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Dobra książka
Dante, Poe, Dickens –
 kto następny?

Te ty nazwiska to można by ec „kamienie 
węgielne” literatury światowej. Wydawać by się 
mogło, że napisano o nich tak wiele dzieł anality-
nych y krytynych, że wydanie kolejnej książki, 
a tym bardziej peytanie jej to zwykła strata a-
su. Nic bardziej mylnego. Matthew Pearl, urodzony 
w Bostonie w 1975, poświęcił tym tem wybitnym 
pisaom powieści, yniąc każdego z nich bohate-
rem odrębnej historii. 

Zanijmy od pierwszej, yli „Klubu Dantego”. 
Rze dzieje się w Bostonie tuż po zakońeniu woj-
ny secesyjnej. Umieszenie akcji w tym kontekście 
jest mocnym punktem powieści, bo Matthew Pearl 
wie o nim dużo, a to co wie, potrafi pekazać. Boston 
jest więc miastem, które z jednej strony jest centrum 
intelektualnej Ameryki, w którym kwitnie życie li-
terackie i towayskie, a z drugiej strony boryka się 
z linymi problemami: weteranami wojny, któy nie 
potrafią wrócić do normalnego życia, koniktami na 
tle rasowym, niechcianymi emigrantami, zwłasza 
katolikami z Włoch i Irlandii. W tymże mieście dzia-
ła grupa intelektualistów, tytułowy klub Dantego, 
złożony z miłośników poezji orentyńyka, pracu-
jących nad pekładem „Boskiej komedii”. Do grupy 
tej należą poeci: Henry Wadswoh Longfellow, 

James Russell 
Lowell, Oliver 
W e n d e l l 
H o l m e s , 
historyk George 
W a s h i n g t o n 
Greene, oraz 
wydawca J.T. 
Fields. Panowie 
ci pracowaliby 
sobie okojnie 
w zaciszu ele-
ganckich gabi-
netów, gdyby 
nie nagła seria 
b r u t a l n y c h 
m o r d e r s t w 
d o k o na n y c h 
na bostońskich 
VIP-ach, lu-
dziach znanych, 
powszechnie 

szanowanych i na pozór nieskazitelnych. Zabójstwa 
te mogłyby wydawać się absurdalne i groteskowe 
w całej swej monstrualności, gdyby nie fakt, że do-
kładna instrukcja znajduje się w pekładanym pez 
nich tekście.

I tu pojawiają się problemy:  jak morderstwa te 
mogą być inirowane dziełem Dantego, skoro nie-
wiele osób, poza nimi, je zna? Skąd morderca erpie 
krwawe pomysły, które pokrywają się z opisami 
mąk piekielnych doświadanych pez geszników 
w dantejskim piekle? Czy mordercą jest ktoś z Klu-
bu Dantego, y może ktoś wrogi ich działalności? 
Dlaego żebrak mamroący po włosku stępy 
„Boskiej komedii” wyskakuje pez okno posterun-
ku bostońskiej policji? Czy to możliwe, że władze 
Harwardu mają z tym wszystkim coś wólnego? 
Chcąc nie chcąc, poeci muszą zaangażować się w roz-
wiązywanie zagadki – mogą się pecież stać głów-
nymi podejanymi prowadzonego śledztwa. Tropy 
prowadzą i do krypt, i do podziemnych korytay, 
w których ped wojną ukrywani byli zbiegli nie-
wolnicy, i w mrone, prawdziwie gotyckie, zaułki 
Bostonu. Po piętach domorosłym detektywom 
depe posterunkowy Nicholas Rey, pierwszy ar-
noskóry policjant w Nowej Anglii. Rey okazuje 
się jednak jednostką niezmiernie inteligentną, ob-
daoną wyostonym zmysłem obserwacji, szyb-
ko podejmującą decyzje. Ot, taki ukłon w stronę 
wółesnej poprawności politynej. Być może dla 
niektórych fakt, że to właśnie poeci stają się detek-
tywami, może być irytujący. Akcja posuwa się pez 
to nieco wolniej, panowie ciągle dyskutują o poezji 
i życiu Dantego. Nie każdego dywagacje na temat 
literatury muszą interesować. Co więcej, Klub Dan-
tego działał naprawdę, a wszyscy poeci „wmieszani” 
w pekład „Boskiej komedii” mają swój niebagatel-
ny wkład w rozwój literatury amerykańskiej. 

Matthew Pearl, absolwent filologii na Harwar-
dzie i prawa w Yale, pisząc „Klub Dantego”, yni 
z pierwszego amerykańskiego pekładu poezji o-
rentyka niezłą zagadkę kryminalną, której nie po-
wstydziłby się sam sir Aur Conan Doyle. I dobe, 
że pekłada rezultaty swoich badań naukowych na 
język literatury popularnej. A co najważniejsze, ma 
do swojej twórości dystans, potrafi ojeć na to, 
co robi z pymrużeniem oka. Podobnie jest w po-
wieściach, gdzie osią zagadki jest 
życie i twórość Allana Edgara 
Poe i Karola Dickensa. Ale o tym, 
być może następnym razem.
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