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I!co najwa"niejsze, udaje mu si# nawet odnale$% i!wskaza% swoist& o' teologiczn& ca(ej 
opowiedzianej przez Tolkiena historii )ródziemia. Cho% jest ono 'wiatem okrutnym, 
w!którym panosz& si# z(o i!'mier%, tym, co pozwala unikn&% zag(ady, s& lito'% i!mi(osier-
dzie. I!tak hobbit Bilbo zostaje wynagrodzony za powstrzymanie si# od zabicia Golluma. 
Ów czyn mi(osierny przyczynia si# do spe(nienia misji przez Froda. Misja ta polega(a na 
wrzuceniu nale"&cego do Golluma Pier'cienia w!czelu'cie Góry Przeznaczenia. By( to je-
dyny sposób i!jedyne miejsce zatraty owego z(owrogiego przedmiotu. Ten jednak zapano-
wuje w!pewnym momencie nad Frodem, który nie ma do'% si(, aby dokona% zniszczenia. 
W!ko*cu Gollum odgryza Frodowi palec, na którym tkwi( Pier'cie*. Nied(ugo jednak 
nim si# nacieszy(, bo w!radosnym ekstatycznym ta*cu wpad( ze z(owieszczym Pier'cie-
niem do lawy. Frodo zosta( ocalony. Tolkien stwierdza( w!listach, "e sta(o si# to znów dzi#-
ki okazaniu mi(osierdzia. Otó" Frodo, podobnie jak wcze'niej Bilbo, równie" powstrzy-
ma( si# od zabicia Golluma.

· Czy jednak taka o' teologiczna wystarczy, by mówi% o!teologii Tolkiena, który stara( si# 
unika% bezpo'rednich nawi&za* do religii? Je'li nawet tak, to z!pewno'ci& ksi&"ki Adamiaka 
nie mo"na traktowa% jako monogra+i na ten temat. Jest tak cho%by dlatego, "e autor opiera 
si# g(ównie na W!adcy pier!cieni i!Silmarillionie, w!mniejszym stopniu na Ksi"dze zaginionych 
opowie!ci i!Listach, a!niemal zupe(nym milczeniem pomija na przyk(ad Hobbita, której to po-
wie'ci kontynuacj& jest W#adca pier!cieni. Wyja'nienia tego pomini#cia w!ksi&"ce nie ma. 
A!dziwi ono o!tyle, "e trudno by(oby obroni% tez#, "e ta powie'% jest ca(kowicie ateologicz-
na. Nie jest tak cho%by dlatego, "e to w!niej Bilbo okazuje mi(osierdzie Gollumowi. Brak ów 
trudno t(umaczy% tym, "e pierwotnie teksty umieszczone w!ksi&"ce by(y wyk(adami o!Tol-
kienie prowadzonymi dla m(odzie"y akademickiej. Wprawdzie Hobbit jest lektur& w!szkole 
podstawowej, ale nie da si# tej powie'ci traktowa% wy(&cznie jako ksi&"ki dla dzieci.

· By% mo"e dzi#ki si#gni#ciu do innych dzie( autora Silmarillionu, ks. Stanis(awowi Ada-
miakowi uda(oby si# wydoby% z!nich wi#cej tre'ci teologicznych, zarysowa% bogatszy 
obraz Tolkienowskiej teologii, a!nie tylko teologicznych konceptów. Jednak nawet te jej 
elementy, które uwidoczni(, ka"& zrewidowa% przekonanie o!Tolkienie jako autorze dzie( 
pozbawionych aspektów teologicznych. To jest wielk& warto'ci& recenzowanej ksi&"ki. 
Sk(ania ona do zadania pytania na nast#puj&cy temat: czy pisarstwo Tolkiena nie jest lep-
sze od twórczo'ci Lewisa, i!to nie tyle dlatego, "e nie ma w!nim chrze'cija*skich alegorii, 
co raczej dlatego, "e autor W#adcy pier!cieni by( bardziej przenikliwym teologiem ni" jego 
przyjaciel? Teologiem, który tylko na pozór – podobnie jak wykreowani przez niego hob-
bici – nie wyró"nia si# jakimi' szczególnymi zdolno'ciami, cho% w!rzeczywisto'ci pod wie-
loma wzgl#dami dorównuje najwi#kszym, a!nawet ich przewy"sza.�3
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Jest co< fascynuj=cego w,tym, >e twórcy, którzy zde-
cydowali si? na opuszczenie rodzinnego kraju, za-
chowuj= intensywne zwi=zki z,polsk= kultur=. Od-
najduj= swoje miejsce na ziemi, które umo>liwia im 

– powiedzmy – nowe spojrzenie. Powstaj= wiersze, 
opowiadania, powie<ci, prace krytycznoliterackie 
i,literaturoznawcze, w,których Polska jawi si? przez 
pryzmat emigracyjnego >ycia. Jest wielk= zas@ug= to-
ruAskiego wydawcy Miros@awa Jacka Kucharskiego, 
>e po<wi?ci@ si? on dzia@alno<ci przybli>aj=cej krajo-
wemu czytelnikowi pisarstwo emigrantów. Oficyna 
Wydawnicza Kucharski wyda@a na przyk@ad w,kilku-
nastu tomach Pisma Danuty Mostwin, jednej z,naj-
wybitniejszych polskich pisarek emigracyjnych.

Bogumi@a Bongo@@owicz, autorka omawianej 
biografii Andrzej Chciuk. Pisarz z!antypodów, od 
ponad trzydziestu lat mieszka w,Melbourne. Przed 
wyjazdem pracowa@a jako dziennikarka prasowa 
i,radiowa, a,w 6CD: roku zadebiutowa@a tomem 
poezji Lato w!Surrey. Ju> w,Australii doktoryzowa-
@a si? ze slawistyki na Macquarie University w,Syd-
ney. Jest wybitn= znawczyni= losów emigrantów 
polskich w,Australii po drugiej wojnie <wiatowej. 

Oprócz twórczo<ci literackiej zajmuje si? biogra-
fistyk= i,edytorstwem. Warto przypomnieE dwie 
monografie: Kabaret „Weso"a Kookaburra” ((55F) 
oraz O pó" globu od domu. Obraz Polonii australij-
skiej w!twórczo#ci Andrzeja Chciuka ((55G). Ksi=>-
ki te s= niezb?dnym dope@nieniem biografii autora 
dwóch opowie<ci o,Wielkim Ksi?stwie Ba@aku.

Trudno zgodziE si? z,Krzysztofem HwikliAskim, 
który w,6CCC zrecenzowa@ w,„Nowych Ksi=>kach” 
pierwsze wydanie Andrzeja Chciuka. Pisarza z!anty-
podów. Recenzent pos@u>y@ si? wielce dyskusyjnym 
poj?ciem „powa>niejszych omówieA”, na które ja-
koby wypadnie czekaE. Autorka biografii postawi-
@a sobie za cel opisanie niezwyk@ych losów literata 
z,uzdolnieniami kulinarnymi lub kucharza utalen-
towanego literacko. Co kto woli. Wdowa po pisa-
rzu, pani Barbara, udost?pni@a Bogumile Bongo@@o-
wicz archiwum i,tak powsta@a biografia doskona@a. 
Pozbawiona pseudonaukowego >argonu, pisana na 
gor=co, od serca, poniek=d w,domu, w,którym pi-
sarz umar@ w,6CGD roku. Pierwsze wydanie ukaza-
@o si? w,Wydawnictwie Literackim przed ponad 
trzydziestu laty, drugie poprawione i,uzupe@nione 
w,Oficynie Wydawniczej Kucharski. Ca@e szcz?<cie, 
>e mamy tak= znakomit= promotork? twórczo<ci 
autora Smutnego u#miechu. Bywot Chciuka star-
czy@by na powie<E, a,przecie> by@ on prozaikiem 
wybornym. Tomasz K!usek

Ksi!"ka po#wi$cona  
rodzimemu klasykowi  
#wiatowej $% mo"e by%  

cenn! pozycj! dla kogo#, kto #ledzi 
wspó&czesne sposoby pisania 

o'literaturze przez profesjonalnych 
badaczy. Oto krótka kwerenda: 

Dorota Heck podkre#la we wst$pie –  
twórczo#% autora Solaris zawiera 
szeroki obraz #wiata; jego pisanie 

przypomina gromadzenie faktów 
(równie" tych nowych), co sk&ania 
do szukania wyja#nie( o'naturze 

zjawisk, jakie nas otaczaj!  
lub nadejd! w'przysz&o#ci  

( Jakub Zdzis&aw  
Licha(ski). 

Stanis!aw Lem

Fantastyka naukowa i fikcje nauki 
pod red. Doroty Heck
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