pana Lodowego Ogrodu, 
sceptycyzm wobec utopii jako takiej. 

Midgaard jako teren eksperymentów z utopią 

W konstrukcji świata uwzględnienie czterech różnych utopijnych krain wymagało za-
stosowania schematu fabularnego wędrówki. Jest ona umotywowana z jednej strony 
misją Drakkainena, poszukującego Ziemian, a z drugiej – dziejami wygnańca Filara, 
syna Oszczepnika z cesarskiego klanu Odwróconego Żurawia, który jest Nosicielem 
Losu; nie znając swego przeznaczenia właśnie z tego względu ma je zrealizować. Grzę-
dowicz zastosował jednak rozwiązanie nietypowe, bo bohaterowie nie wędrują razem, 
lecz spotykają się dopiero w tej utopii, która będzie dla nich stanowić punkt wyjścia 
dla realizowania nadrzędnej misji Ziemianina. Dlatego dwie z utopii czytelnik ogląda 

 
17  Tłumaczenie własne za: „Il est significatif que l’utopie n’a pas de passé, elle n’est pas devenue telle à la suite 

d’une évolution, ou du moins cette évolution appartient à une passé mythique, évoqué pour la forme. L’utopie 
est, dans un présent définitif qui ignore le passé et même l’avenir pouisque, parfaite, elle ne changera plus”. 
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z perspektywy Drakkainena (Lodowy Ogród oraz Ogród rozkoszy ziemskich), dwie 
kolejne – oczyma tuziemca Filara. 

Utopie opisywane przez Ziemianina reprezentują dla niego zarówno obcość (z ra-
cji swego położenia na nieznanej planecie), jak i swojskość (powstały z tych samych 
odwołań kulturowych, którymi dysponuje Drakkainen). Jako konstrukty polityczne 
są wobec siebie przeciwstawne – idea „oświeconej wolności” zderza się z władzą abso-
lutną i totalitaryzmem; eskapizm i próba stworzenia enklawy zestawiona zostaje z dąże-
niami ekspansywnymi oraz podbojem; autorami obu utopii są mężczyźni. Jeszcze bar-
dziej interesujący jest fakt, że obie utopie zostały stworzone przez ateistów, natomiast 
same światy – jako ogrody – nawiązują do biblijnego rajskiego Ogrodu z Księgi Ro-
dzaju, równolegle stanowiąc jaskrawe zaprzeczenie judeochrześcijańskiej aksjologii. 
Utopia bowiem ze swej natury jest pozbawiona odniesienia do transcendencji – nie 
tylko człowiek stanowi centrum świata jako pan swojego przeznaczenia, ale występuje 
jako autor i jedyny prawodawca porządku utopijnego (Trousson 1999). Ten całko-
wicie laicki charakter utopii podkreśla również Leszek Kołakowski w dialogu Czy moż-
liwa jest chrześcijańska utopia? (1992), przyjmując szersze rozumienie utopii niż wyni-
kające z etymologii tego słowa:  

[…] utopia, o której mówimy, nie jest opisem jakiejś wyobrażonej wyspy doskonałości, lecz prze-
świadczeniem, że możliwe jest zbudowanie takiej wyspy dzięki ludzkim wysiłkom, poprzez re-
formy czy rewolucje, postęp wiedzy, mobilizację wszystkich ludzi dobrej woli […]. Utopia – w tym 
sensie, w jakim zakłada się, że istnieje skuteczna technika, dzięki której ludzie mogą zbudować 
świat bez zła i konfliktów – jest antycypacją antychrześcijańską; w istocie bowiem już w samym 
jądrze doktryny tkwi wiara, że zostaliśmy skażeni przez grzech pierworodny, że korzenie naszego 
zła nie zostaną usunięte naturalnymi środkami, […] niezależnie od tego, co zrobimy, a w konse-
kwencji walka i cierpienie, są na ziemi nieuniknione (Kołakowski 1992: 16). 

Jest to zatem próba ignorowania „korzenia zła”, uobecniającego się albo w cierpie-
niu i śmierci, albo też w wyrafinowanych postaciach zła metafizycznego (władza abso-
lutna, okrucieństwo). Światy ufundowane na przekonaniu o możliwości naprawienia 
tej pierworodnej skazy zostają ze sobą zestawione na jednej intertekstualnej płaszczyź-
nie wyobrażeń Raju. Ma on jednak każdorazowo świeckiego władcę, stanowi również 
odzwierciedlenie jego idei i pragnień. 

W przypadku utopii odwiedzanych przez Filara jako przedstawiciela tuziemców 
(mieszkańców Midgaardu) schemat odwiedzin Obcego wymaga odwrócenia, gdyż wę-
drówka odbywa się po świecie znanym. Obcość osiągana jest zatem przez wykreowanie 
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bohatera młodego i niedoświadczonego (jego wędrówka nabiera charakteru inicjacyj-
nego i jako taka nawiązuje do schematu Bildungsroman), drugim elementem są dwa 
wielkie, klasyczne wyobrażenia utopii. Systemy te (utopia ładu społecznego oraz uto-
pia eudajmonistyczna; Tatarkiewicz 1976, 1990) są dobrze znane czytelnikowi jako 
mocno zakorzenione w literaturze i kulturze, jednak dla bohatera Midgaardu mogą 
stanowić przestrzeń całkowicie obcą. Obie wersje utopii skonstruowane są przez ko-
biety i rządzone przez nie, zatem porządek patriarchalny, tradycyjnie łączony z „ojcem 
Logosu”, zostaje zastąpiony matriarchatem; obie władczynie narzucają też mieszkań-
com wegetarianizm (co może być wyrazem symbolicznego wyboru współistnienia za-
miast agresji oraz poszanowania dla każdej formy życia). Utopia Freihoff odwraca tra-
dycyjny dla Midgaardu porządek społeczny, natomiast utopia Callo stanowi specy-
ficzną wersję idei powrotu do stanu natury. Podobnie jak te obserwowane przez Drak-
kainena, utopie kobiece są wobec siebie przeciwstawne. Kult Podziemnej Matki obej-
muje wszystko, co związane jest z płodnością, ale odwołuje się i do feminizmu; z kolei 
wyobrażenie „życia w stanie natury”, tak popularnego w XVIII wieku, równolegle ze-
stawione jest z ruchem hippisowskim i pokoleniem dzieci kwiatów, nawiązuje jednak 
również do psychoanalizy. 

Jedynym wyjątkiem od tej zasady prezentacji utopii tylko przez jednego bohatera 
jest Lodowy Ogród. Najobszerniej przedstawiony on zostaje w relacji Drakkainena, ale 
w tomie czwartym pojawia się narracja docierającego doń Filara, który – jako Nosiciel 
Losu – trafia tam niejako wbrew sobie. Zabieg ten pozwala pokazać tę utopię z zupeł-
nie nowej perspektywy, ponieważ ogląda ją, jako trzecią z kolei wersję „świata ideal-
nego” tuziemiec Filar, a razem z nim opisują ją żeglarze zamieszkujący okolicę i zmie-
rzający do Lodowego Ogrodu jako kandydaci na jego mieszkańców.  

Utopia Lodowego Ogrodu 

Lodowy Ogród, do którego Drakkainena zabiera lodowy okręt skonstruowany w tym 
celu przez Olafa Fjollsfinna, ksenoetnologa z Terenowej Stacji Badawczej Midgaard II, 
niczym klasyczne utopijne miasto zlokalizowany jest na wyspie ponad Wybrzeżem Ża-
gli i Wyspami Ostrogowymi. Odizolowany od całego kontynentu, oddalony od archi-
pelagu, traktowany przez część żeglarzy wyłącznie jako legenda18 – realizuje wszystkie 

 
18  Mówi o tym Arvin Psi Cień, na którego okręcie do Lodowego Ogrodu, nieco wbrew sobie, dopływa Filar; według 

niego Ogród ma sto wież, zbudowany jest z lśniącego kamienia, a trudno go znaleźć, bo to pływająca wyspa 
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cechy aktualizujące literacką tradycję utopii od Thomasa More’a począwszy, a na ich 
krytycznych, dystopijnych wersjach skończywszy. 

W centrum wyspy na zboczu wulkanu znajduje się szarozielonożółty zamek: 

Twierdza rośnie w oczach, dostrzegam wieże o spiczastych hełmach, blankowane mury opasujące 
zbocze pięcioma czy sześcioma tarasami, długie proporce wijące się na szczytach wież. Mury lśnią 
szkliście, mają gładką powierzchnię jak barwione przemysłowe szkło (PLO, III: 257). 

Zarówno opis materiału, jak i koloru kojarzy się z Zielonym Murem oraz budow-
nictwem Państwa Jedynego z powieści My Jewgienija Zamiatina z 1920 roku. Tak jak 
Zielony Mur19, Lodowy Ogród i jego mury izolują przestrzeń utopii od świata zew-
nętrznego. Nowi jego mieszkańcy nie wracają też do swoich domów i odcinają się od 
własnej przeszłości (co jest pokazane na przykładzie Horleifa poszukiwanego przez 
Grunaldiego). Otrzymują nowe imiona, wyglądają też inaczej, noszą szaty z wizerun-
kiem Drzewa, a przejście ze starego do nowego życia ma charakter inicjacji (element 
ten powtórzy się jeszcze w przypadku Doliny Bolesnej Pani). 

Lodowy Ogród – w opisie Drakkainena, który spaceruje po zewnętrznej jego czę-
ści– ma cechy miasta średniowiecznego, parku rozrywki (Disneyland) i scenografii fil-
mu fantasy (Hogwart); jest miejscem bezpiecznym, wygodnym, łączącym możliwe do 
zastosowania zdobycze ziemskiej cywilizacji z estetyką średniowiecza: 

Budowla jest spora. Mniej więcej wielkości twierdzy w Dubrowniku. I równie solidna, choć wy-
gląda zupełnie inaczej. Ma wyraźnie gotycki charakter, wznosi się piętrami linii obronnych w górę 
zbocza i strzela w niebo dziesiątkami wież. Nie zbudowano jej przeciwko kolubrynom Mehmeta 
Zwycięzcy. Wzniósł ją ktoś, kto chciał mieć Kamelot, Carcassonne, Marienburg i Bouzov w jed-
nym (PLO, III: 258). 

Drugi obraz Lodowego Ogrodu powstaje dzięki Filarowi, którego narracja kon-
tynuuje chronologię zdarzeń związaną z realizowaniem misji Nosiciela Losu. Jak łatwo 

 
(PLO, IV: 228-229). Grzędowicz nie dołączył do Pana Lodowego Ogrodu mapy Midgaardu, ale oczywiście takie 
projekty na podstawie powieści przygotowywano, między innymi na potrzeby gry planszowej o tym samym 
tytule. 

19  Wystarczy zacytować choćby fragment tej powieści: „W takie dni cały świat jest jak ulany z tego samego nie-
złomnego, wiecznego szkła co Zielony Mur i wszystkie nasze budowle” (ZAMIATIN 1989: 7) Także charaktery-
styczna, chłodna kolorystyka lodowych wnętrz zamku przypomina architekturę Państwa Jedynego: „Ockną-
łem się: równomierne błękitnawe światło; ściany lśnią szkłem, szklane fotele; stół” (ZAMIATIN 1989: 29). Podob-
nie Vuko opisuje swój spacer po zamku: „[…] wszystko jest jak odlane z płynnego kamienia, gładkiego niczym 
szkło” (PLO, III: 273). Analogicznie do lodowego okrętu przezroczysty i szklany jest także Integral. 
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się domyślić, tym razem wizualne skojarzenia stanowią nawiązanie do architektury Ami-
traju: 

Lodowy Ogród widziany z morza wydawał się bardziej zwarty, kolczasty i twardy niż jakiekolwiek 
miasta w moim kraju. Był jak zwinięty w kłębek, gotowy do ataku smok albo zakuty w żelazo 
oddział ciężkiej piechoty, zastawiony ze wszystkich stron tarczami, osłonięty kopułami hełmów 
i najeżony ostrzami włóczni. […] Nasze miasto rozsiadało się na dużej połaci, ciężko i nieruchomo 
jak odpoczywający w kucki stepowy koczownik ani na chwilę nieodkładający broni. Zajmowało 
cały teren i mówiło: „Ja tu rządzę”. Patrzyło się na nie i myślało: „Władza”. Lodowy Ogród zapie-
rał się plecami o górę, najeżał setką grotów, osłaniał lśniącym pancerzem i mówił: „Nie przej-
dziesz”. Kiedy na niego spojrzałem, pomyślałem: „Schronienie” (PLO, IV: 230-232). 

Bardzo interesujące jest porównanie obu tych wizualizacji, gdyż w wyobrażeniu 
Vuko uderza szukanie podobieństw do ziemskiej kultury, a w relacji Filara – spojrzenie 
funkcjonalne. Drakkainen patrzy na Lodowy Ogród jak esteta, a Filar jak zbieg. 

Miejsce to wydaje się idealną realizacją charakterystycznej zgeometryzowanej 
przestrzeni (Trousson 1999; Dróżdż 2006 a; Dróżdż 2006 b; Juszczyk 2014), 
jednak zewnętrzną doskonałość i symetrię już od początku zaburza wygląd niektórych 
mieszkańców (bykołak, faun), a zwłaszcza samego ksenoetnologa: 

— Jestem Olaf Fjollsfinn — przedstawił się stwór o oczach wypełnionych bladoniebieskim lodem, 
gołej, gładkiej jak bazalt czaszce porośniętej lasem wyrostków przypominających zamek, z wieżami 
i blankowanymi murami. […] To, jak teraz wyglądam, to uboczne skutki samoleczenia. Bywa tak, 
że mogę kogoś uratować, ale zmienia się w potwora. Niezupełnie nad tym panuję (PLO, III: 269-
270). 

Jego świat jest zatem utopią złamaną, która – żeby ocalić – musi najpierw rady-
kalnie zranić i przynieść cierpienie. Świat magii leczącej ratuje życie, ale prawdopodo-
bieństwo mutacji jest bardzo wysokie, Mimo to ogród pozostaje dla mieszkańców, 
a zwłaszcza assasynów mających dostęp do jego najtajniejszej części, przestrzenią bar-
dzo atrakcyjną. 

Oddziaływanie utopii stworzonej przez Fjollsfinna jako rzeczywistości powodu-
jącej równocześnie lęk oraz pożądanie, zostaje wyjaśnione w dalszej części powieści. Po 
pierwsze, właściwy Lodowy Ogród, ukryty w centrum twierdzy, jest przestrzenią sztu-
cznie wykreowaną zgodnie z wyobrażeniami Raju. Opowiada o niej Piołun dopiero 
wówczas, gdy jego ziomkowie upijają go, chcąc wydostać pilnie strzeżone tajemnice Fjol-
lsfinna. Po drugie, w tym wewnętrznym Lodowym Ogrodzie nie tylko leczy się cho-
rych, ale – za pomocą magii – daje przedsmak rozmaitych, znanych z mitologii oraz 
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ziemskich religii zaświatów. Można tam zatem spotkać bliskich, którzy zmarli, przeżyć 
wyłącznie szczęśliwe chwile, doświadczyć obfitości natury (PLO, III: 372-377). Jednak 
Lodowy Ogród jest nieprzewidywalny, może też uczynić krzywdę; wówczas powstają 
istoty rodem z Wyspy doktora Moreau (1896)20, które w dodatku nie mają możliwości 
do tego Ogrodu wejść, bo „Drzewo ich odrzuciło”. Po trzecie, wejście do Lodowego 
Ogrodu jest uzależniające i odbywa się w specyficznych warunkach, limitujących do-
browolność wyboru. Służy temu specjalnie zbudowany chram, w którym rozpylany 
jest narkotyk, a ludzie do wejścia tam zachęcani są przez kapłanów, którzy przedsta-
wiają wewnętrzny Lodowy Ogród jako Bramy Raju: 

To miejsce pełne cudów, serce miasta i całej wyspy. Tam czeka was uczta powitalna, jakiej nie 
umiecie sobie wyobrazić, tam wypijecie łyk wody ze świętego źródła, który uczyni was mieszkań-
cami miasta. Jednak ostrzegam: piękno Lodowego Ogrodu potrafi utkwić na zawsze w duszy. Jeśli 
gdzieś mieliście inny dom, nie zechcecie już go odwiedzać. Zapomnicie o innych siedzibach, a sta-
niecie się obywatelami tego miasta. Możecie też pozostać bezdomnymi wędrowcami i poszukać 
mieszkania w dzielnicach dla cudzoziemców, bojąc się przejść przez Lodową Bramę. Ogród nadal 
będzie dla was lepszym miejscem niż wszystkie, które widzieliście na świecie, ale większość jego 
cudów zostanie dla was zamknięta, bowiem one są dla obywateli (PLO, IV: 239). 

Charakterystyczny podział na odwiedzających, którzy mają dostęp tylko do części 
wiedzy o utopii, oraz mieszkańców, którym znana jest ona w pełni, znów powtarza 
znany z literatury schemat wtajemniczenia (PLO, IV: 235-242). Kapłani nie mówią 
oczywiście o ryzyku mutacji i niebezpieczeństwie „odrzucenia przez Drzewo”, czyli po-
niesienia konsekwencji nieprzewidzianego funkcjonowania magii. W imię tworzenia 
potencjalnych skrytobójców o nadnaturalnych zdolnościach Fjollsfinn manipuluje 
przybyszami, limitując wiedzę, wykorzystując kadzidła i harhasz (wywołujący otuma-
nienie i lekką euforię) oraz propagandowe wystąpienia (co zauważa Filar, który po do-
świadczeniach z Czerwonymi Wieżami jest wyczulony na fałsz dyskursu utopijnego – 
nie bez przyczyny przecież wchodzi do Lodowego Ogrodu dopiero na końcu swojej 
wędrówki przez Midgaard). 

Zatem pozornie idealny i eutopijny świat posiada wyraźne skazy, skoro Lodowy 
Ogród jako „nowy Raj”, mimo że pozwala zaspokoić ból związany ze śmiercią bliskich, 

 
20  Takiego bohatera, Platana, spotyka Vuko w Kawernach: „Z łysej czaszki wyrastają mu jakieś narośla niczym 

rekinie płetwy, ułożone rzędami jak zęby piły, co nadaje mu smoczy wygląd, jedną rękę ma skurczoną i podo-
bną do małpiej, ale z monstrualnymi szponami jak brzytwy, trzyma ją przy piersi i okrywa połą płaszcza; gdy 
rozchyla usta, widać wielkie kły, których nie powstydziłby się pawian. Kaleczą mu wargi i język, mówi przez to 
niewyraźnie, a do tego sepleni” (PLO, III: 447). 
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to jednak zniewala, może zniekształcić na całe życie i posiada strukturę podwójną 
(skrywa pod obrazem idealnym właściwe, przedmiotowe traktowanie obywateli i prze-
kształcanie ich w skrytobójców); w tym miejscu po raz kolejny Grzędowicz odwołuje 
się do literatury dystopijnej, zwłaszcza fantastyki socjologicznej i „kłamstwa założyciel-
skiego” (Ćwikła 2000; Leś 2008). 

Podobnie niedoskonała okazuje się także sama powstała z ziemskiego ziarna 
twierdza, o czym świadczą architektoniczne absurdy („zrośnięte ze sobą kolumny”, 
„nisza ze schodami wwiercającymi się bez sensu w sufit”, „boczny korytarz zwężający 
się do punktu”; PLO, III: 273). Jednak dla mieszkańców Ziemi Ognia Lodowy Ogród 
to utopia zrealizowana, o czym świadczy reakcja Grunaldiego: „Spójrz na to wszystko. 
Jedzenie jest zbyt dobre. Woda za czysta. Domy za wielkie. Tamten ogród, który ja 
widziałem, też był zbyt piękny. To jest nienaturalne” (PLO, III: 277). 

U odwiedzających, a zatem pozostających poza jej czarem, utopia ta budzi nie tyle 
fascynację, ile przede wszystkim strach i reakcję obronną. Nieufność tuziemców wy-
nika z przekonania, że niedoskonałość i niewygoda stanowią naturalną część egzysten-
cji, natomiast cechy idealne wskazują na działanie magii, której użycie jest ryzykowne 
i pociąga za sobą nieprzewidziane konsekwencje. Drakkainenowi mówi o tym Gru-
naldi: 

— Powiem ci coś o Pieśniarzach. Najlepszy jest taki, który jest za mądry, żeby czynić. […] Pieśniarz 
wygina linie losu i zaraz potem wszystko zamienia się w węzeł. Wszystko, co tak wyszachrujesz, 
wraca potem dwa razy i w jeszcze gorszej postaci albo świat wokół potwornieje. Nie ma nic za 
darmo (PLO, I: 265-266). 

Mieszkańcy Midgaardu wolą świat poza „sztucznym Rajem”, a ci, którzy ostatecz-
nie zostają w Lodowym Ogrodzie w czasach Fjollsfinna, robią to z fascynacji magią, 
ryzykując zniekształcenia i mutacje, zatem dobrowolnie skazując się na „nienormal-
ność”. Sytuacja zmienia się radykalnie po wielkiej bitwie Czyniących Ziemian, w mo-
mencie objęcia władzy nad miastem przez Filara, kiedy bez udziału magii Lodowy Og-
ród staje się dla Kirenenów długo poszukiwanym azylem. Pozbawiony elementów nad-
naturalnych, może stać się wreszcie prawdziwą „Ziemią Obiecaną”, światem bez nie-
potrzebnego przepychu (o czym świadczy na przykład utrata kryształowych okien na 
rzecz tych z pęcherzy rybnych). 

Fjollsfinn traktuje zamek jak „dom”, „azyl”, „szałas rozbitka”, przy czym obraz ten 
skorelowany zostaje przezeń z Jądrem ciemności Conrada oraz Czasem Apokalipsy Cop-
poli: 
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— Zbudowałem sobie azyl — wyjaśnił Fjollsfinn. — Miejsce, w którym mógłbym dożyć swych 
dni, usiłując badać ten świat. Bez ingerencji, które tak cię drażnią. […] Przynosimy na ten świat 
własne historie. Toposy, mity. A on się nimi karmi. Tak jakby skończyły mu się własne, mam taką 
teorię. W tej chwili my dwaj odgrywamy tu Kurtza i Willarda. Ja siedzę między tubylcami i rze-
komo tworzę tu jakąś obłąkaną utopię, a ty przybywasz z zewnątrz, żeby zrobić ze mną porządek. 
W rzeczywistości nie tworzę żadnej utopii. Po prostu wywalczyłem sobie mały skrawek na ubo-
czu, żeby spokojnie mieszkać. Nie jestem Kutzem. Nie interesuje mnie egzystencjalna strona ludz-
kiej natury ani nie nienawidzę cywilizacji. Ani naszej, ani tej. Mrok i zgroza to nie moja domena. 
Mnie interesuje ksenoetnologia. Natura tego świata. Jest niebezpieczna, ale ciekawa. Chcę wie-
dzieć, jak działa i obserwować to (PLO, III: 281). 

Wyraźnie pozytywne deklaracje, a więc dystans do własnych pomysłów, otwar-
tość i postawa badawcza oraz faktyczna wolność zaproponowana mieszkańcom Lodo-
wego Ogrodu, pozornie potwierdzają cytowaną deklarację. Mieszkańcami wyspy zo-
stają przecież uchodźcy i żeglarze, którzy sami chcą się tam osiedlić, stosowane wobec 
nich są uczciwe i jasne zasady, stanie się obywatelem jest dobrowolne. A jednak za tym 
pozytywnym obrazem kryją się elementy niepokojące. Oto Fjollsfinn uznawany jest 
przez obywateli za Pieśniarza zdolnego rozwiązać wszystkie ich problemy, wizyta 
w wewnętrznym Lodowym Ogrodzie uzależnia, część obywateli zostaje też trwale 
zniekształcona z powodu siły magii. Aby stać się pełnoprawnym obywatelem i zamie-
szkiwać w mieście – trzeba przejść przez Lodowy Ogród, czyli dać się oczarować 
(w przypadku formacji Fjollsfinna, Braci Drzewa Vuko nazywa to nawet „uwarunko-
waniem”, PLO IV: 183). 

Ceną za bycie „nadczłowiekiem”, oddanym skrytobójcą Fjollsfinna, rezultatem 
jego celowych mutacji wykorzystywanych, by obronić wyspę przed najazdem pozosta-
łych Ziemian, jest utrata wolności i całkowita zależność od nowego Haruna al Rashida 
(PLO, III: 462). Działając w ten sposób Fin paradoksalnie upodabnia się do van Dy-
kena, a tajemnica, jaka otacza jego działania, przypomina charakterystyczne wielopię-
trowe uzasadnienia, z pewnością dobrze znane Grzędowiczowi z lektury polskiej fan-
tastyki socjologicznej; to zatem nie tylko eutopia (pozór, piękno Lodowego Ogrodu), 
lecz i dystopia (zniewolenie za pomocą magii, mutacje, „hodowanie” skrytobójców, 
wejście w rolę „Władcy Logosu”). Skojarzenie z twierdzą Alamut oraz legendarnym 
ogrodem rozkoszy nieco rozjaśnia specyfikę i siłę funkcjonowania Lodowego Ogrodu. 
Nie wystarczy zatem intencjonalne zdystansowanie się Fjollsfinna od totalitarnego po-
rządku, skoro każde budowanie utopii prowadzi do dystopii, a wyobrażenie o euto-
pijności skonstruowanego świata jest tylko mechanizmem obronnym, jaki ksenoetno-
log stosuje, by usprawiedliwić działania przed samym sobą i Drakkainenem. 
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Utopia Ogrodu Rozkoszy Ziemskich 

Na zupełnie innych założeniach swoją wersję utopii buduje Pier van Dyken: nie traci 
czasu na udowadnianie swych szlachetnych intencji. Dzieląc świat na „Ogród rozkoszy 
ziemskich” oraz „Muzyczne piekło”, uniwersum dialektyczne kreujące przestrzeń ab-
solutnej rozkoszy i nieludzkiego bólu, przejmuje władzę, jaką daje mu takie wykorzy-
stanie popędowości mieszkańców Midgaardu. Przemawiając do najbardziej pierwot-
nych instynktów – Freudowskiej dialektyki Erosa i Tanatosa – zdobywa władzę tota-
litarną. Jego symbolem jest już nie gotycki, zgeometryzowany zamek, lecz jego przeci-
wieństwo – żelazny, ruchomy Cierń, wielkie narzędzie tortur, a równocześnie wizua-
lizacja wyobrażenia świata jako zegara i mechanizmu, nad którym panuje Wielki Ze-
garmistrz: 

[…] Cierń naprawdę był ruchem. Gigantycznym fraktalem z żelaza. Obracających się obręczy, kos, 
wahadeł, kół zębatych i mimośrodów. Wszystko to wirowało wokół siebie nawzajem, z szumem 
przywodzącym na myśl gigantyczne wirniki. Chwilami przypominało to astrolabium, chwilami 
wrzeciono, a chwilami jakiś mechanizm zegarowy (PLO, I: 533). 

Wchodzący na utworzony z wirujących części most van Dyken został przedsta-
wiony w stylistyce typowego popkulturowego „czarnego charakteru” („wysoki męż-
czyzna o sczesanych na kark, ciemnych włosach, ubrany w czarny garnitur i czarną ko-
szulę, z płaszczem narzuconym na ramiona”, PLO, I: 534), chociaż aluzyjnie w tym 
kontekście pojawia się również kwestia faszyzmu (czarne koszule, późniejsza wzmianka 
na temat Hitlera21). O swoich ideach mówi językiem fanatycznego rewolucjonisty: 

— Co się stało w stacji?  
— To, co zawsze się staje, kiedy ciemni ludzie stają w obliczu postępu. Odkrycia, które może umoż-
liwić wszystko, a chowają się w swój konserwatywny lęczek. Przyszłość należy do odważnych. 
Tych, którzy nie boją się zmieniać świata. Zmiany to sól życia. Mój dom jest samą zmianą. Jest 
symbolem zmian (PLO, I: 535-536). 

Język rewolucjonisty nabiera charakteru sakralnego, gdy von Dyken gładko prze-
chodzi z tonu manifestu do deklaracji o charakterze pseudoreligijnym: 

 
21  Wzmianka ta pada w rozmowie z Fjollsfinnem: „Van Dyken rośnie w siłę. […] To bestia. Rzeźnik. Robi regularne 

czystki etniczne i pacyfikacje, tresuje swoich ludzi, żeby nie mieli żadnych moralnych hamulców. Nakłania ich 
do kanibalizmu i kazirodztwa, masowe tortury i egzekucje to w jego kraju rozrywka. I jedynym prawem jest 
jego słowo. Zwariował, rozumiesz? Dojechał do etapu, w którym Hitler sam by poszedł do psychiatry, i cały 
czas jest przekonany, że kontynuuje eksperyment. Naukowy i artystyczny” (PLO, III: 294). 
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Ten świat daje nieograniczone możliwości. Paradoks polega na tym, że ci, którzy tu żyją, są zbyt 
ciemni, żeby z nich skorzystać. […] Stwarzam, bo chcę. Bo ten świat daje mi taką władzę. A Ogród 
jest cudowną alegorią władzy, jaką, zdaniem Boscha, Bóg miał nad ludźmi. Piekło i niebo. Ogród 
rozkoszy i ogród cierpienia (PLO, I: 535-536). 

Warto przypomnieć w tym kontekście relację Fjollsfinna, który, opisując sytuację 
w stacji po odkryciu czynnika „M” (magii), opowiada o innych scenach parodiowania 
Boga:  

[…] van Dyken, który jest zupełnie fanatycznym ateistą i świrem, codziennie replikował cuda Je-
zusa, przemieniał wodę w wino, chodził po wodzie, rozmnażał chleb i ryby, przy posiłkach urządzał 
parodie mszy, na których zmieniał Duvalowi pieczywo w kawałek surowego mięsa, a wino w krew, 
głównie po to, żeby go drażnić, bo okazało się, że ten jest w duchu wierzący (PLO, III: 288). 

Pomysł von Dykena jest zatem – w przeciwieństwie do Lodowego Ogrodu, wy-
tworzonego w umyśle Fjollsfinna – każdorazowo zaledwie kopią cudzych wyobrażeń. 
Istotą pracy ksenoetnologa z Lodowego Ogrodu jest współdziałanie z ziarnem przy 
tworzeniu zamku, a następnie uzupełnianie go o nienadwerężające nadmiernie har-
monii świata wynalazki, jest on w swych działaniach całkowicie twórczy. Natomiast 
van Dyken tylko powiela gotowe, znane wzorce, jak choćby cuda ewangeliczne czy 
malarskie wizje Boscha; podobnie wchodzi w rolę Boga, nie stając się nim, a tylko nie-
udolnie naśladując dzięki magii władzę nad stworzeniem22 oraz człowiekiem: 

Mam swój lud. Lud, który przekuwam w coś nowego. Sprawiam, że przechodzi historyczne zmiany. 
Ze średniowiecznego troglodyty z mieczem w Nowego Człowieka! W tej dolinie widział pan pro-
ces wychowywania. Nagroda i kara. Ci, którzy zaznali kary, marzą o nagrodzie. Ci, którzy zaznali 
nagrody, wiedzą już, o co walczą, i mają motywację (PLO, I: 536). 

Dyskurs ten przywodzi na myśl także przemowę Mustafy Monda z Nowego wspa-
niałego świata (1931), działającego na podobnych zasadach, wszak popędowość tam jest 
w obu wypadkach wykorzystywana przeciw człowiekowi w celu zniewolenia go. Wy-
chowywanie von Dykena przypomina procesy warunkowania opisane przez Huxleya, 
kształtujące nową istotę za pomocą systemu nagród i kar. 

Mechanistyczna twierdza van Dykena jest analogiczna do jego mechanistycznego, 
behawiorystycznego wyobrażenia człowieka. Kiedy Drakkainen stamtąd ucieka, jest 

 
22  Charakterystyczna jest tu scena przedłużenia agonii Drakkainena już po wbiciu w niego jesionowej włóczni:, 

kiedy znów van Dyken kopiuje zachowanie, tym razem Boga Stwórcy, przekazując wrogowi „tchnienie życia” 
(PLO, I: 544). 
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w stanie bez problemu wydostać się z pozornie nierozwiązywalnej układanki, gdyż wy-
korzystuje ograniczenia Ciernia, który rozpędza się, ma właściwości fizyczne (ciężar) i 
im podlega (opór powietrza, grawitacja). Podobnie też bohater pokonuje wielbiciela 
Boscha, w przeciwieństwie do niego wiedząc, że magia ma swoje prawa i ograniczenia, 
które należy brać pod uwagę.  

Utopia nieba i piekła inspirowana twórczością Boscha nie ma oczywiście cech eu-
topii, bliska jest natomiast wyobrażeniom tak historycznym (totalitaryzmy), jak i lite-
rackim (klasyczne dystopijne wyobrażenia światów rządzonych przez pożądanie i brak 
rzeczy podstawowych dla egzystencji). W sposób skrajny pokazuje, do czego prowadzi 
nadmiar władzy i przejęcie roli Boga Stworzyciela. Dlatego śmierć van Dykena poka-
zana zostaje w sposób pozbawiony oryginalności; antagonista umiera przebity tą samą 
włócznią, którą to wcześniej uśmiercił Drakkainena. Zadaniem Vuko było tylko zręcz-
nym chwytem odwrócić ją, zmieniając tor jej lotu oraz cel. 

Utopia ładu społecznego 

W postać głównej prorokini Podziemnej Matki wciela się trzecia członkini ziemskiej 
grupy naukowej, Urlike Freihoff, znana jako Nahel Ifriji. Postać ta podobna jest do 
Melisandre z Asshai, kapłanki Czerwonego Boga (Pana Światła, Boga Ognia i Cienia) 
z Pieśni Lodu i Ognia George’a R.R. Martina. Świat Freihoff, stanowiący „coś w ro-
dzaju imperium Mongołów albo cesarstwa chińskiego” (PLO, III: 460), przypomina 
również wizję Margaret Atwood z Opowieści podręcznej (1985), tyle że odwróceniu ule-
gają role pełnione przez bohaterów. Charakterystyczne czerwone szaty Podręcznych 
(najniższej grupy społecznej w powieści Atwood) stają się znakiem rozpoznawczym 
kasty najwyższej – kapłanek, które jednakże wprowadzają równie bezwzględne prawa 
seksualne, co Republika Gileadzka. Skoncentrowanie problematyki na seksualnych 
rolach mężczyzny i kobiety, przebudowanie hierarchii społecznej zgodnie z matriar-
chalnym wzorcem oraz przypisanie kobietom kierowniczej roli w społeczeństwie zbu-
dowanym jak wielkie, religijne komuny – to zdecydowanie dystopijny rys tej utopii. 

Opisywana jest ona przede wszystkim przez Filara, który jako mieszkaniec Mid-
gaardu nie posiada ziemskiej wiedzy o klasycznych dystopiach, zatem zachowuje się jak 
Obcy wędrujący przez nieznaną mu utopię. Zamiast jednak podziwiać nowy porzą-
dek, nieustannie go dyskredytuje, podważa i komentuje, porównując ze znanymi sobie 
wzorcami imperium. Taka konstrukcja oferuje Grzędowiczowi dużo swobody, w prze-
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ciwieństwie bowiem do dwóch poprzednich założeń utopijnych może on, dzięki figu-
rze Obcego, rozgrywać klasycznymi cechami tego gatunku, takimi jak kolektywizm, 
uniformizacja społeczeństwa, uzasadniona nierówność i kastowość, wprowadzenie re-
ligii państwowej i Prawodawcy (prorokini Podziemnej Matki) oraz zasada powszech-
nego szczęścia i dominacji wspólnoty nad jednostką (Trousson 1999: 18). W ten spo-
sób czytelnik szybko deszyfruje, z jakim rodzajem świata ma do czynienia i jak należy 
się do niego odnieść; pozwalają na to odniesienia do tak klasycznych (w rozumieniu 
Jamesona) dystopii, jak powieści Zamiatina, Orwella czy Huxleya (do tego wykazu moż-
na by dodać również utwory Janusza Zajdla). Z tego też względu Grzędowicz nie musi 
rozwijać opisów państwa Freihoff, może ograniczyć je do kilku znaczących scen (z któ-
rych najważniejszą stanowi wizyta w świątyni). 

Interesującym zabiegiem jest wyłożenie części ideologicznej projektu Freihoff przez 
poddanego torturom w Lodowym Ogrodzie Szkarłata, który podkreśla w opisie przede 
wszystkim idee kolektywizmu i sprawiedliwości: 

Świat równości dla wszystkich. Światła tyrania mędrców, gdzie wszystko stanie się jednym, kiedy 
wszystkie krzywdy przeszłości zostaną wyrównane. Ifrija [Freihoff — A.C.] naucza, że całe zło 
bierze się od rozumu jednego człowieka, patrzącego na świat ze środka własnej głowy. Bowiem on 
szuka dobra dla siebie i swoich bliskich, to zaś dzieje się kosztem zbiorowości. Trzeba więc to wy-
tępić, by wszyscy stali się jednym i nie myśleli więcej o własnym dobru (PLO, IV: 505). 

Dystopijny, poddany totalitarnej władzy religii świat tworzony jest paralelnie do 
Ogrodu rozkoszy ziemskich van Dykena. Jako ekspansywny i pełen przemocy, sta-
nowi kobiecą, feministyczną wersję tych samych potrzeb, a więc władzy, seksualnego 
pożądania, dominacji jednej płci nad drugą. Równocześnie jest on w większym stop-
niu wspólnotowy, opierając się na budowaniu lokalnych struktur i przekształcaniu 
miejsc. O ile von Dykenowi wystarcza supremacja militarna i zdobywanie zasobów, 
o tyle Freihoff walczy już „o rząd dusz” i władzę również w wymiarze społecznym oraz 
symbolicznym.  

Utopia praw natury – wariant eskapistyczny 

Podobnie szkicowa jak poprzednia, jest czwarta z opisywanych utopii. Chociaż została 
odwiedzona dwukrotnie – najpierw przez Filara, a następnie Drakkainena – jedynie 
ten pierwszy miał okazję ją dokładniej zwiedzić, gdyż Vuko przybył tylko po to, by 
wydostać Passionarię Callo z Doliny Pani Bolesnej. Scena ta, będąca reskrypcją sub-
wersywną Roszpunki, a ogólniej – wszystkich baśniowych ocaleń księżniczek (wysoka 
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wieża, komnata z łożem, pocałunek, uwolnienie) jest kolejnym przykładem intertek-
stualności Pana Lodowego Ogrodu. 

Dolina Pani Bolesnej i stworzony przez Callo świat to utopia eudajmonistyczna, 
zatem w zamierzeniach mająca prowadzić do indywidualnego szczęścia jednostek, 
które jednakże mają uzyskać stan harmonii w podobny, wystandaryzowany sposób. 
Dlatego też wymaga ona pełnej izolacji (do Doliny da się wejść, ale nie można z niej 
wyjść, a w każdym razie jest to bardzo trudne). A ponieważ w zamierzeniu jest to taka 
sama dyskredytacja idei utopijnych, jak w przypadku Lodowego Ogrodu, oczekiwaną 
w utopii harmonię i radość zastępuje powszechnie odczuwany smutek, współdzielony 
z Panią Bolesną. Podobnie jak Fjollsfinn, także i ona tworzy zmutowane istoty (za po-
mocą snów), przypominające połączenie dzieci i potworów, nazywane przez Filara „dzi-
kimi dziećmi”. Wzorcowym modelem utopijnym, zdyskredytowanym w Dolinie, jest 
Roussowskie „wychowanie w stanie natury”, chociaż zebrane tam wyobrażenia przy-
wołują wiele tekstów kultury (na przykład film Labirynt fauna w reżyserii Guillermo 
del Toro z 2006 roku). Dzieci nikt nie wychowuje, na wszystko się im pozwala, wie-
rząc, że same zrozumieją reguły, a potrzebują jedynie akceptacji i miłości. Równolegle 
w przypadku dorosłych postulowana całkowita bierność i zależność od nowej bogini 
przedstawiana jest w języku Starego Testamentu: narzędziem sprawowania kontroli 
jest lęk, każdy grzech musi być surowo ukarany, a najpowszechniejszą karą staje się 
śmierć. Biblijne nawiązania wybrzmiewają w prezentacji Pani Bolesnej jako tej, która 
przybyła: „by uwolnić nas od gwałtu i zawrócić ze ścieżki zła. […] Która śni o spokoju 
i otacza nas troską. Która karmi, odziewa i tuli do łona. Nic więcej nie trzeba wiedzieć” 
(PLO, III: 411). 

Mieszkańcy doliny przypominają częściowo zwierzęta, ponieważ mają wole uszy, 
cętkowaną sierść czy łuskowate skrzydła. Bycie zwierzęciem traktowane jest jako doce-
lowa forma życia, uznawane są one bowiem za istoty czyste, czyli „bez chciwości 
i gwałtu”. Ludzie mieszkają w ziemiankach, żywią się tym, co da im natura, nie wolno 
im jednak zabijać zwierząt ani ryb, co więcej – muszą dbać nawet o chwasty (przesadzać 
je): „Gwałtowność to zabrać życie zwierzęciu, by je pożreć, ale też ściąć żywe drzewo” 
(PLO, III: 409). Obraz zmutowanych mieszkańców nieodmiennie kojarzy się również 
z Lodowym Ogrodem, gdyż w obu wypadkach motywacja, z jaką „Władcy Logosu” 
poddają obywateli utopii zmianom, nosi te same pozory szlachetności i ma być wyra-
zem dążenia do stanu szczęścia. 
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W obrazie Doliny Pani Bolesnej znów nietrudno rozpoznać wzorzec utopijny, 
analogiczny także do świata Freihoff i, podobnie jak tamten, przedstawiany oczami tu-
ziemca Filara-fokalizatora. Tutaj także pojawia się kolektywizm, uniformizacja społe-
czeństwa, absolutna równość, kult jednostki (Bolesnej Pani, pełniącej rolę Prawodaw-
cy) oraz zasada współprzeżywania emocji (łez i smutku) – to bowiem podporządko-
wane jest dominacji osoby nad wspólnotą (zgodnie z modelem eudajmonistycznym), 
tyle że uwzględnione są jedynie stany emocjonalne Bolesnej Pani. 

Wejście w społeczność utopijną ma charakter inicjacyjny, bowiem Pani Bolesna 
(Callo) daje nowe ciało oraz nowe imię. Władczynię w stanie względnej równowagi 
psychicznej utrzymują modlitwy i śpiewy wyznawców. Oniryczny motyw „życia jako 
snu” skrzyżowany zostaje z Freudowskim „nieświadomym”, które w czasie takiego snu 
się ujawnia i uzyskuje postać „dzikich dzieci”. Treść snów, również erotycznych kosz-
marów, napisana jest tak, by prowokować dość jednoznaczne skojarzenia23, a tajemni-
cze głosy dochodzące do Filara i Benkeja zmierzających do jaskini – wyjścia z Doliny – 
mówią o seksualnej przemocy, do której najprawdopodobniej doszło w przeszłości, 
o czym świadczy sugestia na temat masturbacji, przekonanie, że wszyscy mężczyźni 
krzywdzą i że akt seksualny jest źródłem wyłącznie cierpienia. Są to echa koszmarów 
przeżywanych przez Callo, zakorzenione w jej własnych lękach i traumatycznych do-
świadczeniach:  

„Passionario…” — dobiegło do mnie. „Znowu zabawiasz się ze sobą Passionario?”. „Każdy cię 
skrzywdzi, Passionario, każdy z nich. Każdy rozerwie cię i rozepcha, będziesz krwawić, Passionario”, 
„Odbiorą ci twoje ja, Passionario”, „Znowu chcesz się sparzyć? Chcesz znowu płakać?” (PLO, III: 
444). 

Reguły życia, obowiązujące w Dolinie, prowadzą do wykształcenia biernego 
członka społeczności: musi unikać on gwałtu – pozornie więc świat ten jest diametral-
nie różny od Amitraju, jednakże trzeba unikać tu i gwałtownych uczuć (również rado-
ści, szczęścia, śmiechu czy krzyku). Podobnie jak w dystopiach państwo ingeruje w po-
życie seksualne (niedopuszczalne – tu znów analogia z utopią Freihoff). Trauma, wy-

 
23  Oto przykład snu Bolesnej Pani współprzeżywanego przez Filara: „Czasem jednak nadchodził koszmar i wtedy 

byłem zagubioną, przerażoną dziewczynką, którą ścigały potwory z oślizgłego mięsa, z nabrzmiałymi człon-
kami, wielkimi jak konary drzewa, pękała ziemia i wyrastały z niej ociekające śluzem wargi, które mnie pochła-
niały, zewsząd bryzgał na mnie gęsty, śliski płyn, obłaziły mnie jakieś członowane żuki, z ciemności wyciągały 
się tłuste dłonie, które wdzierały się w każdy zakamarek ciała” (PLO, III: 424-425). 
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nikająca z osobistych doświadczeń bohaterki, przekłada się na porządek społeczny, ge-
nerując zakazy związane ze sferą intymną. Przeżyty gwałt jest źródłem tak dramatycz-
nych wspomnień, że zakaz zostaje zgeneralizowany i dotyczy wszelkich „gwałtow-
nych” emocji. Depresyjna atmosfera połączona z klimatem sennych koszmarów spra-
wia, że świat ten jest gorszy niż otaczająca rzeczywistość, stanowi zatem kolejną, ostat-
nią już, nieudaną wersję państwa idealnego. 

Drakkainen i etyczny wymiar utopii 

Lektura opisów krain idealnych konstruowanych na planecie Midgaard skłania do re-
fleksji, w jaki sposób Drakkainenowi udaje się do końca uniknąć wejścia w rolę „Władcy 
Logosu”, jeżeli ma on, tak samo jak inni Ziemianie, dostęp do magii. Odpowiedź tylko 
pozornie wydaje się oczywista, że skoro fabularna funkcja tej postaci polega na wypeł-
nieniu misji – nie może ona popełnić tych samych błędów. Jednak fantasy nie podlega 
„grze o sumie zerowej”, zatem możliwa byłaby klęska (następuje ona zresztą w finale 
pierwszego tomu). 

Wydaje się wszelako, że powody są inne, a mianowicie, że Vuko Drakkainen nie 
wierzy w utopię, o czym świadczą słowa Hatrun padające w chwili, gdy bogini porów-
nuje go do innych Ziemian przybyłych na planetę: 

Różnią się od ciebie, mimo że jesteście tego samego rodzaju. Ty patrzysz na świat taki, jaki jest, 
i usiłujesz radzić sobie z nim tak, jak potrafisz. Wolisz działać. Jeśli widzisz coś, czego nie rozu-
miesz, wolisz tego nie dotykać. Odwracasz się plecami i odchodzisz. Wolisz nie dotykać niż zepsuć. 
[…] Tamci są inni. Oni nie chcą przechodzić przez świat. Oni chcą go zmieniać. Nie obchodzi ich 
ani czy coś rozumieją, ani czy coś zniszczą, bo są pewni swojej mądrości. Wierzą w słowa. Wszystko 
opisują słowami. Działanie ich nie obchodzi. Oni myślą, ale nie przejmują się działaniem. Działają 
mimochodem. Chcą zmiany, choćby miała być chora. Ty nienawidzisz zmian. Oni nimi żyją. Ni-
gdy nie zawahają się przywołać zmian i nie obchodzi ich, co się stanie (PLO, II: 241). 

W tym zatem kryje się powód niemożliwości zaistnienia utopii. Do utopijnego 
impulsu dochodzi bowiem, gdy idea wygrywa z rzeczywistością, a bohater zaczyna po-
dążać za własnymi wyobrażeniami, tracąc z oczu przekształcane uniwersum. Projek-
tuje na rzeczywistość swój wewnętrzny świat z wszelkimi swymi błędami, kompleksa-
mi, fantazmatami, upiorami wyobraźni czy niezrealizowanymi pragnieniami.  

Utopia według Grzędowicza jest zatem etycznie niedopuszczalna, poświęca bo-
wiem realny świat dla wyimaginowanej wizji, każąc wierzyć, że zmiana zawsze jest „na 
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lepsze”, podczas gdy elementarny szacunek wymaga, by nie ingerować w rzeczywi-
stość, gdy nie jest to konieczne, gdyż można wówczas doprowadzić do niekorzystnych 
zmian. Pokusa władzy oraz świat otwarty jak księga, w której można napisać niemal 
każdą historię, to tylko rodzaj próby czy też pokusy, której ulegają pierwsi Ziemianie, 
a skutecznie opiera się Vuko Drakkainen. Ma on w sobie szczególną dojrzałość, widząc 
świat takim, jaki on jest, bez nakładania na niego klisz i cyfrowych nakładek. Śmierć 
i przebicie jesionową włócznią24 wyzwalają go bowiem spod władzy cyfrala25, umożli-
wiając przemianę z Obcego (którym jest przez cały tom pierwszy) w Swojego (rozu-
miejącego język, umiejącego czynić i wchodzącego w świat i jego struktury bez utraty 
ziemskiej tożsamości). Z Ziemianina staje się mieszkańcem Midgaardu, ma zatem do-
brą motywację, by planetę uratować przed swoimi dawnymi krajanami; ocalić ją taką, 
jaka w swej istocie jest, szanując jej odmienność i specyfikę oraz próbując koegzystować 
z tymi, którzy już dla niego są Swoi, a nie Obcy.  

 
24  Bardzo interesującą interpretację tego wątku w analogii do Odyna zawarła Ksenia Olkusz w artykule Portret fan-

tastycznego żołnierza (OLKUSZ 2009). 
25  Przemiana ta dotyczy również samego cyfrala: technologiczny gadżet staje się na skutek oddziaływania na-

nowektorów pełnoprawną istotą o imieniu Cyfral, antropoidalnym kształcie i kobiecej tożsamości. 
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