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Marek Krajewski i Marcin Wroński.
Ci dwaj autorzy toczą od kilku lat zaciętą
walkę o tytuł mistrza polskiego retrokry-
minału. Długo niekwestionowanym lide-
rem wyścigu był Krajewski. Teraz zaczyna
przeganiać go Wroński. Za nimi zaś kotłuje
się całkiem spory peleton dobrych i bardzo
dobrych autorów.

Dla czytelników ten wyścig ma zde-
cydowanie więcej plusów niż minusów.
Krajewski i Wroński stworzyli bardzo su-
gestywne wizje miast dwudziestolecia
międzywojennego. Pierwszy Wrocławia
i Lwowa, drugi zaś Lublina. Obaj znajdują
też rzesze naśladowców; dziś nawet Elbląg
ma swoje retrokryminały. I niezależnie
od jednostkowej artystycznej wartości po-
szczególnych książek renesans zaintere-
sowania II Rzecząpospolitą we współ-
czesnej literaturze popularnej jest fak-
tem.

Lata kolorowe i lata ponure

Coraz częściej jednak odbiorcy retrokry-
minałów spotykają się z fabułami, których

osią jest zestawienie okresu międzywojnia
z pierwszymi latami Polski Ludowej. Nie
trzeba oczywiście dodawać, że na tle barw-
nych lat 20. i 30. pierwsze lata budowania
socjalistycznej ojczyzny wypadają na kar-
tach kryminałów ponuro. A i sami boha-
terowie, brylujący w II Rzeczypospolitej,
jakoś się w nowej rzeczywistości odnaleźć
nie mogą.

Przykładem tego ostatnie tomy cyklu
Wrońskiego, w tym najnowsza część –
„Haiti”. Mamy do czynienia z akcją roz-
piętą między 1938 a 1951 r. W retrospek-
cjach zaś cofamy się aż do wojny polsko-
bolszewickiej. Głównego bohatera, lubel-
skiego policjanta Zygmunta Maciejew-
skiego, spotyka widowiskowa degradacja:
z przedwojennego komisarza staje się cie-
ciem na upaństwowionym hipodromie
i opiekunem podstarzałej klaczy o imieniu
Haiti.

Jest już w zasadzie zdeklarowanym
alkoholikiem (zważywszy na liczbę wypi-
janych trunków, był nim wcześniej, ale
przed wojną popadał w nałóg subtelniej
i z większym wdziękiem) i samotnym
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Niepokoje i dylematy II Rzeczypospolitej, które okiem wytrawnego socjo-
loga przedstawił pisarz, są niczym przy poczuciu wszechogarniającej klę-
ski towarzyszącej byłemu komisarzowi w nowym ustroju.

Ułani, ubecy i umarłe miasto



bankrutem życiowym. Znudzony, zmę-
czony swoją egzystencją, powraca do prze-
szłości i przedwojennych sukcesów śled-
czych. Niespodziewanie historia sprzed
kilkunastu lat ożywa i dodatkowo kom-
plikuje życie byłego policjanta.

Streszczać dalszej intrygi kryminalnej
nie ma oczywiście najmniejszego sensu.
Wystarczy stwierdzić, że Wroński skon-
struował ją znakomicie, rozgrywając rzecz
tak samo umiejętnie na dwóch planach
czasowych. Akcja rozpoczyna się w upalny
lipcowy dzień 1938 r. Zaraz wojna, ale
mieszkańcy Lublina wolą emocjonować
się końskimi wyścigami niż przemówie-
niami Hitlera. Coś wisi w powietrzu, choć
czytelnik nie ma pewności, czy to tylko
letnia burza, czy coś poważniejszego. Po
chwili już nikt nie ma wątpliwości: jest
trup. A potem kradzież z kasy pancernej
i wiele zwrotów akcji, z których części
nawet maniakalny czytelnik kryminałów
nie przewidzi. I tak aż do zaskakującego
finału.

Powieść mieści się więc pod względem
fabularnym w schemacie gatunkowym.
Ale interesująca jest przede wszystkim
sama przemiana głównego bohatera i de-
gradacja miasta, które wcześniej było
areną jego sukcesów. Ani Maciejewskiego,
ani przedwojennego Lublina narrator
w żadnej części cyklu nie nazywał uro-
dziwymi czy pełnymi wdzięku. Jednak
kontrast między pełnym rozmachu (oraz
idiotycznych modernizacyjnych planów
magistratu, jak stwierdzają bohaterowie)
miastem sprzed 1939 r. a Lublinem po-
wojennym jest dojmujący.

Bez szczęśliwych zakończeń

To świat, w którym nie ma co liczyć na
happy end. Główny bohater już w po-
przedniej części cyklu spotkał się z bliska

z urokami władzy ludowej (w „Skrzydlatej
trumnie” już pierwsza scena przynosi
obraz katowni UB). O pracy policjanta/mi-
licjanta nie ma oczywiście nawet mowy.
Teraz Maciejewski, pozbawiony najmniej-
szych nawet złudzeń co do komunizmu
i swojej przyszłości, zainteresowany jest
przede wszystkim tym, by jakoś przeżyć
każdy kolejny dzień. Jak cień samego sie-
bie chodzi po terenie dawnych wyścigów
konnych. Rozpadający się tor i trybuny
są dobrym tłem dla melancholii bohatera,
który nie liczy na żadną odmianę losu.
Dobrze już było.

I choć powrót do międzywojnia nie
jest wcale podszyty sentymentem (Wroń-
ski demitologizuje choćby zachowanie
polskiego wojska podczas starć z bolsze-
wikami), to czytelnik nie ma wątpliwości,
że nienawidzący przed wojną arystokracji
oraz wielkiego kapitału Zyga wcale nie
stał się materiałem na budowniczego no-
wego ustroju. Niepokoje i dylematy II
Rzeczypospolitej, które okiem wytrawnego
socjologa przedstawił pisarz, są niczym
przy poczuciu wszechogarniającej klęski
towarzyszącej byłemu komisarzowi w no-
wym ustroju.

Można więc książkę Wrońskiego prze-
czytać jako historię kryminalną, można
też podjąć wysiłek i docenić artystycznie
sugestywny obraz zmęczonej powojennej
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Polski. Wybór należy do czytelnika, ale
„Haiti” to na tyle dobra literatura popularna,
że aż bardzo dobra literatura w ogóle.

Marcin Wroński
„Haiti”

W.A.B. 2014
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