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Dorota Pacyńska 

445511  FFaahhrreennhheeiittaa  
Po upalnym lecie gorąca jesień nastała i to zasługą 

jest nie tylko meteorologów, którzy szczęśliwie 
w kalendarz nie patrzą, ale przede wszystkim z powodów, 
hm, nazwijmy to niezależnych. Niezależnych od nas 
oczywiście. Gdyby klimat „nieprzyrodniczy” zależał na 
przykład od redakcji periodyku literackiego, obywatele 
mogliby w przerwach między oganianiem się od natar-
czywych grzybów a nostalgicznym zbieraniem kaszta-
nów... Właśnie, kasztany. Sama magia. Takie małe, nie-
potrzebne coś, a tak niewiarygodnie wielką ma moc przy-
ciągania. Nie znam człowieka, który widząc leżący, lśnią-
cy kasztan nie schyliłby się, choćby niósł wielki ciężar, 
choćby kręgosłup miał sztywny, a na głowie kłopot wielki 
jak Eurazja z Afryką razem wzięte. Popatrzcie któregoś 
jesiennego dnia na ludzi w parku, zobaczcie, jak błysz-
czące mają oczy i jak żwawe ruchy, kiedy odkrywają na 
ziemi, której nie zaszczycają zwykle nawet przelotnym 
spojrzeniem, „swój sssssskarb”. Naprawdę, niektórzy 
z nich mogą przypominać Wam Goluma. Nie dlatego, że 
tacy brzydcy, wręcz przeciwnie: są piękni, kiedy koncen-
trują się na lśniącym przedmiocie pożądania. Spójrzcie na 
nich, jak wpatrują się w znalezisko, które w tym momen-
cie stokroć cenniejsze dla nich jest od wygranej w lotto, 
jak je głaszczą, jak rozglądają się w poszukiwaniu kolej-
nej zdobyczy. Są oczywiście i tacy, którzy się tego wsty-
dzą, uważają, że nie wypada, że są na takie głupoty zbyt 
poważni. Ci zabierają ze sobą dzieci lub wnuki 
w charakterze alibi i mogą hasać do woli, pod „płaszczy-
kiem”, że niby oni nie, że wcale, tak tylko się poświęcają. 
Zupełnie niepotrzebnie, przecież wszyscy to robimy. 
Niezależnie od wieku, stanowiska, każdy z nas potrzebuje 
czegoś, co, choć bezużyteczne, ot, zwykły śmieć, który po 
jakimś czasie, matowy i pomarszczony wyląduje na 
śmietniku, da nam przez chwilę uczucie wielkiej radości. 
Takiej połączonej z dreszczykiem emocji, której nie za-
pewni ani majątek, ani władza, choćby ta najwyższa. To 
akurat żaden skarb, nie warto schylać się po niego, nawet 
mając wygimnastykowany kręgosłup, wolne ręce 
i spokojną głowę. Zwykły zeszłoroczny kasztan, matowy, 
pomarszczony, zero magii, zero mocy. Zadziwiające jest, 
że są ludzie, którzy mając dookoła tyle piękna, schylają 
się po brzydotę. Żeby tylko się schylali, przepychają się, 
kłócą. Co gorsza, w pogoni za tym... czymś nie dostrzega-
ją nawet, ba! nie chcą dostrzec, że miażdżą butami rzeczy, 
które dla innych są czymś cennym. Niszczą czyjeś kasz-
tany. Zabawa w remizie. Choć nie, w remizie to był po-
rządek a jak ktoś chciał się tłuc, to wychodził na ze-
wnątrz. I ja bym chciała, w tak pięknych okolicznościach 
przyrody, no właśnie, żeby tak na zewnątrz, najlepiej na 
zewnątrz rzeczywistości. Byłoby po prostu miło. 
Z kieszeniami pełnymi kasztanów, z książką w ręku mo-
głabym usiąść gdzieś w zacisznej parkowej alejce i, 
chwytając promienie słońca, którego przecież niedługo 
będzie tak brakować, napawać się spokojem. Od czasu do 
czasu wyjęłabym z kieszeni „mój sssssssssskarb” i byłoby 
pięknie. Byłoby naprawdę pięknie, gdyby wszyscy zbiera-
li kasztany. 

  
Dorota Pacyńska 
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Literaturoznawca 

LLiitteerraattuurraa  
  
  
No i kto powiedział, że z elektrycznej grzałki do wo-

dy nie da się zrobić trzyczęściowego kostiumu do... 
A zresztą, zacznijmy lepiej od początku. 

Wszystko potoczyło się jak w tym dowcipie, co to 
robiła babcia na drutach, przejechał tramwaj i zgubiła 
oczko. Czy jakoś tak. Nie wiem, nigdy nie miałem głowy 
do skomplikowanych historii i pewnie dlatego z całego 
tego Literaturoznawstwa najlepiej mi zawsze wychodziło 
malowanie paznokci. Może to i trochę ekscentryczne, ale 
przynajmniej nie obgryzam. A poza tym lubię, jak pasują 
kolorem do butów i torebki. Nieważne. Chodzi natomiast 
o to, że skończyły się wakacje. 

Mniejsza, kiedy się skończyły, problem w tym, kiedy 
to zauważyliśmy. Ma się rozumieć, grubo po fakcie. 
Gdzieś na początku października dotarło do nas nagle, że 
siostrzeniec pani Halinki, odsiadujący u niej dwumie-
sięczne wakacje za ekstraordynaryjne postępy w nauce 
uwiecznione ku potomności na wymaćkanym świadec-
twie z czerwonym paskiem na dupie przestał drzeć ry... 
mor... pys... khem, się na klatce schodowej, w windzie, 
pod oknem od podwórka, pod balkonem, pod sklepem 
z ogórkami na rogu, pod przystankiem, pod śmietnikiem, 
pod trzepakiem, a nawet pod wieczór i pod auspicjami. 
Aż można by powiedzieć, że jak nożem uciął, ale lepiej 
nie, bo wtedy pewnie byłoby na nas. Jak wszystko zresz-
tą, jak wszystko. Już nawet pod osłoną ociemniałości 
wieczorem ogryzka od arbuza nie można przez balkon 
wyciepnąć, bo się zaraz straż miejska gromadzi 
z megafonami, psami i miotaczami płomieni. Podobno 
dostali kontyngent do walki z plagą komarów. Bzdura. 
W tym roku nie widziałem ani jednego. 

Niemniej wakacje się skończyły. Podstępnie, zdra-
dziecko, w pół słowa i w rozkroku i to zanim jeszcze 
zaczęliśmy się przygotowywać do wyjazdu. No jakoś tak 
wyszło. Po skończeniu ostatniego numeru rozsiedliśmy 
się wygodnie w naszych fotelach (ja w kuchni zrobiłem 
sobie posłanko ze zużytej herbaty w torebkach – trzeba 
pamiętać, żeby dobrze wysuszyć każdą jedną, bo inaczej 
reumatyzm w korzonkach strasznie wali, ale za to ładnie 
pachnie i można possać przez sen), czy czym tam kto 
miał (Wirus na przykład zadomowił się w komórce na 
dobre i nie chce wyleźć. Po parokrotnym usunięciu baterii 
doszliśmy do kompromisowego porozumienia w sprawie 
Wołga, Wołga mać radnaja i Hymnu Bajkałskich Ato-
mowych Kutrów Podwodnych, aczkolwiek na wyświetla-
czu utrwalił się na wciąż międzynarodowy symbol drwali 
i hodowców krokodyli. A niech sobie pokazuje co chce, 
byle już nie śpiewał. 

W każdem razie, jakeśmy już się tak zrelaksowali 
poniekąd i przycięli z lekka oczko (tylko raz w pewnym 
momencie obudziło nas trzęsienie ziemi, ale jak poprosili-
śmy Ojca Zenobiusza dzidą, żeby przestał chrapać, budy-
nek przestał się kołysać i mogliśmy kontyngentować dalej 
bez przeszkód), to nam popołudnie zleciało migusiem. 
Gorzej, że razem z resztą sierpnia i większą częścią wrze-
śnia. A jak się obudziliśmy, na podwórku było już cicho. 
No, jeśli nie liczyć psa pani Halinki, ale on przynajmniej 

nie udaje Crazy Froga. Co jak co, ale odruchy to nam 
jeszcze wyćwiczył dawno temu Naczelny, a i Tygrysa 
zdaje się być w te klocki całkiem kumata. Nie ma nic 
bardziej podejrzanego niż cisza. W pół minuty po przebu-
dzeniu Kota z czarno połyskującym glockiem nasłuchiwa-
ła przy drzwiach, Kudłaty z chińskim tasakiem do szat-
kowania jarzyn (przerąbuje marcheweczkę razem 
z podkładem kolejowym) robił groźną minę do gołębi na 
balkonie, OZzzzz symulował przebudzenie i wydawał 
komendy saperowi, chociaż komputer miał wyłączony, 
Szefowa z Sekretarz nałożyły bojową maskarę, a ja nasłu-
chiwałem, czy ktoś się nie skrada przez kuchenną kanali-
zację. I tylko Worek Cebuli z Wirusem się nie zmobili-
zowali, ale trudno się dziwić, bo Worek jest sizalowy i nie 
wygląda zaczepnie, a Wirus to anarchista i zwalcza tylko 
numery telefonów, które wydają mu się zbyt uporządko-
wane (międzynarodowe do wampira odpadają, bo trzeba 
dać dwa zera na początku...). 

A potem ścierpły nam nadgarstki, uszy i kolana 
i daliśmy sobie spokój z całą tą partyzantką. Raz, że się 
robiło późno, a dwa, że trochę głupio wyglądaliśmy, tak 
szczerząc zęby do diabli wiedzą czego. Poza tym sprawa 
się wyjaśniła, ktoś spojrzał na zegarek, rzucił „O, to już 
październik?!”, ktoś inny na to „O <----->!”, ktoś inny „O 
ja <--------->!”, ktoś jeszcze inny „<------------>, <------->, 
<------------------>, <-------->, <-----------> <----------> 
<--------> <-------> średniowiecza!!!”, ale faktów to nie 
zmieniło. Przespaliśmy wakacje. Oczywiście, Szefowa od 
razu krzyknęła, że musimy natychmiast złożyć numer, ale 
prawdę powiedziawszy, krzyczała już wyłącznie do ple-
ców niknących w windzie i na schodach. Co robić, waka-
cje to rzecz święta, a przegapienie dwóch miesięcy nicze-
go w tej sprawie nie zmienia. 

I w związku z tym niniejszego numeru nie ma. 
A szkoda, bo gdyby był, moglibyście przeczytać tek-

sty Pawła Czerwca, Iny Goldin, Daniela Grepsa, Magda-
leny Kozak i Marka Utkina. To mógłby być naprawdę 
przyzwoity numer. Cóż, trudno. Spróbujemy jakiś sklecić 
po wakacjach. W listopadzie. 

  
Wasz Literaturoznawca 

  
PS. Wygląda na to, że wampir też się lekko obsunął 

w czasie w te wakacje. Właśnie dopiero co przysłał pocz-
tówkę z Bawarii. Cała jest upaćkana w  Wurście 
i Weißbierze. Normalnie świnia, nie toperz. 
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Fahrenheit Crew 

BBooookkiieett  

Władza daje w szyję sobie, 

a w mordę niepokornym  

 
Druga odsłona wrocławskiej epopei z Eberhardem 

Mockiem w roli Wergiliusza pozwala czytelnikom odkryć 
nowe oblicze ich przewodnika. W trakcie lektury „Śmier-
ci w Breslau” przekonaliśmy się, że radca kryminalny jest 
gotów na wszystko w celu popchnięcia swojej kariery do 
przodu, a lojalność, moralność i etyka to dla niego nie 
więcej niż puste zbitki głosek. 

Teraz, niejako dla równowagi, oczom naszym jawi 
się Mock – romantyk, wrażliwiec spragniony wielkiej 
miłości, a zarazem pragmatyk, chcący za wszelką cenę 
spłodzić męskiego potomka. Ebi, jak go zdrobniale nazy-
wa żona, to nie tylko niezwykły detektyw, to również 
wyjątkowo kłopotliwy podopieczny Amora. Pobicie wy-
nagradza żonie etolą z norek, gwałt próbuje zrekompen-
sować obietnicą zakupu diamentowego naszyjnika. Wyra-
finowany filolog klasyczny, miłośnik ód Horacego, zdaje 
się nie ogarniać swoim, tak kiedy indziej przenikliwym 
umysłem prostej prawdy, że nie wszystko można kupić 
i nie każdego da się zastraszyć. Nie opanował również 
trudnej sztuki, jaką stanowi nauka na błędach i wciąż 
uparcie drepcze w ten sam ślepy zaułek. Zawitawszy tam 
kolejny raz, dostrzega pokusę, jaką stanowi pętla, uczy-
niona z policyjnego paska. 

Ucieczka od problemu jednak się nie udaje, widać 
gwiazdy, którym Mock ufa na przekór rozsądkowi, mają 
względem niego jakiś inny plan. Jednak krzywda, jaką 
wyrządził Sophie, będzie mu ciążyła. Po raz pierwszy 
technika samorozgrzeszenia zawiedzie, poczucia winy nie 
uda się też utopić w butelce. 

Kolejna nowa twarz Mocka to twarz alkoholika, głę-
boko uzależnionego, tkwiącego praktycznie stale w ciągu. 
O ile wieczory charakteryzuje pewne urozmaicenie, 
zmieniają się bowiem miejsca, okoliczności i ilość spo-
żywanego alkoholu, o tyle skacowane poranki są bliźnia-
czo podobne. Naznaczone pogardą do siebie, niechęcią do 
życia i wonią wody kolońskiej, którą radca bezskutecznie 
usiłuje zabić zapach przetrawionego alkoholu. Alkoholik 
funkcjonujący w społeczeństwie i akceptowany przez 
otoczenie ze względu na swoje szczególne uzdolnienia 
i przydatność, w pewnym momencie przekracza granicę. 
Zwykle wtedy gwałtownie trzeźwieje i desperacko szuka 
haka na świadków swoich wybryków bądź rozgniewa-
nych przełożonych. Co będzie, gdy tego haka zabraknie? 

Rzecz jasna, konstrukcja powieści opiera się jak po-
przednio na wątku zagadkowego mordercy. Tym razem to 
czas i sposób popełniania morderstw mają kluczowe zna-
czenie – powracają przestępstwa sprzed wieków, co we-
dług przywódcy pewnej sekty jest niechybną oznaką 
zbliżającego się końca świata, kiedy to w Breslau spło-
dzony zostanie Antychryst. Jest to jednak tylko niezbędny 
element konwencji, w centrum uwagi pozostaje bohater 
i jego zmagania nie z mordercą, a z wewnętrznymi demo-
nami, których nawet tak błyskotliwy rozum nie jest 
w stanie uśpić. Walka toczy się w mrocznym klimacie 
międzywojennego Wrocławia, a powszechny upadek 

obyczajów i wartości, wszechobecna przemoc i obłuda, 
wszechwładza pieniądza i osamotnienie słabych zdają się, 
lepiej i dosadniej niż makabryczne mordy, potwierdzać 
hipotezę o nadciągającej Apokalipsie. 

„Koniec świata w Breslau” to jednocześnie pisarska 
ewolucja Marka Krajewskiego. O ile „Śmierć w Breslau” 
naznaczona była jeszcze swoistą niepewnością debiutanta, 
co skutkowało pewną sztywnością stylu, niechęcią do 
pogłębiania psychologicznego portretu postaci 
i wprowadzania do fabuły większej ilości epizodów, 
o tyle w „Końcu świata...” widać swobodę, jaką daje 
doświadczenie. Charakterystyka Mocka jest dużo pełniej-
sza, bo choć styl pozostaje oszczędny, niemalże ascetycz-
ny, to fabuła zostaje rozbudowana, rozpisana na wiele 
mocnych epizodów, z których każdy ma znaczenie dla 
końcowej wymowy dzieła. Znikają także nieporadności 
stylistyczne. 

Efekt końcowy robi wrażenie. Autorowi udało się 
dokonać niemałej sztuki. Sprawił, że czytelnik, miast 
potępić bezwarunkowo damskiego boksera, sadystę, 
gwałciciela, alkoholika, czyli de facto wielokrotnego 
przestępcę, utrzymującego, że prezentuje majestat pra-
wa... współczuje mu. A to naprawdę o czymś świadczy. 

  
Agnieszka Chojnowska 

  
Marek Krajewski 
Koniec świata w Breslau 
WAB, 2005 
Stron: 320 
Cena: 
  

The best of the best of the best, sir! 

 
Wyobraźmy sobie agenta specjalnego. Będącego jed-

nocześnie majorem w armii. Wysokiego, wykształconego 
miłośnika wytwornych trunków, znającego mnóstwo 
języków obcych, przystojnego i czarującego tak, że ko-
biety „lgną do niego jak ćmy do światła”. Wyobraźmy 
sobie, że człowiek ten dostaje do wykonania arcytrudną 
misję, w czasie której będzie musiał wykazać się spraw-
nością fizyczną i umysłową, wykorzystać wszystkie swo-
je znajomości w kręgach ludzi bardziej i mniej uczciwych 
oraz zwiedzić pół świata. I wyobraźmy sobie, że nazywa 
się, i tu was zaskoczę, nie Bond, James Bond, lecz Car-
loss Castillo. Teraz już tylko dopowiedzieć należy, że 
nasz dzielny wojak służy nie Jej Królewskiej Mości, 
a Prezydentowi Największego Mocarstwa Na Świecie i na 
tym możemy zakończyć niniejszą recenzję. 

Obowiązek jednak nakazuje pisać dalej. Często na-
śmiewamy się z obywateli USA, że świat widzą w dwóch 
kolorach i nie zwracają uwagi na mnóstwo odcieni szaro-
ści. Śmieszy nas także ich przekonanie o możliwości 
zmiany świata na lepsze poprzez stosowanie rozwiązań 
siłowych. „Zakładniczka”, niestety, tylko utrwala te ste-
reotypy. Autor prowadzi czytelnika przez świat, w którym 
każdy Amerykanin to wzór cnót, zaś obywatele innych 
państw mogą być porządnymi ludźmi, jedynie jeśli poma-
gają panu Castillo. Świat, w którym dowodem na najwyż-
szy stopień deprawacji czarnego charakteru jest to, że 
wyłącza telewizor podczas przemówienia prezydenta 
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Stanów Zjednoczonych. Autor żywi także wyraźną nie-
chęć do tak zwanej „starej Europy”, za to, że nie poparła 
drugiej wojny irackiej. Równo obrywa się więc Niemcom 
i Francuzom, tym drugim nawet personalnie. ONZ jawi 
się czytelnikowi jako siedlisko zła i zepsucia, zaś progra-
my humanitarne to wyłącznie metoda, by nabić kieszeń 
brudnymi pieniędzmi. 

Można by nie zwracać na to uwagi, gdyby pan Grif-
fin wciągnął nas w wir akcji. Niestety. Autor wpada 
w manierę, każącą mu zarzucać czytelnika tysiącem 
szczegółów dotyczących rozgrywających się właśnie 
wydarzeń. Jeśli bohater musi przemieścić się z punktu 
A do punktu B, dowiemy się, z jakich linii korzystał, ile 
trwał każdy lot, gdzie się przesiadał, co podano mu 
w samolocie. Jeśli wzrok bohatera spocznie na pomniku, 
ciekawym budynku, za chwilę pojawi się postać, która 
uraczy nas krótkim rysem historycznym. Taki styl narracji 
powoduje spowolnienie akcji, o którą wszak w książkach 
tego typu chodzi najbardziej. 

I tu dochodzimy do największej wady „Zakładnicz-
ki”. Po przeczytaniu kilkuzdaniowego opisu na tylnej 
stronie okładki mniej więcej wiedziałem, jak się akcja 
powieści potoczy. Po lekturze stu stron wiedziałem, jak 
się całość zakończy. I nie pomyliłem się ani trochę. 

Czas na kilka pozytywów. Po lekturze wiem dużo 
więcej. Wiem, jak przyrządzić chateaubriand, ile kosztuje 
argentyńska wołowina, kto sprowadził kawę do Europy, 
co robi pomnik amerykańskiego generała w Budapeszcie 
oraz najważniejsze – że w Ameryce wszystkie osoby 
mające cenne informacje na temat różnych zbrodniarzy 
znają osobiście majora Castillo lub też znali jego dziadka.  

Pozostaje pytanie: czy czytać? Jeśli jesteś, drogi czy-
telniku, zwolennikiem amerykańskiej metody patrzenia na 
świat, potrzebujesz niewymagającej myślenia lektury do 
pociągu lub po prostu nie potrafisz żyć bez codziennej 
porcji drukowanej sensacji, to jak najbardziej. Jeśli zaś 
nie spełniasz powyższych warunków, to trzymaj się od tej 
pozycji z daleka. 

  
Jacek Falejczyk 

  
W.E.B. Griffin 
Zakładniczka 
Tłum: Maciej Szymański 
REBIS, 2006 
Stron: 496 
Cena: 35,00 
 
 

Letni kryminał  

 
Kryminały, filmowe i książkowe, można z grubsza 

podzielić na dwa rodzaje: te, w których zbrodnia wydarza 
się na oczach czytelników lub widzów, wiadoma jest 
ofiara i wiadomy sprawca. Oraz te, w których widzimy 
zbrodnię, ale „zbrodzień” jest zamazany, nieostry lub 
w ogóle go nie ma, a potem wraz z dzielnym detektywem 
(oficerem policji, przypadkową osobą) śledzimy rozwój 
akcji i w ostatnich scenach możemy odetchnąć pełną 
piersią: ach... to lokaj zabił...! 

Zdecydowanie gustuję w tych drugich. Dochodzenie 
przez dzielnego detektywa (oficera policji, przypadkowej 
osoby) do wniosków, które są mi wiadome od pierwszego 
kopa, nie jest tak ekscytujące, jak w przypadku samo-
dzielnego rozwikłania zagadki, często zanim to jeszcze 
zrobi bohater. Piszę „często”, ponieważ czytam kryminały 
od szczenięcia i trudno mnie czymś w tej materii zasko-
czyć. 

Na wakacje zaopatrzyłam się w typowo letnią litera-
turę: sensacje, humoreski, kryminały. Nic, przez co się 
trzeba przedzierać z potężnym wysiłkiem intelektualnym, 
wszak nie od tego plaża jest. 

Jako kryminał wystąpiło „Zakopane: sezon na samo-
bójców” Jacka Rębacza. Nazwisko autora nic mi nie mó-
wiło, ale wydawnictwo wiele, więc i spodziewałam się 
niezłej rozrywki. I tak się też stało. Kryminał lekki, sym-
patyczny, dobrze i z biglem napisany. Idealna lektura na 
kocyk. No i z gatunku tych, które lubię: razem 
z bohaterem mogę starać się rozwikłać zagadkę. 

Akcja dzieje się tu i teraz, w Zakopanem w porze let-
nich wakacji. Na górskich szlakach szlajają się turyści, 
siedzą na szczytach, odpoczywają, robią sobie zdjęcia. 
I nagle ten sielski obrazek zakłóca młody mężczyzna, 
który uśmiecha się smutno (śmiertelnie smutno), stając na 
krawędzi szczytu, rozkłada ramiona i zabawia się w Ikara. 
A my możemy mu tylko radośnie pomachać na wieczne 
pożegnanie. 

Co powoduje, że młody chłopak, student na waka-
cjach, decyduje się na taki desperacki i ostateczny krok? 
Tego musi się dowiedzieć Piotr Klucha – prywatny detek-
tyw, zatrudniony przez rodziców samobójcy. 

Piotr Klucha to główna persona dramatu, osobnik 
o przeszłości spędzonej w Wojskowych Służbach Infor-
macyjnych, teraz prowadzący własny interes, działający 
lekko na pograniczu prawa. Mężczyzna z charakterem, 
nie mięczak, z poczuciem humoru i inteligentny. 

Prowadząc swoje prywatne dochodzenie w sprawie 
samobójcy, wplątuje się w sam środek grubszej afery – 
typowego polskiego bagienka: łapówkarstwo, szemrane 
interesy, układy i układziki, polityczne zawirowania. 

Powieść czyta się świetnie. Jacek Rębacz umiejętnie 
prowadzi czytelnika po kolejnych stopniach fabuły, do-
brze buduje sceny i napięcie, malowniczo charakteryzuje 
pobocznych bohaterów. Dla starej wyjadaczki, za którą 
się uważam w sferze historii kryminalnych, zakończenie 
i rozwikłanie spraw od pewnego momentu nie było zbyt-
nim zaskoczeniem, co jednakże w żaden sposób nie po-
psuło mi lektury. 

Szczególnie polecam miłośnikom „polskich Tater”, 
autor świetnie musi się czuć w Zakopanem, skoro potrafi 
nawet interesująco opisać korek na rondzie. A już scena 
w karczmie „Zbójnicka” – zaiste, palce lizać! 

  
Karolina Wiśniewska 

  
 
Jacek Rębacz 
Zakopane: sezon na samobójców 
SuperNOWA, 2006 
Stron: 176 
Cena: 22,50 
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Niby nowość, a jednak standard  

 
Opis na okładce „Władzy wykonawczej” informuje 

czytelnika, że oto będzie mu dane obcować z dziełem 
Mistrza Gatunku. Założenie zapewne było takie, żeby 
rzeczony czytelnik się ucieszył, że go zaszczyt kontaktu 
z maestrią spotyka, i podszedł bezkrytycznie do tego, co 
zawarte między okładkami. Akurat trafiło na przekorną 
sztukę, co to sobie pomyślała, żeby zrobić odwrotnie 
i skoro ktoś się Mistrzem mieni, to mu z góry zawyżyć 
poprzeczkę. Jeśli faktycznie na przypisywane miano za-
sługuje, powinien ją bez problemu i z dużym zapasem 
przeskoczyć. Teoretyczny Mistrz okazał się jednak 
w praktyce co najwyżej sprawnym czeladnikiem, któremu 
do mistrzostwa jeszcze sporo brakuje. 

Sprawnym, bo, owszem, akcja – w powieściach tego 
typu rzecz najważniejsza – rozwija się wartko 
i bezproblemowo. Przyspieszenie ułatwiają częste 
i zręczne zmiany perspektywy narracyjnej oraz podział 
tekstu na krótkie jednostki. To jednak grubo za mało, by 
sięgnąć po tytuł mistrzowski. A nawet na tak zwane „pu-
dło” może nie wystarczyć. Fabuła bowiem jest przeraźli-
wie schematyczna i wyjątkowo „na czasie” – dotyczy 
głównie konfliktu na Bliskim Wschodzie i roli, jaką od-
grywa w nim USA, z uporem godnym lepszej sprawy 
stojąc wbrew wszystkiemu po stronie Izraela. Intryga, 
którą obserwujemy, ma na celu przepchnięcie przez ONZ 
rezolucji gwarantującej utworzenie niepodległej Palesty-
ny. Palce i petrodolary, jakże oryginalnie 
i nieoczekiwanie, macza w tym interesie „czarna owca” 
saudyjskiej rodziny królewskiej – wyklęty za rozpustny 
tryb życia i odsunięty na boczny tor brat następcy tronu. 
A narzędziem mają być, rzecz jasna, spektakularne akty 
terroru. Do tego miejsca schemat jeszcze ma jakiś sens. 
Jednak wprowadzony na początku powieści wątek po-
rwanej na Filipinach przez tamtejszych terrorystów (bo ci 
czają się wszędzie i wszystkich korumpują) amerykań-
skiej rodziny został wprowadzony chyba wyłącznie po to, 
aby Główny Heros mógł ledwo ujść z życiem 
z niebezpiecznej akcji, wykpiwając się postrzałem 
w miejsce, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. 

Mitch Rapp, bo o nim mowa, jest chyba największą 
porażką autora, któremu, dodajmy, bohaterowie od strony 
psychologicznej wychodzą kiepsko w porywach do po-
prawnie, z jednym wyjątkiem. Tak boleśnie standardowe-
go bohatera dawno nie spotkałam. Jakże on jest rozdarty 
pomiędzy miłością do świeżo poślubionej żony, 
a uczuciem, jakim darzy adrenalinę! Jak ciężko mu zre-
zygnować z uczestnictwa w ryzykownych operacjach, by 
ona mogła spać spokojnie! Szefowa też nie chce przypad-
kiem utracić swego najlepszego człowieka, którego kocha 
jak syna i dlatego ze wszystkich sił pragnie go posadzić 
za biurkiem. Ale jego bojowa dusza, wbrew rozsądkowi, 
rwie się do działania, bo to jego prawdziwy żywioł. 
W dodatku otaczają go bezduszni biurokraci, którzy tak 
naprawdę nie mają pojęcia, o co chodzi w tej zabawie, 
nigdy nie byli na pierwszej linii, a mimo to chcą wydawać 
bezsensowne, krępujące rozkazy. Mitch orze, jak może, 
robiąc ich wszystkich w konia i działając bez autoryzacji, 
kiedy się tylko da, a oni, niewdzięczni, śmią jeszcze post 
factum zgłaszać nudne proceduralne pretensje. Wszak 
liczą się rezultaty, a tymi nasza Gwiazda może się po-

chwalić jak nikt. Galerię szablonowych typów dopełnia 
prezydent o gołębim sercu, ustawicznie terroryzowany 
przez sondaże i swego wrednego doradcę politycznego, 
który dba o to, żeby słupki nie spadały. I tak prezydent 
wbrew sobie musi podejmować trudne decyzje, bo tego 
po nim oczekują bezduszni wyborcy, a on nie chce się 
wyprowadzać z Białego Domu po pierwszej kadencji, co 
jest całkowicie zrozumiałe. Nawet jego głos rozsądku 
Mitch, nie oskarża go o hipokryzję, kiedy Szef daje mu 
zielone światło z zastrzeżeniem, że jakby coś nie wyszło, 
to on o niczym nie wiedział. Ale bez obaw, Mitchowi 
wszystko wychodzi. No, może z żoną słabo się jeszcze 
dogaduje, ale mają krótki staż i z czasem zdoła ją przeko-
nać, że jakby nie ryzykował życia dwa razy w tygodniu, 
to nie byłoby ich stać na takie fajne wakacje. 

Jedynym jasnym punktem w tej czarno-białej galerii 
bezwzględnych oraz złych terrorystów i szlachetnych 
pacyfistów, zostających „jastrzębiami” mimo woli, jest 
David, Palestyńczyk, który współpracuje z Mosadem 
i Saudyjczykami, bo rozumie, że nie będzie wolnej Pale-
styny, jeśli nie pousuwa się tamtejszej religijnej ekstremy. 
Morduje zatem swoich dla Izraela, ale tak naprawdę nie 
traci z oczu swojego marzenia, jakim jest wolna zarówno 
od wewnętrznych, jak i zewnętrznych oków oraz nowo-
czesna Palestyna. Ta jedna niejednoznaczna postać na-
prawdę się Flynnowi udała, chyba przypadkiem. „Władzę 
wykonawczą” czyta się szybko, ale bezrefleksyjnie, bo 
teza jest widoczna od pierwszych stron, a cała reszta jest 
silnie zideologizowana i podporządkowana jej udowod-
nieniu. Ideologia nieco się gryzie z rozrywką, i, niestety, 
tym razem wygrywa. 

  
Agnieszka Chojnowska 

  
Vince Flynn 
Władza wykonawcza 
Tłum: Maciej Raginiak 
Rebis, 2006 
Stron: 375 
Cena:29,00 
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Fahrenheit Crew 

RReecceennzzjjee  

Nie lubię poniedziałków, a zwłaszcza 

jednego  

  
Młody chłopak, żyjący tak jak 

większość rówieśników, nagle, ni 
z tego, ni z owego, na skutek takich 
czy innych zdarzeń, staje przed ko-
niecznością podjęcia wyzwania, zde-
cydowanie przekraczającego siły na-
stolatka. Motyw przewijający się 
w fantastyce przeznaczonej dla dzieci 
i młodzieży chyba od zawsze. Eragon, 
Harry Potter, dzieciaki z Narnii, Jaś 

i Małgosia, nie wspominając już o najmłodszym synu, 
który po wodę życia dla chorej matki musiał wyruszyć. 
Za każdym razem na barki bohatera spada ciężar, jakiego 
nie udźwignęliby dorośli. Co tam dorośli, niejeden heros 
nie dałby rady. 

Co ciekawe, nie tylko autor takiej opowieści przed-
stawia rzecz całą jako prawdopodobną, również słuchacze 
bajarza czy czytelnicy książki nie widzą w niej nic dziw-
nego. Nie szokuje ich, że jakiś niedorostek, sam lub 
z niewielką pomocą równie niedojrzałych przyjaciół, jest 
w stanie pokonać potężnego tyrana, wszechmocnych 
magów, wreszcie uratować świat. 

Dlaczego? Dlaczego takie, w gruncie rzeczy nie-
prawdopodobne opowieści cieszą się popularnością nie 
tylko wśród dzieci, co byłoby zrozumiałe, ale i wśród 
dorosłych. Każdemu przecież zdarza się wracać do ksią-
żek z dzieciństwa czy z przyjemnością czytać, choćby 
pod pozorem spędzania czasu z własnymi pociechami, 
historie nowe, a przecież stare jak świat. Co w nich takie-
go jest? 

Czy lubimy to, co już znamy? Kochamy schematy? 
A może po prostu pociągają nas uniwersalne prawdy, 
jakie w tego typu opowieściach za każdym razem na 
nowo odkrywamy? Bo każda z nich, niezależnie od tego, 
z czym bohaterom przyjdzie się zmierzyć, traktuje 
o pokonywaniu lęków, słabości tkwiących w nas samych, 
o zwyciężaniu trudności, które wydają się być nie do 
pokonania. Bo każda z nich mówi nam: Dasz radę! – 
a tego wszyscy od czasu do czasu potrzebujemy. Szcze-
gólnie, że wyzwania, przed którymi większość z nas co-
dziennie staje, często wydają się być jedną z prac Hera-
klesa, a herosa w nas przecież nawet odrobinki. Takie oto 
przemyślenia nasunęły mi się, kiedy zaczęłam się zasta-
nawiać nad recenzją książki, do której wszystko, co napi-
sałam wyżej, pasuje jak ulał, a jednocześnie nie pasuje 
wcale 

„Pan Poniedziałek” Gartha Nixa doskonale wpisuje 
się w schemat owego syna, który po wodę życia wyruszy-
ł. Mogłabym wręcz stwierdzić, że jest to historia do bólu 
schematyczna, gdyby nie była tak całkowicie nieschema-
tyczna. 

Bo rzeczywiście nastoletni Arthur Penhaligon, ciężko 
chory na astmę, na skutek niezależnych od niego czynni-
ków musi pokonać własną słabość, by uratować rodzinę, 
kolegów, swoje miasto, a kto wie, czy i nie całą ziemią, 

bowiem na zarazę, która niespodziewanie pojawiła się 
w okolicach szkoły, by następnie zacząć zataczać coraz 
szersze kręgi, nie ma lekarstwa. To znaczy jest, ale gdzie 
indziej. Z pewnych powodów, których w recenzji zdra-
dzać nie wypada, jest tylko jedna osoba, mająca możli-
wość wyruszyć po ów lek. Tą osobą, jak łatwo się domy-
ślić, jest Arthur. 

Znacie? Znamy. Schemat? Schemat. I to by było 
wszystko na temat owego schematu, bowiem reszta jest 
zdecydowanie oryginalna. 

Po pierwsze: sam bohater. Artur w kolebce hydrze 
łba nie urwał, jego przyjścia na świat nie poprzedzały 
żadne znaki, nie zdarzało mu się widywać niewidzialne-
go, nie słyszał również głosów. Nie posiada wyjątkowych 
talentów. Zwykły, sympatyczny nastolatek, którego od 
rówieśników odróżnia tylko poważna choroba, zresztą 
bardzo istotny element całej opowieści. 

Po drugie: zadanie, jakie ma do wykonania. Artur, 
żeby uratować własny świat, nie tylko musi pokonać 
potwory/trudności i dotrzeć do zaczarowanego źródła. 
Aby móc z niego zaczerpnąć, musi osiągnąć pewien cel, 
którego osiągnięciem nie jest zainteresowany. Nix posta-
wił przed bohaterem dodatkowe wyzwanie. Artur musi 
działać wbrew sobie, sięgnąć po coś, czego wcale nie 
pragnie. 

Po trzecie: owo miejsce, do którego musi się udać. Na-
zwijmy je, wzorem autora, Domem. Jest on usytuowany nad 
czymś, w czym wszystko wzięło swój początek i generalnie 
posiada pewną, nazwijmy to, moc sprawczą. Nie należy jed-
nak doszukiwać się jakichś podobieństw do nieba, Olimpu czy 
innych siedzib bogów. Bogów tam zresztą nie ma. Owszem, 
mieszkańcy Domu dysponują pewnymi umiejętnościami, 
których my nie mamy, ale w niczym nie przypominają istot 
nieziemskich. Nie należy również oczekiwać, że będzie to 
Hades lub coś w tym rodzaju. Przyznam, że do takiego miej-
sca trafiłam po raz pierwszy. 

Bardzo rzadko zdarza się w literaturze, teoretycznie 
adresowanej do młodszego czytelnika, tak udany mariaż 
schematu z całkowicie nowatorskimi pomysłami. „Pan 
Poniedziałek” to książka, która zaskakuje czytelnika, jest 
świetnie napisana, dowcipna, przy czym żart nie jest 
w niej podany na tacy z napisem: „To jest śmieszne”. 
Zdecydowanie, poczucie humoru Nixa jest ulokowane na 
znacznie wyższej półce. Oprócz tego jest po prostu mądra 
książka. To wszystko sprawia, że doceni ją każdy, nieza-
leżnie od wieku, płci i koloru skóry. Staranna edycja, co 
w przypadku Wydawnictwa Literackiego nie jest zasko-
czeniem, również ma wpływ na przyjemność, z jaką czy-
telnik obcuje z tą książką. 

Z czystym sumieniem polecam, a że po poniedziałku, 
jak świat światem, nieuchronnie musi nastąpić wtorek, 
środa... osobiście czekam na kolejne historie opowiedzia-
ne przez Gartha Nixa. 

  
Dorota Pacyńska 

  
Garth Nix 
Pan Poniedziałek. Tom I cyklu Klucze do Królestwa 
Tłum: Małgorzata Hesko-Kołodzińska 
Wydawnictwo Literackie, 2006 
Stron: 302 
Cena: 24,99  



 9 

Nowy idol  

  
Każdy miewa swoich literackich 

idoli wśród bohaterów książek. 
Zmieniają się, oczywiście. Nie spo-
sób kochać wciąż tej samej postaci 
przez lata. Dla mnie takim idolem 
stał się Lars Berg Bergerson 
z dwutomowej powieści Mai Lidii 
Kossakowskiej „Zakon Krańca świa-
ta”. 

Miałam nosa i do ostatniej chwi-
li wstrzymywałam się z czytaniem 
tomu pierwszego. Odczekałam, aż 
w moich rękach będzie całość. Wiele 
mnie kosztowało, żeby nie czytać 
streszczeń czy forumowych dyskusji, 
nie domagać się wyjaśniania rzeczy 
dla mnie niejasnych. Nie chciałam 
psuć sobie przyjemności. Opłaciło 
się! Warto było czekać ponad rok. 

Książka niezwykła, napisana 
nader starannie, z chirurgiczną wręcz 
precyzją w szczegółach. Gdyby ktoś 

pokusił się o ekranizację, ma właściwie gotową scenogra-
fię: kształty, kolory, faktury... Znać, że autorka – co pod-
kreślane praktycznie w każdej nocie biograficznej – po-
trafi „trzymać piórko w ręce”. Może mój zachwyt będzie 
niezrozumiały dla bardziej wyrobionych rysowniczo 
czytelników, ale ja, sierota ostatnia, u której narysowany 
koń wygląda jak kura, a kura wygląda jak nie wiadomo co 
– zakochałam się w sposobie opisania świata Berga. Zo-
baczyłam ten świat, potrafiłabym go odtworzyć, opowia-
dając. 

Historia wydaje się na pozór banalna: świat po kata-
strofie, podzielony na wybranych, którzy dostąpili łaski 
pobytu w raju, oraz tych, którzy pozostali w zgrzebnej 
rzeczywistości. Takich opowieści są tysiące: literackich, 
filmowych, serialowych... 

Banał kończy się w momencie, kiedy bliżej poznaje-
my bohatera, który potrafi przenikać do owego raju 
i przenosić pryzy – przedmioty w świecie przed apokalip-
są zwyczajne, teraz mające nieoszacowaną wartość. Po-
nieważ Berg nie jest w typie Mad Maxa czy Neo Matrixa. 
To nie samotny wojownik, z pieśnią na ustach przynoszą-
cy pokój na Ziemi, szlachetna acz zgorzkniała papierowa 
postać. Lars Bergerson ma duszę, wady, poczucie humo-
ru. Potrafi kochać i nienawidzić. Czuje się odpowiedzial-
ny nie za cały świat, lecz za osoby, które nieświadomie 
skrzywdził. Jest... ludzki, tak po prostu. Ma gorsze 
i lepsze dni. Raz mu się chce, raz nie. 

Istnieje w literaturze dziwaczny podział: na „kobie-
cą” i tę drugą, w domyśle męską. Czym się różnią obie? 
Ano ponoć sposobem pisania. Ptaszki, motylki, miłosne 
rozterki zostały zarezerwowane dla literatury kobiecej. 
Jatki, wojna i cała reszta – tej drugiej. 

Kossakowska podrzuciła swojemu bohaterowi cały 
arsenał przekleństw, uzbroiła w zestaw cech typowego 
samca, przydała pierwiastek żeński przy boku i wpuściła 
na głęboką wodę: idź, walcz, obrywaj po gębie, ale pod-
noś się i goń do przodu. W związku z tym przeszła na 
drugą stronę, tę „męską”, czym zdobyła poklask 

u czytelników płci brzydkiej. Jednak nie pozbawiła Berga 
cech, które każda kobieta z chęcią by odkryła u swojego 
partnera, choćby to, że obok rzuconej „kurwy” istnieje 
fraza „przepraszam, tak mi przykro”. Do tego wspomnia-
na już barwność wszelakich opisów. Sprawiająca czytel-
nikom ogromną przyjemność, choć dla niektórych za-
pewne męcząca Takiego „melanżu” jest w powieści zde-
cydowanie więcej: fantasy i sci-fi, magia i technika, mito-
logia i apokalipsa. 

I chyba w tym tkwi sedno pisarskiego sukcesu Kos-
sakowskiej. Powieść, w której każdy, dosłownie każdy 
znajdzie coś dla siebie. Jedni się zachwycą barwnym 
światem, drudzy opisem zaawansowanej technologii, inni 
ogrodem w umyśle Larsa, jeszcze inni, jak ja, znajdą 
w Bergu idola. 

A żeby przyszłym czytelnikom zaostrzyć apetyt, 
anegdota: cytaty z Kossakowskiej wchodzą powoli do 
slangu zaprzyjaźnionych jednostek. „Co się tak miotasz 
jak duch-przodek na kiju?”. Nie znacie tego jeszcze? To 
przeczytajcie, czas spędzony przy lekturze prawie tysiąca 
stron przeleciał jak sen złoty. 

  
Karolina Wiśniewska 

  
Maja Lidia Kossakowska 
Zakon Krańca Świata, tom I-II 
Fabryka Słów, 2005-2006 
Stron: 512, 424 
Cena: 29,99 (za każdy tom) 

 

Kooniec koontzów to koontz  

 
Ja też prowadzę notatki o przeczytanych książkach. 

Właściwie jest to chronologiczny spis lektur z kilkoma 
doczepionymi uwagami przy każdym tytule, ot, ku pa-
mięci. Prawdę mówiąc, nie bardzo mogę sobie przypo-
mnieć, co stanowiło pierwszą przyczynę (szkoda, że nie 
zanotowałem!), ale wydaje mi się, że była ona dość pro-
zaiczna – otóż kiedyś dowiedziałem się, że na statystycz-
nego Polaka przypada rocznie ledwie ułamek przeczyta-
nej książki, i postanowiłem sprawdzić, na ile i czy 
w ogóle odbiegam od tej zaiste ponurej statystyki. Wczo-
raj wykonałem proste obliczenia i okazało się, że przez 
ostatnie trzy lata miałem średnią dwadzieścia książek 
rocznie, co nie jest ani mało, ani dużo, lecz szczęśliwie 
lokuje mnie nieco powyżej typowego Kowalskiego. Tym 
niemniej wciąż muszę się tłumaczyć, że zajmuję się pisa-
niem, więc na czytanie nie wystarcza czasu. So many 
books, so little time! 
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W swoich notatkach mam parę wzmianek o Koontzu. 
To ciekawy pisarz, a głównymi zaletami jego twórczości 
są: penetracyjne portretowanie psychologiczne postaci 
i niezmierzone gadulstwo epistolarne, wsparte niezłym 
warsztatem. Dlatego warto o nim wspomnieć, zwłaszcza 
ze względu na psychologię, którą nader nieczęsto można 
znaleźć na kartach utworów zaliczających się do tzw. 
literatury popularnej. Został zaliczony do twórców płod-
nych, bo wydał aż sześćdziesiąt powieści. Liczba robi 
wrażenie, ale jak dobrze policzyć, wypada tylko półtorej 
książki rocznie (do licha! Koontz więcej pisze, niż Polak 
czyta), a więc około dwóch stron dziennie, nawet zosta-
wiając niedziele na leczenie kaca czy spacery z psem. 
A więc, drodzy koledzy pisarze, proszę się nie lenić, tylko 
bębnić w klawiaturę przynajmniej dwie godziny co dzień. 
Gwoli sprawiedliwości, zwracam się także do Andrzeja 
Zimniaka. 

Teraz Dean Koontz w trzech odsłonach. 
Na początek „Zimny ogień”. Zanotowałem, że po-

wieść zaczyna się nieźle, potem jeszcze nabiera tempa, aż 
trudno się oderwać. Ale dalej „wata” pojawia się coraz 
częściej, a w końcu czytelnik wpada na mielizny paskud-
nych dłużyzn, ciągnących się dziesiątkami stron. Trochę 
strachów, horroru, duchów i dreszczy, odrobina krwi. 
Próby psychoanalityki, jakieś strachy z dzieciństwa. Może 
byłoby i niezłe czytadło – bo solidnej treści tam niewiele 
– gdyby wycisnąć wodę i skrócić dzieło do trzeciej części. 
No i te psychokinezy i widzenie przyszłości są średnio-
strawne, ale świat nadprzyrodzony u Koontza stanowi 
nieodłączną część rzeczywistości, i do tego trzeba przy-
wyknąć, nawet jeśli linia sklejenia jest wyraźnie widocz-
na, a całość wydaje się nieco sztuczna. 

„Ostatnie drzwi przed niebem” prezentują się zdecy-
dowanie lepiej – serwuje się nam silnie pogłębione portre-
ty psychologiczne bohaterów, a co jeden, to oryginał 
i dziwoląg na miarę dosyć pokręconej wyobraźni pisarza. 
Ustawiczne pogłębianie wizerunku wciąga nas do pod-
ziemnych lochów pełnych strachów i upiorów, potem do 
samego piekła, aż wreszcie, po przewierceniu się przez 
Ziemię na wylot, niespodziewanie sięgamy obszarów 
nieba. Tak, sensacyjno-kryminalne tematy, rozwijane 
w półświatku społecznego marginesu, mają wyraźnie 
chandlerowskie klimaty. Michelina, rozbitek życiowy 
i początkująca alkoholiczka, w końcu odnajdzie kierunek 
działania i sens życia; prywatny detektyw, który wyrodził 
się z rodziny przestępców, wygra w zmaganiach z sobą 
samym i z seryjnym zabójcą, najczarniejszym charakte-
rem powieści; mutantka Leilani zostanie – w domyśle – 
pisarką i jakimś rodzajem zbawicielki ludzkości. Cóż, na 
wysypisku błyszczą diamenty, jak dobrze się przyjrzeć. 
Albo bardziej wzniośle: ostatni będą pierwszymi. To 
wszystko czyta się dobrze i tekstu nie jest za dużo, nawet 
biorąc pod uwagę objętość z górą siedmiusetstronicowej 
książki, zwłaszcza że, jak wspomniałem wyżej, wiary-
godnej psychologii w tzw. literaturze popularnej mamy na 
lekarstwo. Suspens jest, a jakże, powiedziałbym nawet, że 
wielowątkowe kumulacje, włączając w to zjawiska at-
mosferyczne, następują trochę zbyt gładko, wręcz pod-
ręcznikowo (według podręcznika dla początkujących). Na 
tak dobrym i w gruncie rzeczy realistycznym tle psycho-
logiczno-obyczajowym trochę rażą uproszczenia ogól-
niejszej natury, jak generalizowanie w sprawach bioetyki 
(tu należałoby raczej mówić o eugenice eliminacyjnej), 

schematyczne przedstawienie akcji „dobrych” i „złych” 
kosmitów, a także naiwne, bo poważnie potraktowane, 
poszukiwanie drogi do Boga poprzez niewinną naturę 
domowych piesków (!). To był raczej humor niezamie-
rzony, przynajmniej ja tak go odebrałem, choć trzeba 
przyznać, że autor ma także prawdziwe poczucie praw-
dziwego humoru, co znajduje potwierdzenie na kartach 
nie tylko tej powieści. 

„Trzynastu apostołów” to zbiór czternastu opowia-
dań. Naprawdę świetna rzecz, lepsza niż poprzednie dwie 
powieści. Każde opowiadanie jest inne, więc trudno 
o generalizacje, ale, jak to u Koontza, mocną stroną całej 
książki są rozbudowane i w większości przekonujące 
wątki psychologiczne. Mamy dużo humoru i pewien 
rodzaj dystansu czy założonej umowności, co osobiście 
w literaturze bardzo lubię. Poza tym autor porusza ważne 
i interesujące problemy cywilizacji, no i – co niemniej 
istotne – doskonale radzi sobie z akcją i stopniowaniem 
napięcia. Przywodzi na myśl Kinga, ale mniej tu strasze-
nia dla straszenia, w ogóle te strachy są w dziwny sposób 
oddzielone, autonomiczne, często ma się wrażenie, że 
dodane na siłę, aby utworowi można było przypiąć ety-
kietkę horroru (podobne wrażenie odnoszę przy lekturze 
świetnej prozy Grzędowicza). Na przykładzie „Aposto-
łów” widać jak na dłoni, jak dobroczynny wpływ mają 
restrykcje objętościowe, dyscyplinujące autora przy pisa-
niu krótkich form! 

A więc warto sięgać po książki Koontza, nie zapomi-
nając wszakże, że czasem przyjdzie przebijać się przez 
dłużyzny typu gładkosłowego gadulstwa, często wypeł-
nione nawet żwawą fabularną watą, którą jednak można 
byłoby usunąć bez żadnej szkody dla całości. Trzeba 
także tolerować pewne uproszczenia kwestii filozoficz-
nych i egzystencjalnych tzw. dalszego zasięgu. Jednak te 
braki z nawiązką rekompensują interesujące portrety 
psychologiczne, wnikliwe i bogate obrazy obyczajowe 
bliższego zasięgu, a także świetny warsztat i – last but not 
least – ostry, powiedziałbym: wzorowy, suspens. 

  
Andrzej Zimniak 

  
Dean Koontz: 
 

Zimny ogień 
Tłum: Paweł Korombel 
Prószyński i Ska 
Warszawa, 2004 
Stron: 520 
Cena: 15,90 
  

Ostatnie drzwi przed niebem 
Tłum: Maciejka Mazan 
Prószyński i S-ka 
Warszawa, 2005 
Stron: 728 
Cena: 15,90 
  

Trzynastu apostołów 
Albatros A. Kuryłowicz 
Warszawa, 2005 
Stron: 560 
Cena: 30,00 
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Była sobie raz królewna... 

  
Dawno, dawno temu, za siedmio-

ma górami, za siedmioma morzami, za 
siedmioma lasami żyła sobie królewna 
Salianka. I jak na klasyczną królewnę 
przystało, żyła sobie spokojnie wśród 
wiernych poddanych, pod baczną opie-
ką kochających rodziców, aż pewnego 
pięknego dnia napotkała księcia z bajki. 
Tak przynajmniej w porządnej opowie-
ści być powinno. 

Życie jednak nie jest bajką 
i autorka jak mogła, tak je Saliance skomplikowała. W ciele 
naszej królewny zagnieździła się brama do piekieł zwana 
Wrotami. Jak gdyby tego było mało, Wrota posiadają świa-
domość i czasami potrafią przejąć kontrolę nad goszczącym je 
ciałem. Przeznaczeniem wszelkiego typu bram jest przepusz-
czanie bądź zatrzymywanie kogoś. W tym konkretnym przy-
padku są to demony. Nie trzeba chyba dodawać, że proces 
przechodzenia ma dla Salianki bardzo nieprzyjemne następ-
stwa. Nie posiada też nasza królewna rodziców. Co może nie 
jest aż takie straszne, biorąc pod uwagę fakt, że jej ojciec przez 
ostatnie lata życia był opętany przez demony. Wydaje się 
więc, że przynajmniej może się królewna realizować, sprawu-
jąc władzę w swoich włościach. Niestety. Ciężar rządzenia 
wzięła na swoje barki dziewięcioosobowa Rada. I zupełnie nie 
w smak jest jej pozbywać się tego słodkiego obowiązku. 
A reszta poddanych? Tu jest jeszcze gorzej. Salianka bowiem 
jest władczynią Łupieżców – zbieraniny największych szu-
mowin, rozbójników i bandytów jakich zna świat. Ich jedy-
nym zajęciem jest napadanie na wszystkie okoliczne krainy 
i znoszenie stosów łupów. I tak mniej więcej wygląda świat 
naszej królewny na pierwszych stronach książki. A potem 
wszystko komplikuje się jeszcze bardziej. Nagle w twierdzy 
Łupieżców pojawia się żądny sławy bohatera książę, który 
myśląc, że napotkana na korytarzu Salianka jest więzioną 
przemocą branką, dokonuje spektakularnego uwolnienia.  

Biorąc do ręki książkę Mileny Wójtowicz, nieznanej mi 
wcześniej autorki, miałem mieszane uczucia. Nie przepadam 
za fantasy, a za fantasy stereotypowym w szczególności. Tu 
zaś spodziewałem się właśnie takiego utworu. Królewna, 
ratujący ją książę, ucieczka, magia, potwory, czyli klasyczny 
zestaw. Jednak od samego początku autorka mnie zaskakiwa-
ła. Królewna chowająca się podczas burzy pod tronem, 
ucieczka z własnej twierdzy, Wrota, którym znudziło się prze-
bywanie w jednym miejscu i zapragnęły poznać świat, oraz 
książę, który co prawda posiadał magiczny oręż, ale ten już 
dawno przekroczył wszelkie stosowne resursy i magii w nim 
nie było już za grosz. To wszystko, podane z odpowiednią 
dawką humoru, w tempie nie pozwalającym się nudzić pod-
czas lektury sprawiło, że książka mnie wciągnęła. Nie przejdą 
„Wrota” do historii fantastyki, nie będą powstawać na ich 
temat uczone monografie. To po prostu lekka i sympatyczna 
opowieść w sam raz na pochmurne wieczory. Przerzucałem 
kartkę za kartką, aż nagle nastąpił koniec. Koniec, w którym 
zamiast tradycyjnego bajkowego szczęśliwego zakończenia, 
zamiast ślubu, zaprzęgu białych rumaków, fajerwerków i „żyli 
długo i szczęśliwie”, następuje... Zachęcam jednak, byście do 
tego doszli już sami. 

  
Jacek Falejczyk 

  
Milena Wójtowicz 
Wrota 
Fabryka Słów, 2006 
Stron: 509 
Cena: 28,99 

 

Chłopaki Anansiego – rzecz o półbogach  

  
Dawno temu wszystkie opowieści 

należały do Tygrysa, a opowieści Tygry-
sa pełne były strachu, krwi, okrucień-
stwa i złych ślepi, świecących w mroku. 
Potem jednak wszystkie pieśni Tygrysa 
przypadły Anansiemu, a wtedy nastał 
czas odwetu na wielkich kotach, bo 
opowieści Anansiego są historiami spry-
tu, żartów (nie zawsze w dobrym guście) 
i podstępów, których ofiarami padają 
wszyscy wokół Anansiego. Czy Anansi 

jest człowiekiem? Owszem, w tych chwilach, kiedy nie jest 
pająkiem. Tyle, jeśli chodzi o mitologię. 

Gdyby „Chłopaków Anansiego” miał analizować psy-
cholog (lub nawet psychiatra), stwierdziłby, że jest to powieść 
psychologiczna o rozdwojeniu jaźni, kompleksie ojca i o doj-
rzałości, a raczej jej braku – gdyż Gruby Charlie, mimo prze-
kroczonej trzydziestki, samodzielnego mieszkania i posiadania 
narzeczonej dorosły nie jest. W jego dużym ciele nadal tkwi 
chorobliwie nieśmiały chłopiec, którego samodzielne decyzje 
ograniczają się do wyboru rodzaju pizzy. Z tego punktu wi-
dzenia byłaby to opowieść o dorastaniu, przeprowadzająca 
bohatera od chwili, kiedy jego głównym mottem życiowym 
jest „tak, panie dyrektorze”, aż do momentu, kiedy będzie 
potrafił powiedzieć całemu światu „zrobię to, bo tego chcę”. 
Sytuacja życiowa, kiedy jest się synem boga o mocno prze-
wrotnym poczuciu humoru, oraz posiada się brata, który jest 
wiernym odbiciem taty, nie należy do komfortowych, i albo 
się temu sprosta, albo można zawczasu szukać sobie jakiegoś 
miłego zakładu bez klamek. 

Na szczęście książki Neila Gaimana czytają nie tylko 
psychiatrzy. Gdyby napisania tej recenzyjki podjął się zawo-
dowy komik, doceniłby przewijający się przez narrację nie-
wymuszony dowcip i lekkość pióra, będącą już znakiem fir-
mowym autora. Sabat czarownic, używających do czarów ziół 
prowansalskich i świec w kształcie pingwinków (bo liczy się 
nastrój, a nie rekwizyty) każdego doprowadzi do niekontrolo-
wanego chichotu. 

Bywają książki w strukturze przypominające kawał pla-
steliny – jednostajne od początku do końca; na szczęście proza 
Gaimana jest zawsze tortem – wielowarstwowym i zawiera-
jącym smaczne niespodzianki czytelnicze. 

  
Ewa Białołęcka 

 Neil Gaiman 
Chłopaki Anansiego 
Tłum: Paulina Braiter 
MAG, 2006 
Stron: 344 
Cena: 29.90 



 12 

Krok przed objawieniem  

  
Alastair Reynolds solidnym pi-

sarzem jest, co do tego nie mam wą-
tpliwości. Jego książki fantastyczno-
naukowe mają zawsze tę niezbędną 
warstwę realizmu. Lektura dostarcza 
przyjemności obcowania z człowie-
kiem, który wie, nie trzeba ostrożno-
ści w zadawaniu pytań (takiej, jaką 
niestety musimy nieraz stosować nie 
tylko wobec naszych piszących) 

podszytej strachem, że za momencik okaże się, iż nasz 
interlokutor nie za bardzo wie, o czym mówił. Oraz, co 
często o wiele bardziej przykre, że w ogóle nie za bardzo 
wie. Reynolds, jeśli fantazjuje, to na solidnych podsta-
wach. Co więcej, pomiędzy obiektami w jego świecie jest 
zorganizowana sieć połączeń, zazwyczaj się pisze, że 
świat przedstawiony jest przemyślany. Jest celowo wy-
kreowany, dzięki czemu można próbować samemu się 
nim poruszać, zadawać pytania, snuć domysły. 

Nieodzownym elementem składowym literatury 
pięknej jest jakaś tajemnica. Można oczywiście pisać, nie 
oferując czytelnikowi żadnych tajemnic, lecz prawie 
zawsze doprowadzi to do jakiegoś zubożenia, a gdy cho-
dzi o literaturę rozrywkową (jeśli podziały literatury mają 
jakiś sens) to do rozczarowania czytelnika. Tajemnica 
działa wówczas, gdy jest odkrywana. Myślę, że wszelkie 
odkrycia dostarczają człowiekowi niekłamanej przyjem-
ności. Pierwszym poziomem tajemnicy u Reynoldsa jest 
to, że oferuje czytelnikowi swoją wiedzę. Ty nie wiesz, 
a ja wiem, więc ci opowiem. Przewijające się terminy nie 
są prostymi zbitkami słów naśladującymi naukowe termi-
ny. Krata Wheelera coś znaczy, także pomysł stereosko-
powego pisma to odwołanie się do czegoś, co znamy. 
Tajemnica rodzi się na styku wiedzy i niewiedzy, znanego 
i poznanego, i nieznanego jeszcze, lecz nie tak obcego, by 
było nierozpoznawalne. To jest przyjemność obcowania 
z erudytą. Coś o tym słyszałeś, ja ci opowiem, jak to było 
ze szczegółami, albo ja wymyślę, jakby to jeszcze być 
mogło i przyznasz mi rację. 

Książka zaczyna się od tajemnicy: oto wykopaliska 
na obcej planecie. Coś, co zagrzebane w ziemi, co się 
zdarzyło bardzo dawno, samo z siebie jest tajemnicą bu-
dzącą ciekawość, bo wpół wiemy, domyślamy się. Od-
krywamy wprost, odgarniając ziemię, i naszym oczom 
ukazują się coraz to nowe fragmenty układanki. Już 
w pierwszej scenie zostaje postawione niepokojące pyta-
nie: co się stało? Cienka jak włos warstwa popiołów kon-
kretyzuje pytanie: jak doszło do zagłady? 

Takie pytania wciągają czytelnika, bowiem koniec 
cywilizacji, choćby całkiem obcej, a do tego tylko wymy-
ślonej, zawsze dotyczy poprzez analizę zdarzeń także 
naszych wszelkich końców, osobistych cząstkowych 
katastrof, czy strachu przed katastrofą ostateczną. 

Większość z tego, co napisałem powyżej, mógłbym 
napisać na temat „Śledztwa” Lema. Zakończyłbym tym, 
że autor genialnym pomysłem wywinął się z tego, co jest 
słabością wszelkich kryminałów, wszelkich książek zasa-
dzających się na tajemnicy – jej wyjawienia. 

Niestety, jednak Reynolds Lemem nie jest. Niestety 
także, żyjemy już w całkiem innym środowisku czytelni-

czym. Pisałem to już w poprzednich recenzjach, czuć 
presję rynku. Widać to w kompozycji, widać to 
w konstrukcji bohaterów, w pośpiesznej fabule, w której 
nie czasu na refleksje, musi zostać wypełniona gwałtow-
nymi wydarzeniami rodem z gier komputerowych. Po-
wiem też szczerze, choć szkoda, to może tak być musi... 
żeby ktoś poza garstką sięgnął po książkę. Może tak dzi-
siaj pisać trzeba, może lepiej, że książka jest łatwiejsza. 
Tym niemniej po pierwszych scenach, które robią apetyt, 
zaczynają się rozczarowania. Owszem, autor zasypuje nas 
ciągle pomysłami, niegłupimi, takimi, które kochającym 
technikę przynoszą przyjemność, lecz powiem szczerze, 
początkowa plastyczność świata, w którym się porusza-
my, zaczyna się przemieniać w plastykowość. No cóż, 
kwestia gustu, to moje własne doznanie, mam wrażenie, 
że utalentowanego autora coś przytrzymuje, że podąża za 
nim jakiś wysłannik wydawcy, który szpachluje, wygła-
dza, wyostrza, ówdzie zaczyna się wydzierać niczym 
pseudorockowy muzyk, który pilnuje, żeby publiczność 
w sali jadalnej nie zasnęła. 

Niestety, największym mankamentem książki jest 
chyba brak... pomysłu. Owszem, pomysłów mamy wór 
w porównaniu z innymi produkcjami, owszem możemy 
się delektować ich wycyzelowaniem, swego rodzaju re-
alizmem, lecz są to pomysły cząstkowe. 

Epopeja powinna przekazywać jakąś nietrywialną 
myśl. Jakiś niepokój autora, co do tego, w jakim kierunku 
podążają ludzie, pułapek, jakie na nas czyhają. W tej 
najogólniejszej warstwie rzecz jest trochę banalna, przy-
najmniej ja nie znalazłem owej spinającej wszystko klam-
ry. Szkoda, bo gdyby była, mielibyśmy książkę doskona-
łą. Tak – jest tylko dobra. 

  
Adam Cebula  

  
Alastair Reynolds 
Przestrzeń objawienia 
Tłum. Grażyna Grygiel i Piotr Staniewski 
MAG, 2002 
Stron: 630 
Cena: 37,00 
 
 

 

Ale głupie te wampiry! 

 
Niby nowoczesne, wyzwolone 

z oków przesądów, świadome, że 
czosnek i święte symbole przestają 
szkodzić, jeśli tylko ma się dość 
woli, by oczyścić umysł i pamięć 
gatunkową z głęboko zakodowanego 
lęku przed nimi. 

Postępowe, całkiem nietypowo 
jak na nieumarłych, chcą z żywymi 
naprzód iść, odrzucić uświęcone 

przez tradycję zasady i rekwizyty, takie jak pajęczyny, 
kapiące świece i trzeszczące drzwi. Korzystać z nowinek. 
Odzyskać ponownie dzień, niedostępny dla nich, odkąd 
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narodzili się dla nocy. Nawet rodowe zawołanie mają 
quasi-epikurejskie – „Carpe jugulum!” czyli „Chwytaj za 
gardło!”. 

I właśnie w gardle jest problem. Bo ludziom kością 
w gardle staje lansowana przez wampyry (postępowe 
także na niwie ortografii) jakże twórcza i świeża przecież, 
obiektywnie rzecz ujmując, koncepcja pokojowej koegzy-
stencji ssących i wysysanych. Cóż złego jest w tym, że 
wampir słucha swojej natury? Wszak człowiek też jest 
drapieżcą. Ludzie jednak różnią się od zwierząt, które 
zabijają. I nie chcą zostać sprowadzeni do roli pokornego 
bydła. Instynkt samozachowawczy podpowiada im, że 
układy z wampirami nie są właściwe. Właściwy układ to 
taki, w którym wampir ma kołek w sercu. Najlepiej osi-
nowy. I odrąbaną głowę dla pewności. Niestety, Verence 
z Lancre, król absolutnie wyjątkowy pod każdym wzglę-
dem, ma pewien deficyt instynktu samozachowawczego 
i zdecydowanie zbyt optymistyczną wizję świata. Co 
skutkuje tym, że zaprasza wampiry do swojej dziedziny 
w ramach polepszania stosunków międzygatunkowych. 
Na chrzciny małej księżniczki. 

Jest to dla kreatywnej głowy rodu Magpyrów nie-
zwykła okazja wcielenia nowej koncepcji w życie. Rzecz 
jasna, równość się w niej nie mieści. Jednak, mimo że 
postępowe i nowoczesne, wampiry okazują się również 
bardzo głupie. Bo jak inaczej niż objawem głupoty na-
zwać zlekceważenie tak silnie tradycyjnego elementu 
Ramtopów, jakim są czarownice? A już te z Lancre są 
zupełnie wyjątkowe. Zwłaszcza jedna, ta, która wciąż stoi 
na granicy pomiędzy światłem i mrokiem i wciąż na no-
wo znajduje w sobie siłę, by nie przekroczyć jej 
w niewłaściwą stronę. By wybrać to, co należy. Choć nie 
zawsze ma na to ochotę, a pokusa, jaką oferuje mrok, jest 
trudna do odrzucenia. 

Tym bardziej, że teraz w Lancre zamiast magicznej 
trójki, przebywają cztery adeptki czarownictwa, czyli 
o jedną za dużo. Bo trzy to właściwa liczba dla czarow-
nic. Sprawdza się. Może jednak akurat w tym aspekcie 
nie warto niewolniczo trwać przy tradycji? 

Najnowsza opowieść ze Świata Dysku to zarazem 
pierwsza, w której tak znaczącą rolę odgrywają wampiry, 
co wnosi do serii pewien powiew świeżości, niewątpliwie 
potrzebny, zwłaszcza po „Ostatnim kontynencie”, 
w którym wątek Rincewinda jawi się jako ostatecznie 
wyeksploatowany. Innym takim elementem są Nac Mac 
Feegle (bogom dzięki, że tłumacz zrezygnował 
z wymyślonych przez inną tłumaczkę Fik Mik Figli), 
obdarzone niezwykłym temperamentem oraz pięknymi 
niebieskimi tatuażami i mocnymi głowami gnomy, wzo-
rowane na szkockich klanach, które po polsku przema-
wiają ze swadą przezabawną góralską gwarą. 

Pod charakterystycznym humorem, znakomicie od-
danym w przekładzie, kryje się jednak coś więcej. Próba 
refleksji nad tym, czym naprawdę jest tradycja i od jakie-
go momentu przestaje być wartościowym fundamentem 
postępu, a staje się spowalniającym go łańcuchem. 
A z drugiej strony: jak długo postęp jest użyteczny, gdzie 
jest granica, za którą staje się niebezpieczny i szkodliwy. 
Czy jest coś, co trzeba zawsze uszanować i zostawić 
w spokoju, a jeśli tak, co to jest? Wszelka absolutyzacja 
jest szkodliwa, co doskonale widać na przykładzie 
Magpyrów, zwłaszcza hrabiego, zupełnie groteskowego 
w dążeniu do realizacji nowej idei. Rola tradycji jest 

niebagatelna, o czym hrabia pragnie zapomnieć, jednak 
dogmatów też nie wolno przyjmować bezkrytycznie. 

„Carpe jugulum” to wciągająca (by nie powiedzieć 
„wsysająca”) opowieść o tym, które zmiany są naturalne 
i jak natura radzi sobie z niepożądanym biegiem wypad-
ków. A także o tym, że Om (i zapewne inne bóstwa) po-
maga tym, którzy sami sobie pomagają. Bo nie każdy 
może liczyć na czarodziejski kwartet. Większość musi 
swoich wyborów pomiędzy jasnością i mrokiem dokony-
wać sama. 

  
Agnieszka Chojnowska 

  
Terry Pratchett 
Carpe Jugulum 
Tłum: Piotr W. Cholewa 
Prószyński i S-ka, 2006 
Stron: 304 
Cena: 29,90 
  

 

Grzędowicza krąg zaklęty  

  
Cóż ma począć człowiek 

z utęsknieniem czekający na „Pana 
Lodowego Ogrodu” tom drugi, gdy 
miesiące mijają, a wymarzonej 
książki jak nie było, tak nie ma, 
autor zaś ani myśli zdradzić przed 
czasem, co się stanie 
z Drakkainenem? Może albo kolejny 
raz przeczytać tom pierwszy, na 
przemian złorzecząc i wychwalając 
Jarosława Grzędowicza, albo pla-

nować napaść celem wyciśnięcia dalszego ciągu historii 
z pisarza, albo rzucić się jak bezzębny na suchary na jego 
najnowsze dzieło. Myli się jednak ten, kto sądzi, że „Po-
piół i kurz” jest ciśniętym sępom ochłapem, byle się choć 
na chwilę odczepiły i przestały jęczeć. To sztuka dosko-
nałego mięsa, świeżutkiego i wybornie przyprawionego, 
aż ślinka cieknie. Sztućce i dobre maniery precz – książkę 
należy pochłonąć jednym kęsem, haustem czy jak kto 
woli. 

Nie bez powodu zaczęłam od przywołania powie-
ściowego debiutu Grzędowicza. To, co w „Panu Lodowe-
go Ogrodu” najlepsze, znalazło się także w „Popiele 
i kurzu”. Oryginalny świat-zaświat, charyzmatyczny 
główny bohater i klimat, który można już chyba nazwać 
grzędowiczowskim: mroczny, oniryczny, na płynnej gra-
nicy jawy i halucynacji, sugerujący, że za każdym rogiem 
kryje się fascynująca, ale i budząca lęk tajemnica. Z kolei 
fabułę trudno nazwać skomplikowaną, toteż nie ona sta-
nowi o sile powieści. Bohater, którego prawdziwego 
imienia autor nie zdradza, jest psychopomposem – prze-
nosi się do krainy Półsnu, miejsca między życiem 
a śmiercią, by za mniej lub bardziej symbolicznego obola 
przeprowadzać na Tamtą Stronę tych, którzy nie potrafią 
sami znaleźć drogi. Dlatego zwie się Charonem, prze-
woźnikiem dusz. Jest samotnikiem, a z uwagi na przebyty 
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niegdyś „epizod schizoidalny” najbliżsi mają go za świra, 
zakałę rodziny. Zwykli ludzie nie domyślają się nawet 
powagi i znaczenia roli, którą pełni, póki sami nie trafią 
do świata Pomiędzy. Tak, jak trafił jezuita Michał, wzy-
wający pomocy przyjaciela za pośrednictwem koszmar-
nych snów z krzyżem i cierniami w roli głównej. Dlacze-
go umarł? Jaką zagadkę kryją szachy, Biblia i książka 
o mistykach? Co kryje się za słowami „uważaj na cier-
nie”? W poszukiwaniu odpowiedzi na te i wiele innych 
pytań Charon rusza do królestwa demonów i stawia czoła 
najpotężniejszym z nich. 

Wiele elementów składających się na opowiedzianą 
historię czytelnicy już skądś znają – na przykład kościel-
ny spisek to ani chybi Dan Brown lub któryś z jego epi-
gonów, a Żałobnicy przywodzą na myśl nazgule Tolkiena 
albo dementorów z serii o Harrym Potterze. Choć to ra-
czej skojarzenia, nie zaś celowe nawiązania. Ale najcie-
kawsze jest odkrywanie raz za razem motywów i wątków 
stale obecnych w prozie Grzędowicza: przegląd najróż-
niejszych alkoholi, obrazy Hieronima Boscha, godzina 
czwarta rano (godzina wilków), tytoń Virginia, wiedźmy 
i Krąg Binah... Znam to, znam! – zawoła czytelnik, lecz 
nie będzie rozczarowany. Ucieszy się, że znów trafił do 
zaklętego kręgu, w którym już kiedyś się znalazł. Rozpo-
zna styl, zabawne metafory, dowcipne dialogi i bez waha-
nia pozwoli im się uwieść. 

Wszystkie zalety „Popiołu i kurzu” długo by wymie-
niać, dlatego poprzestanę na trzech. 

Po pierwsze, kreacja głównego bohatera. Charon, po-
dobnie jak Vuko Drakkainen, nie jest magiem ani super-
bohaterem, nie pstryka, ot tak, palcami i nie wyciąga 
królika z kapelusza. Wszystko, co robi w świecie Pomię-
dzy, ma swoje konsekwencje w świecie realnym. Powrót 
z podróży astralnej zwykle oznacza wizytę u lekarza 
i kurację, z intensywną terapią włącznie. 

Po drugie, opisując zaświaty, autor przemyca sporą 
dawkę codziennej, szarej rzeczywistości. Sceny rodzajo-
we bynajmniej nie zapychają dziur między scenami walki. 

Po trzecie, świetne ilustracje Dominika Brońka, ide-
alnie dopasowane do klimatu powieści i równie mocno co 
ona zapadające w pamięć. Dzięki nim, a przede wszyst-
kim dzięki niezmiennie dobremu stylowi Jarosława Grzę-
dowicza gotycki, ponury świat Pomiędzy staje się przera-
żająco realny, a taki duet w polskiej fantastyce wciąż 
należy do rzadkości. 

Pozostaje zatem tylko marzyć, że również pozostali 
rodzimi autorzy będą rzucać swym czytelnikom tak 
smaczne kąski w przerwie między kolejnymi tomami sag, 
trylogii i innych tasiemców. 

  
Marta Kisiel 

  
Jarosław Grzędowicz 
Popiół i kurz 
Fabryka Słów, 2006 
Stron: 329 
Cena: 28,99 zł 

 

Spokojnie, to tylko awaria. Czyżby? 

  
Wszyscy znamy uczucie bezsil-

ności, ba, pewnego zagrożenia, po-
jawiające się w momencie, kiedy coś, 
co powinno działać, odmawia współ-
pracy. Zanik sygnału telewizyjnego, 
uszkodzona linia telefoniczna, brak 
dostępu do netu czy zimne kaloryfery 
to sytuacje, w których nasze poczucie 
bezpieczeństwa ulega osłabieniu. Im 
mniej działanie tej czy innej rzeczy 
zależy od nas, tym bardziej czujemy 

się bezradni. Po prostu koszmar i koniec świata. 
Wyobraźmy sobie teraz, że problem „zaprzestania 

działania” dotyczy wszystkich aspektów naszego cywili-
zowanego życia. Ani ogrzewania, ani prądu, ani zaopa-
trzenia. Nic nie funkcjonuje. W dodatku nie jest to kryzys 
gospodarczy na wielką skalę, nic nie wybuchło z wielkim 
hukiem, żaden z żywiołów nie pohulał na skalę globalną. 
Nie ma przyczyny, jest tylko skutek. Nie wiadomo, co 
stało się z Ziemią, a konkretnie z Rosją – bo tam rzecz się 
dzieje – że cywilizacja wzięła bezterminowy urlop 
i wyjechała, zabierając wszystkie swoje atrybuty. 

Tak ty, siadłszy, płacz – jak mawiano na Litwie. I, 
rzeczywiście, wielu ludzi tak właśnie czyni. Brak jakie-
gokolwiek sensownego zajęcia, pozbawione oświetlenia 
i komunikacji miasta, szczątkowe zaopatrzenie 
w żywność i brak kontaktu z bliższą i dalszą okolicą po-
wodują, że nie warto wychodzić z domu. Tylko nieliczni 
przejawiają jakąś aktywność, mimo że tak naprawdę 
wątpią w sens swoich działań. 

Tak w skrócie można opisać rzeczywistość, w jakiej 
przyszło żyć bohaterom pierwszej z nowel składających 
się na książkę Marii Galiny „Ekspedycja”. Podobnie jak 
w wydanej również w tym roku powieści „Wilcza gwiaz-
da” pojawia się motyw świata dotkniętego jakąś nieznaną 
chorobą, na którą nie tylko nie ma lekarstwa, ale której 
nie można nawet zdiagnozować. 

„Ekspedycja” jest opowieścią o nadziei i beznadziei, 
o zwątpieniu i pokonywaniu własnych słabości, opowie-
ścią smutną i zmuszającą do myślenia. 

Drugi utwór, zamieszczony w „Ekspedycji” jest cał-
kowicie odmienny. „Żegnaj, mój aniele” to świat alterna-
tywny, w którym współżyją ludzie i anioły. Nie ma w tym 
nic nadzwyczajnego, po prostu skrzydlaci pojawili się na 
Ziemi wcześniej, podobnie jak w naszej rzeczywistości 
neandertalczycy, jednak w przeciwieństwie do tych dru-
gich nie wyginęli. Wręcz przeciwnie. Jako „starsi bracia” 
w momencie pojawienia się homo sapiens, mieli już 
ukształtowaną cywilizację i z tej racji przez wieki „trzy-
mali władzę”. Wprawdzie w Ameryce doszło do zawarcia 
konsensusu, przypominającego jako żywo proces równo-
uprawnienia Murzynów, ale w reszcie świata nadal domi-
nuje jeden gatunek, narzucając innym swój model spo-
łeczno-polityczno. 

Ten stabilny świat dwóch rozumnych gatunków mu-
si, oczywiście, się zachwiać. Raz, że oparty jest na dys-
kryminacji, więc siłą rzeczy budzi niezadowolenie; dwa, 
że dominujące anioły z biegiem czasu, w przeciwieństwie 
do ludzi, stają się coraz mniej twórcze. Gdy dodamy jesz-
cze do tego znaną tezę Yarpena Zigrina „o wpływie chę-
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dożenia na rozwój społeczeństw” jasnym stanie się, że 
Ziemia jest zdecydowanie za mała dla dwóch podobnych 
i równocześnie odmiennych gatunków. Konfrontacja jest 
nieunikniona. 

„Żegnaj, mój aniele” to opowieść o braku tolerancji 
i wzajemnego zrozumienia. O uprzedzeniach, które unie-
możliwiają ludziom korzystanie z największego skarbu, 
jaki mają: rozumu. To utwór, w którym nie dostrzegłam 
nawet szczypty optymizmu. 

Maria Galina po mistrzowsku kreuje kolejne rzeczy-
wistości. Każda jej książka to smutna, mądra i prawdziwa 
historia, którą warto przeczytać uważnie i ze zrozumie-
niem. Czego wszystkim życzę. 

  
Dorota Pacyńska 

  
Maria Galina 
Ekspedycja 
Tłum: Andrzej Sawicki 
Solaris, 2006 
Stron: 238 
Cena: 28,90 
  

 

Opowieść o rozczarowaniu i nie tylko  

  
Scenariuszy spotkań „ludzi 

z gwiazd” z potomkami tych, którzy 
rodzinnej planety nigdy nie opuścili, 
jest na kopy. Ten należący do żelaz-
nego repertuaru SF motyw wykorzy-
stywano na, zdawałoby się, wszelkie 
możliwe sposoby. I na ogół – wy-
jąwszy hurraoptymistyczne produkty 
o dzielnych zdobywcach kosmosu, 
światłej ludzkości i świetlanej przy-
szłości – większość książek opisują-

cych tego typu historie mówi o rozczarowaniu. 
O wyobcowaniu i wzajemnym niezrozumieniu, jakie stały 
się udziałem „tych, co wrócili” i „tych, którzy zostali”. 

Trudno bowiem oczekiwać, że Ziemia pozostawiona 
na kilkadziesiąt lub kilkaset lat nic a nic się nie zmieni. 
Przykład ostatniego półwiecza, z jego rozwojem techno-
logii i zmianami obyczajowymi, powinien tu wystarczyć. 
Nie ma takiej możliwości, żeby wylatując w 2006 roku 
w kierunku, dajmy na to Alfa Centauri – no co się śmieje-
cie, przecież ja tu o fantastyce piszę – zastać po powrocie 
taki sam świat. Lot do gwiazd z biletem powrotnym jest 
niczym innym jak podróżą w czasie. Gwiezdni podróżni-
cy muszą trafić albo w przyszłość, albo w przeszłość, 
zależy, jak potoczą się losy macierzystej planety. Zresztą 
przybysz zawsze będzie na straconej pozycji, niezależnie 
od tego, czy Matka-Ziemia okaże się być mniej czy bar-
dziej rozwiniętą. Trafiając na planetę, której rozwoju nic 
nie zahamowało, stanie się kimś w rodzaju gościa 
z przeszłości, który nic nie rozumie, nie potrafi posługi-
wać się podstawowymi sprzętami i krzyczy: „Zabierzcie 
mnie stąd!”. Ale to nie problem, nauczyć się można 
wszystkiego, również używania technicznych gadżetów. 

Większym problemem jest bez wątpienia powrót na pla-
netę, która rozkwit cywilizacyjny dawno ma już za sobą. 
Której mieszkańcy okazują się być ciemnymi istotami, nie 
mającymi żadnej wiedzy na temat własnej historii, nie 
znającymi podstawowych zdobyczy cywilizacji. Spra-
gnieni kontaktu z macierzą „Gwiezdni ludzie”, pragnący 
zaczerpnąć ze skarbnicy wiedzy, jaką spodziewają się 
zastać na Ziemi, orientują się, że nic takiego nie istnieje, 
że ci, których spotykają to albo członkowie matriarchalnej 
wspólnoty, albo patriarchalnych osad, pozbawieni wie-
dzy, sztuki i ciekawości świata. Nie da się ukryć, że go-
ście z dawno zapomnianej ziemskiej kolonii nie potrafią 
odnaleźć się w zastanej rzeczywistości. Tych, których 
spodziewali się zastać na Ziemi, nie ma, a ci, którzy za-
mieszkują planetę, wydają się być prymitywnymi zwie-
rzętami. Jak łatwo się domyślić, takie spotkanie nie przy-
nosi nic dobrego. Jedni i drudzy ponoszą klęskę, tym 
bardziej, że wyprawa kolonistów jest w gruncie rzeczy 
szukaniem pomocy, której, rzecz jasna, od prymitywnych 
plemion otrzymać nie mogą. Wyprawa jest skazana na 
porażkę. Raz, że jej członkowie nie potrafią porozumieć 
się z tubylcami, a wszystkie ich działania, w dobrej prze-
cież wierze podjęte, mają odwrotny skutek; dwa, że 
mieszkańcy Ziemi to nie tylko Wyja, bohaterka książki, 
czy sprytni koczownicy, są tu również potomkowie zie-
mian, którzy kiedyś wybrali zaskakującą drogę rozwoju. 
„Gwiezdni ludzie” też nie są tacy, jacy powinni być po-
tomkowie dzielnych zdobywców. Owszem, przybywają 
do „starego kraju” jako idealiści, pełni wyobrażeń 
o ludzkości, wziętych żywcem z literatury, to jednak nie 
tłumaczy ich „nieprawdziwości”. Nie potrafią dostosować 
się do zaistniałej sytuacji, zupełnie jakby zakodowane 
w ich umysłach pojęcia nie poddawały się ewolucji, jakby 
zatracili charakterystyczną dla rodzaju ludzkiego zdol-
ność dostosowywania się do nowych warunków. Dlacze-
go w sytuacji zagrożenia zachowują się jak przysłowiowe 
„dupy” i nie potrafią walnąć pięścią w stół? Nie są zdolni 
do rozpoznania niebezpieczeństwa? Ideały ideałami, ale 
istnieje przecież coś takiego jak instynkt samozachowaw-
czy. Dlaczego więc „Gwiezdni ludzie” nie potrafią dzia-
łać jak... ludzie? Co stało się z ziemską cywilizacją, skoro 
nie ma żadnych śladów wojny lub innej globalnej kata-
strofy? To jedne z wielu pytań, na które odpowiedzi czy-
telnik musi poszukać sam w „Wilczej gwieździe” Marii 
Galiny. 

Ze swej strony mogę tylko zdradzić, że książkę prze-
czytałam jednym tchem. Nie ma w niej magii, cudów-
niewidów, blasterów i mieczy świetlnych. Jest opowieść 
o ludziach, takich jak my, takich, którzy nas trochę przy-
pominają, i takich, którzy w niczym nie są do nas podob-
ni. Są pytania o właściwą drogę, jest niepokój i maleńka 
szczypta optymizmu. A wszystko to świetnie opisane i, co 
ważne, przetłumaczone. 

Kawał solidnej i niesztampowej SF. Polecam. 
  

Dorota Pacyńska 
  
Maria Galina 
Wilcza gwiazda 
Tłum: Andrzej Sawicki 
Solaris, 2006 
Stron: 362 
Cena: 34,90 



 16 

Wciąż tylko liny i liny... 

  
Gdy dostałam „Vertical” Rafała 

Kosika do ręki, zmartwiałam. Lubię 
„młodzieżowe” książki 
i opowiadania tego autora, jednak 
zdecydowanie nie gustuję w twardej 
s-f, przy której do zrozumienia treści 
jest potrzebny umysł ściśle ścisły. 
Obawiałam się, że nie podołam 
i odłożę powieść ze skowytem zra-
nionej duszy, ponieważ bardzo lubię 
rozumieć, co czytam. O, jakże się 

pomyliłam! Nie dość, że przeczytałam całą książkę, to 
jeszcze ją ZROZUMIAŁAM! 

Rafał Kosik to świetny warsztatowo autor, pisze 
o rzeczach z gruntu mi obcych (fizyka, automatyka, pętle 
czasowe, maszyny), jednak potrafi to opleść piękną, pełną 
polszczyzną. I chwała mu za to. 

Jest sobie Miasto – potężny twór ludzkich rąk, kulista 
konstrukcja, rozpięta i zaczepiona o wertykalne liny, 
które przecinają przestrzeń jak okiem sięgnąć. Owo Mia-
sto pnie się w górę w swoim rytmie, niekiedy samo zwal-
nia, niekiedy przyspiesza, lecz pnie się nieuchronnie 
gdzieś poza zasięg postrzegania. Takich Miast jest wiele, 
a każde przypięte do swojej wiązki lin. Niekiedy jedno 
Miasto ma wspólną linę z innym, które znajduje się już 
wyżej i pomyka w górę nie do końca równolegle. Wów-
czas należy wypiąć taką wspólną linę i zaczepić inną. Jest 
ich tak wiele, że wybór praktycznie zostaje ograniczony 
jedynie długością wysięgników. 

W każdym Mieście żyje setka ludzi, mają ściśle okre-
ślone funkcje w tym sztucznie ograniczonym społeczeń-
stwo. Ktoś jest obserwatorem, ktoś kucharzem, inni wyła-
pują z sieci to, co spadło z Miasta pnącego się wyżej (bo 
i tego typu przypadki się zdarzają, że Miasto gubi ważne 
elementy), jeszcze inni uprawiają roślinność lub zajmują 
się hodowlą zwierząt futerkowych. 

Gdy na horyzoncie pojawia się inne Miasto, istnieje 
szansa na Wymianę: właśnie futer, pożywienia, przydat-
nych narzędzi, wreszcie ludzi, ponieważ Miasta wspinają 
się od wielu lat, rodzą się dzieci, umierają starcy, po-
trzebna jest świeża krew (w celach prokreacyjnych) lub 
specjaliści w danych dziedzinach. 

I tak od czterystu lat... Nikt nie zadaje pytań o sens 
wspinaczki, nikt nie docieka, z jakiego powodu się zaczęli 
wspinać, nikogo nie interesuje, skąd Miasto wyruszyło. 
I nikt, do cholery, nie pyta, co z tymi linami. Po co one? 
Kto jest rozmieścił w tak idealnych odstępach: bóg czy 
człowiek? Czy kiedyś znajdzie się ów Cel, ku któremu 
podążają ludzie w Miastach? 

Nikt nie pyta, poza... No właśnie, musi się znaleźć 
ktoś, komu zastany stan faktyczny nie odpowiada. Piętna-
stoletni chłopiec, Murk, zaczyna zadawać pytania. Sam 
jest wielką zagadką. Trzynaście lat wcześniej spadł 
z Nieba prosto w sieci Miasta o nazwie Aristo. Jak widać 
Niebo gubi także małych chłopców. 

Murka drażni brak sensu. Szuka swojego celu 
w życiu, nie godzi się na powolną wspinaczkę, uważa, że 
w dole, pod Miastem może znaleźć odpowiedzi na swoje 
wciąż powtarzane pytania. 

Cudowny jest Murk ze swoją dziecięcą jeszcze naiw-
nością, postawą pełną idealizmu i młodzieńczego zapału. 
A jeszcze piękniejsza jest wiara w niego pewnej czarno-
włosa dziewczyny, która ryzykowała dla Murka życie, 
przeskakując z Miasta do Miasta podczas Wymiany. 
Hersis Czarnowłosa skoczyła w ostatniej chwili, gdy oba 
Miasta były w końcowej fazie wyczepiania, ponieważ 
kiedyś otrzymała przepowiednię, że jest przeznaczona 
komuś takiemu jak Murk. I teraz, czegokolwiek by chło-
pak nie wymyślił, Hersis stoi zawsze przy jego boku. 

Gdy zaczęłam lekturę „Verticalu”, skojarzył mi się 
film Kevina Costnera i jego „Waterworld” – samotny 
bohater, który na tratwie ugania się za sensem życia 
w postapokaliptycznym świecie. Jednak po kolejnych 
stronach wrażenie podobieństwa bladło, aż w końcu zni-
kło zupełnie. Świat przedstawiony przez Kosika jest 
kompletny. Nic nie pozostało zostawione przypadkowi, 
bo przypadki według Murka nie istnieją, nie rządzą świa-
tem. 

Zastanawia mnie młody wiek bohatera. Piętnaście lat 
to wiek, w którym owszem, zadaje się istotne pytania, 
młodzież miewa wówczas problemy natury egzystencjal-
nej. Jednak Murk jest starszy umysłowo, w żaden sposób 
nie widać, że się ma do czynienia ze smarkaczem. Nie 
wnikam w przyczynę stworzenia tak młodego bohatera, 
podkreślę tylko, że w żaden sposób „Verticalu” nie moż-
na zaliczyć do książek młodzieżowych. To powieść dla 
dorosłych czytelników, niekoniecznie w wieku matuza-
lemowym, ale na pewno wyrobionych. 

  
Karolina Wiśniewska 

  
Rafał Kosik 
Vertical 
Powergraph, 2006 
Stron: 320 
Cena: 28,50 

 

Z wielkiej chmury mała owca  

  
Gdzie nie spojrzeć, wszędzie 

owce. W księgarniach i książkowych 
portalach, które namiętnie odwie-
dzam – owce. Sąsiedzi, przyjaciele, 
krewni i znajomi królika – czytają 
o owcach. Owce opanowały świat. 

A wszystko za sprawą Leonie 
Swann i jej „Sprawiedliwości owiec. 
Filozoficznej powieści kryminalnej”, 
od pewnego czasu zachwalanej 

i uparcie goszczącej na listach bestsellerów. Powieści, 
dodajmy, opartej na dość ciekawym pomyśle. Gadające 
zwierzęta co prawda nieraz pojawiały się w światowej 
literaturze, nigdy jednak w roli detektywów szukających 
mordercy pasterza George’a. Poruszone nagłym osamot-
nieniem owce biorą zatem sprawy we własne kopytka. 
Prym wiodą: panna Maple – najmądrzejsza w stadzie, 
a może i w całym Glennkill, Otello – czarny baran 
z czterema rogami i tajemniczą przeszłością, oraz Biały 
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Wieloryb – chodząca pamięć i głód wcielony. Każde 
z bohaterów czymś się wyróżnia, ma imię, na które zasłu-
żyło, i potrafi robić coś, czego nie potrafią inni, na przy-
kład lubi niezwykłe słowa. Żadna z tych cech, choćby nie 
wiem jak oryginalna, nie wystarczy jednak, by na dłużej 
przyciągnąć czy zafascynować czytelnika. O utożsamia-
niu się, z przyczyn oczywistych, też nie może być mowy, 
zaś postacie człowiecze są na to zbyt pobieżnie opisane. 

Dobra powieść kryminalna (a do jej miana chce pre-
tendować „Sprawiedliwość owiec”) sprawia tyle samo 
przyjemności czytelnikowi i autorowi. I jeden, i drugi 
powinien się nabiedzić nad intrygą stanowiącą trzon fabu-
ły, więc im trudniej dotrzeć do celu, czyli rozwiązania 
zagadki, tym lepiej. Bez wątpienia poprowadzenie narra-
cji z punktu widzenia stada owiec utrudnia to zadanie, bo 
niełatwo przecież poskładać w całość kolejne elementy 
śledztwa, rozumiejąc z ludzkiego świata i rządzących nim 
zasad tyle co przeciętny baran czy jagnię. Przypuszczam, 
że ów chwyt miał również ukazać to, czego człowiek na 
ogół w sobie i wokół siebie nie dostrzega, ujawnić głębo-
ko ukryte, lecz niezwykle istotne prawdy. Nic z tego. 
Filozofii, tak szumnie zapowiadanej w podtytule powie-
ści, ze świecą szukać, a intryga, koniec końców, okazuje 
się zdumiewająco prosta, podobnie jak język, którym 
napisana jest historia przedsiębiorczych owiec 
z Glennkill. 

Zauroczyć w „Sprawiedliwości owiec” mogą chyba 
tylko szczegóły. Motyw jedzenia – bodaj najważniejszej 
czynności w życiu wełnistych bohaterów, opisy zapachów 
ludzkich emocji, niecodzienne zwyczaje George’a i jego 
stada albo dyskusje nad znaczeniem różnych słów. Braku-
je zaś humoru i bądź co bądź niezbędnego w kryminale 
suspensu. Wielbicieli owiec, którzy nie lubią drzemać 
z książką w dłoni, odsyłam zatem do znacznie lepszej 
i ciekawszej powieści Haruki Murakamiego, a pozosta-
łym życzę miłych snów. 

  
Marta Kisiel 

  
 Leonie Swann 
Sprawiedliwość owiec. 
 Filozoficzna powieść kryminalna 
Tłum. Jan Kraśko 
Amber, 2006 
Stron: 262 
Cena: 29,80 

 

Nie lękaj się majtkowego różu  

  
Czy spotkaliście kiedyś 

w tramwaju trzydziestoparoletniego 
faceta, zaczytanego w... Nie, nie 
tylko zaczytanego; rozchichotanego 
nad książką o okładce w kolorze 
majtkowego różu, z rysunkiem nie-
kompletnie ubranej panienki w ręka-
wicach bokserskich? Widok musiał 
być zabawny, ale „Róża Selerbergu” 
wciąga na tyle, że po parunastu 

kartkach przestałem się przejmować spojrzeniami współ-
pasażerów. 

Książka składa się z trzech części, z których pierw-
sza, tytułowa, jest cyklem opowiadań o zwariowanej 
rodzince arystokratów, a właściwie o szkolnych i miłos-
nych perypetiach ich potomstwa, natomiast pozostałe 
dwie („Przyczajony rycerz, ukryty smok” oraz „Saga 
o ludziach MOD-u”) przenoszą nas do świata znanego 
z „Tkacza iluzji” i „Kronik Drugiego Kręgu” („Nazna-
czeni błękitem”, „Kamyk na szczycie” oraz „Piołun 
i miód”). Wspólnym mianownikiem wszystkich opowie-
ści jest humor – książkę cechuje podobny styl, co „Ryce-
rza bezkonnego” i „Pogodnika trzeciej kategorii” Romu-
alda Pawlaka, a nawet niektóre z „Opowieści z Wilżyń-
skiej Doliny” Anny Brzezińskiej – są to wesołe opowiast-
ki ze świata, w którym magia jest codziennością, i którą 
daje się wykorzystać na wiele nietypowych sposobów. 
A postaci? Tylko czekały na taką okazję! 

Bohaterowie tytułowego cyklu opowiadań, Margerita 
von Selerberg i jej brat Rinaldo, uczą się w eksperymenta-
lnej, koedukacyjnej szkole Madame Flageolet. Czytelnik 
przyzwyczajony do przygód Harry’ego Pottera zacznie się 
tu doszukiwać podobieństw do cyklu Joan K. Rowling. 
Owszem, pewne podobieństwa są – uczniowie podzieleni 
na klasy, szkoła z internatem, podobny zestaw przedmio-
tów nauczania. Ale ta opowieść idzie w zupełnie innym 
kierunku i od samego początku jest o wiele weselsza od 
cyklu o Potterze. Czego się zresztą spodziewać, jeśli 
dyrektorka szkoły ma w nazwisku fasolkę szparagową, 
a cała uczelnia mieści się w miejscowości Świński Lasek? 

Dalsza część książki przenosi nas do Lengorchii. 
Czytelnicy „Kronik” mogą się zdziwić, bo różni się ona 
od tej Lengorchii, którą pamiętają. Owszem, jest magia, 
są smoki, ale na scenie pojawiają się też zabójcy smoków 
oraz smokerzy, rodzaj antysmoczej policji. Lengorchiań-
skie smoki mają wyrafinowane poczucie humoru, więc 
i zabójców, i smokerów czeka ciężki los. A gdy początku-
jący zabójca smoków trafia na skłonną do żartów smo-
czycę, robi się jeszcze weselej... 

Cały zbiorek ma pewną cechę szczególną: wątki mi-
łosne. Cykl opowiadań o rodzeństwie von Selerberg jest 
wyraźnie adresowany do czytelniczek fantastyki. Podkre-
śla to rysunek okładki – krótko ostrzyżona dziewczyna 
w koszulce i rękawicach bokserskich na intensywnie 
różowym tle. W rzeczywistości książka ta powstała 
z inspiracji miłośniczek fantastyki, dyskutujących na 
internetowych czatach i forach, co zresztą autorka uwi-
doczniła w dedykacji. 

Nie znaczy to jednak, że „Róża Selerbergu” to książ-
ka dla nastoletnich dziewcząt. Romanse Margerity i Rina-
lda stanowią tylko punkt wyjścia dla poszczególnych 
historii, a ich akcja toczy się w całkiem innym kierunku. 
Wątek miłosny rozwiązuje się przy okazji (albo i nie). Zaś 
opowiadania lengorchiańskie to zupełnie inna bajka. 
Zbiór opowiadań Ewy Białołęckiej to porcja dobrej, bez-
pretensjonalnej rozrywki dla czytelnika dowolnej płci. 

  
Tomasz Marcinkowski 

  
Ewa Białołęcka 
Róża Selerbergu 
RUNA, 2006 
Stron: 336 
Cena: 27,50 
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Gawęda przy ognisku  

  
Czasami zdarza się tak, że do 

ogniska na szlaku wędrówki dosią-
dzie się nieznajomy. A kiedy my 
podzielimy się z nim posiłkiem, on 
uraczy nas opowieścią. I z taką wła-
śnie gawędą przy ogniu kojarzy mi 
się pierwsza powieść Marcina Wroń-
skiego „Wąż Marlo”. 

Autor przenosi nas do świata 
fantasy, który swobodnie obywa się 
bez elfów i krasnoludów. Do krainy 

Aytlanu i Pobrzeża, gdzie smoki, hydry i inne potwory 
z fantastycznego bestiariusza istnieją w powszechnej 
świadomości jako fikcja i mit. Krainę zamieszkują nor-
malni ludzie, parający się na co dzień pracą na roli, ku-
piectwem, kapłaństwem. Spotkamy tam wojowników, 
królów, kurtyzany i kilku książąt. Obok nich na uboczu, 
poza światem ludzkich trosk, żyją magowie. Nie zajmują 
się rzucaniem ognistych kul, tworzeniem iluzji czy lecze-
niem, a mimo to zdają się wpływać na losy świata według 
własnych przekonań. Używają w tym celu starych 
i sprawdzonych, chociaż całkowicie niemagicznych spo-
sobów. Cóż jest bowiem skuteczniejszego niż manipula-
cja ludźmi za pomocą złota i gróźb? 

Tytułowy bohater nie jest jednak przedstawicielem 
któregoś z powyższych zawodów. Marlo jest wężem. Tak 
określa się ludzi, którzy istnieją tylko po to, by wypełniać 
niebezpieczne misje dla możnych tego świata. Za pieniądze 
lub na rozkaz. Są okiem, uchem, a kiedy trzeba sztyletem. 
Od dziecka szkoleni fizycznie i mentalnie, są niezwykle 
skutecznym narzędziem w rękach wprawnego władcy. 
W ramach swoistej tresury wyrabia się w nich umiejętność 
wnikania w ludzkie umysły i manipulowania nimi zgodnie 
z potrzebami misji. Szkolenie nie zawiera jednak elemen-
tów etyki. Co więcej, węże zdają się być pozbawieni umie-
jętności odróżnienia co właściwie jest dobrem, a co złem. 
Decyzje w tych sprawach podejmują ich mocodawcy, 
a węże mają tylko wykonywać polecenia. 

Losy Marlo śledzimy od początku drogi zawodowej. 
Na naszych oczach przechodzi przemianę fizyczną 
i psychiczną. Towarzyszymy mu podczas długiego 
i żmudnego szkolenia pod okiem mistrza, który staje mu 
się bliższy niż utracona rodzina. Mamy okazję przyjrzeć 
się, jak zdobywa coraz więcej doświadczenia w miarę, jak 
mistrz wyprowadza go coraz dalej w świat. Ale widzimy 
też, że Marlo wciąż musi walczyć z ludzką słabością 
i uczuciami, które czasami potrafią nim zawładnąć. Jako 
wąż potrafi bardzo skutecznie podchodzić swoje ofiary 
i je zabijać. Ale nie potrafi radzić sobie z własnym czło-
wieczeństwem ani się go do końca wyrzec. A w jednej 
z najistotniejszych chwil swego życia, musi zdawać się na 
prymitywne wróżby, ponieważ świadome podjęcie decy-
zji jest dla niego za trudne. 

Można by napisać – oto kolejny niedoskonały boha-
ter, nieudacznik, jakich wielu na kartach różnych powie-
ści. Tymczasem Marlo, który opowiada nam swoje życie, 
wydaje się być pogodny i spełniony. Ze spokojem pod-
chodzi do burz, które targały jego młodością. I tutaj za-
pewne autor szykuje nam jeszcze niespodzianki – ponie-
waż nie wiemy, do czyjego ogniska przysiadł się nasz 

bohater i jaki jest tego cel. Nie wiemy, jakie właściwie 
siły zawładnęły życiem Marla. To są zagadki, których 
rozwiązanie mam nadzieję poznać w drugim tomie po-
wieści. Mimo pewnych niedomówień, pierwszy tom mo-
żemy potraktować jak zamkniętą całość – opowieść do-
chodzi do punktu, w którym mało dociekliwy czytelnik 
poczuje się całkowicie usatysfakcjonowany. Może być to 
jednak wadą. Wroński nie pozostawia nas w napięciu 
w oczekiwaniu na tom drugi. Ufam jednak, że osoby, 
które lubią zasiąść wieczorem z książką przy lampie-
ognisku, polubią opowieść o Marlu i z przyjemnością 
wrócą do niej, gdy tylko ukaże się następna część. 

Na koniec wspomnę jeszcze o aspekcie, który mnie 
osobiście bardzo zaintrygował. To wierzenia ludów Ay-
tlanu. Autor zdaje się wychodzić ze skądinąd słusznego 
założenia, że ludzie zawsze i wszędzie czcili niezrozumia-
łe dla nich siły natury i każe swoim bohaterom wierzyć 
w ich personifikacje. Mamy więc czterech bogów żywio-
łów, których rodzicami są słońce i księżyc. Człowiek 
pojmowany jest jako istota złożona z żywiołów, gdzie 
duch jest ogniem, wola jest powietrzem, myśli są wodą, 
a ciało jest ziemią. Węże potrafią nawet rozpoznać, które 
żywioły dominują w danym człowieku. Ciekawe, jak by 
wyglądał horoskop napisany według koncepcji wierzeń 
autora? Konsekwentnie do systemu wierzeń, również 
przekleństwa w świecie Aytlanu są związane z żywiołami 
i bogami. Aczkolwiek mnie osobiście nie wydaje się, 
żeby „Tfu, pluje Chlu” mogło być naturalnym przekleń-
stwem – próbując to wymówić na głos, połamałam sobie 
język. 

Podsumowując: książka Marcina Wrońskiego warta 
jest przeczytania. Napisana dobrą polszczyzną, 
z ciekawym światem przedstawionym i nietuzinkowymi 
bohaterami zapewni czytelnikowi kilka bardzo przyjem-
nych wieczorów. 

  
Agnieszka Falejczyk 

  
Marcin Wroński 
Wąż Marlo 
Fabryka Słów, 2006 
Stron: 417 
Cena: 29,99 
 

 

Kay a sprawa polska  

  
Akcja „Tigany” została osadzona 

w realiach renesansowych Włoch – 
przynajmniej teoretycznie. W porów-
naniu do „Lwów Al-Rassanu” czy 
„Sarantyńskiej mozaiki” lokacja hi-
storyczna wydaje się sporo słabsza – 
wyraża się właściwie głównie 
w nazewnictwie. Poza tym Półwysep 
Dłoni i jego dziewięć prowincji sta-
nowią niezależny, oryginalny byt, 

któremu w istocie dużo bliżej do Polski niż do Włoch. 
Analogia dotyczy głównie losów tytułowej prowincji, ale 
też ogólnej sytuacji geopolitycznej. Na Półwyspie mamy 
bowiem dwóch najeźdźców – jeden, Alberico 
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z Barbadioru, traktuje okupację swoich „czterech palców” 
Dłoni jako odskocznię do upragnionej imperatorskiej tiary 
– motorem jego poczynań jest wyłącznie ambicja. Misją 
drugiego, Brandina, jest zemsta – by odpłacić za śmierć 
syna, porzuca własne królestwo, sam siebie skazując na 
wygnanie. Musi bowiem stale podtrzymywać zaklęcie, 
które rzucił na Tiganę, odbierając jej nazwę. Jakby nigdy 
nie istniała. Nazwę „Tigana” mogą teraz usłyszeć tylko 
inni czarodzieje oraz rodowici Tigańczycy. Gdy ostatnie 
ich pokolenie wymrze, Tigana zginie wraz z nim. Cał-
kiem jak Polska, co to jej „nie widać z wieczora ni z rana 
– bo rozebrana”. Podobieństwa sięgają dalej – tylko nie-
wielka grupka Tigańczyków, pod przywództwem naj-
młodszego, jedynego ocalałego potomka książęcego rodu 
decyduje się walczyć z tyranem i drogą wieloletniej kon-
spiracji przygotowuje powstanie. Inni, załamani, uciekają 
z przeklętej ziemi, by jakoś ułożyć sobie życie 
i zapomnieć o swej hańbie. 

Książę Alessan niczym tolkienowski Aragorn walczy 
o powrót na należne mu miejsce, ale ma też inny, większy 
cel. Chce w końcu zjednoczyć Półwysep, rozumiejąc, że 
to lokalne separatyzmy były przyczyną słabości i porażki 
w wojnie z najeźdźcami, że tylko jedność pozwoli unik-
nąć powtórki tego scenariusza w nieodległej przyszłości. 
W tej misji wspierają go młodsi przyjaciele, którym po-
mógł odzyskać tożsamość Tigańczyków, zatajoną przez 
rodziny oraz nienawidzący okupantów mieszkańcy pozo-
stałych prowincji – szeregi jego zwolenników nie są jed-
nak zbyt liczne. Akcja powieści rozpoczyna się 
w momencie, gdy księciu, po kilkunastu latach mister-
nych przygotowań, udaje się doprowadzić do korzystnego 
dla jego sprawy układu czynników geopolitycznych na 
Półwyspie – innymi słowy, zbliża się konfrontacja dwóch 
tyranów, jedyna szansa przywrócenia światu imienia 
Tigany, a Dłoni – utraconej siły i wolności. 

„Tigana” jest drugą po „Fionovarskim gobelinie” 
powieścią Kaya i to widać. Stylistycznie jest to powieść 
znakomita, jednak zarówno fabuła, jak i konstrukcja po-
staci, uwidaczniają przepaść doświadczenia, jaka dzieli ją 
od wydanych przez MAGA wcześniej, ale powstałych 
później „Lwów Al-Rassanu”. Fabuła jest dosyć schema-
tyczna (wyjątek stanowi wątek Dianory – mścicielki, 
która nieoczekiwanie dla samej siebie wpadła w pułapkę 
miłości), poza kilkoma błyskotliwymi epizodami. 
Z czasem Kay nauczył się z takich epizodów tworzyć 
niezwykłe fabularne mozaiki, zaskakujące czytelnika. Tu 
jednak zaskoczenia brakuje, bohaterowie 
w przytłaczającej większości zostali wyposażeni zaledwie 
w kilka niezbędnych cech, są jednoznacznie przeznaczeni 
do wypełniania swych fabularnych funkcji, co czyni ich 
płytkimi i niezbyt przekonującymi. Stąd często pojawia-
jący się patos, który w innych okolicznościach byłby 
logiczny i usprawiedliwiony, tu wydaje się sztuczny 
i przyfastrygowany na siłę. Bohaterom się nie wierzy. 
Niby ich motywacje są jasno określone, a ich czyny lo-
giczne, ale brak w tym wszystkim spójności (znów chlub-
nym wyjątkiem są Dianora i Brandin – gdyby pozostałe 
wątki poprowadzić w ten sposób, „Tigana” byłaby praw-
dziwym arcydziełem). 

A już ostatecznym ciosem jest zakończenie, 
w którym stężenie patosu, niewiarygodności oraz, nieste-
ty, skojarzeń z telenowelami brazylijskim sięga zenitu. 
Zamykanie wątków, aż do „Lwów”, było wyraźną piętą 

achillesową Kaya, jednak zakończenie „Tigany” jest 
zdecydowanie jego antyosiągnięciem na tej niwie. 

Godzi się jednak zaznaczyć, że nawet słabsza po-
wieść Kaya bije na głowę najlepsze osiągnięcia wielu 
jego potencjalnych konkurentów. Na płaszczyźnie styli-
stycznej i opisowej nawet „wczesny” Kay nie ma sobie 
równych, co sprawia, że lektura „Tigany” jest prawdziwą 
przyjemnością. Kto od niej zacznie przygodę z jego twór-
czością, z pewnością się nie zniechęci, tym bardziej, że 
nowy, poprawiony i wolny od wad pierwszego wydania 
przekład Agnieszki Sylwanowicz jest naprawdę znakomi-
ty. Gdy jednak sięga się po „Tiganę” po „Sarancjum” czy 
„Lwach” nie sposób nie poczuć z jednej strony niedosytu, 
a z drugiej – podziwu dla autora, który zaczął z tak wyso-
kiego pułapu, a z każdą kolejną książką sam sobie podno-
si poprzeczkę. Bo też na pewnych polach nie ma konku-
rentów – poza sobą. 

  
Agnieszka Chojnowska 

  
Guy Garviel Kay 
Tigana 
Tłum: Agnieszka Sylwanowicz 
MAG, 2006 
Stron: 608 
Cena: 35,00 
  

 

Rewolucja przemysłowa na sposób magiczny  

  
Wszystko już było. W literaturze 

fantastyczniej także – była alterna-
tywna rzeczywistość, była rewolucja 
w wielu postaciach, był Wiek Pary, 
był Londyn sprzed dwóch wieków, 
była magia z różnymi jej szkołami 
i znienawidzeni odmieńcy, była ta-
jemnica i nieświadomie uwikłany 
w nią bohater. Na szczęście z dobrą 
książką jest jak z rock’n’rollem – 
wszystko to wciąż ta sama pentatoni-

ka, a jednak za każdym razem poskładana w coś nowego 
i porywającego. 

„Wieki światła” są opowieścią osadzoną 
w alternatywnej historii Rewolucji Przemysłowej 
w Anglii. Już ta informacja wystarczy, by położyć książkę 
w okolicach „Maszyny Różnicowej” Sterlinga i Gibsona 
i będzie to dla dzieła Iana R. MacLeoda miejsce właściwe 
i zasłużone. Analogii jest jeszcze kilka, uwarunkowanych 
nie tyle wtórnością książki, co logiką świata – tylko miej-
sce technokracji w historii rozkwitu wynalazku Charlesa 
Babbage’a, u MacLeoda zajmują cechy – zamknięte kla-
ny, skupiające w swych szeregach różnej rangi magów. 

Bowiem drugą siłą napędową cywilizacji jest 
w „Wiekach światła” magia. A właściwie jej paliwo – 
eter, odkryty w 1678 roku przez Joshuę Wagstaffe 
z Painswick. To eter, nagięty zaklęciami do woli cechmi-
strzów, pozwala działać maszynom które powinny stanąć 
lub eksplodować, stać budynkom, które powinny runąć 
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w gruzy, trwać materiałom, które powinny rozsypać się 
w proch. Jest jednak o wiele bardziej niebezpieczny od 
naszych towarzyszek pary czy elektryczności, potrafi 
bowiem zamieniać ludzi w żałosne, przerażające lub 
zwyczajnie inne od wszystkich stworzenia, wywożone 
zamkniętymi, zielonymi powozami do miejsc, którymi 
matki straszą niesforne maluchy. 

Cywilizacja opisana przez autora właśnie kończy po-
żerać własny ogon i stoi u progu rewolucji. U progu wiel-
kich zmian stoi także Robert Borrows z prowincjonalnego 
Bracebridge, a zmiany w jego życiu w zadziwiający spo-
sób splatają się z przemianami społecznymi, zaś tajemni-
ca domu rodzinnego determinuje całe jego życie 
i wstrząsa posadami cywilizacji Trzeciego Wieku Prze-
mysłu. 

Bowiem tajemnica jest obecna w książce nieustannie 
i od pierwszych zdań, intryga niecodzienna, świat zaś na 
tyle nowy, że trudno po prostu domyśleć się rozwiązania, 
jak w pierwszej lepszej fantasy. Fabuła intryguje od 
pierwszych akapitów, w których w życie londyńskiego 
mieszczaństwa wkradają się stworzenia rodem z baśni, aż 
do zaskakującej kulminacji, w której ze strawionych ma-
gią zgliszczy Starego rodzi się Nowe. Ujmuje także kla-
syczna budowa książki, wstęp – rozwinięcie – kulminacja 
– zakończenie, nie pozostawiająca po sobie poczucia 
niedosytu – wszystkie istotne wątki zostają zamknięte, 
wszystkie tajemnice wyjaśnione, a zakończenie daje na-
dzieję na kolejne książki dziejące się w rzeczywistości 
„Wieków Światła”. Być może niektórym czytelnikom 
utrudni odbiór pierwszoosobowa narracja i stosunkowo 
niewielka ilość dialogów, jednak świeżość opisanego 
świata i dobrze poprowadzona fabuła niwelują te wady. 

Podsumowując, książka technicznie świetna, fabular-
nie oryginalna, choć poskładana z wielokrotnie wykorzy-
stywanych elementów. Gdyby do autorów „Maszyny 
Różnicowej” dołączył Neil Gaiman, mogłoby powstać 
podobne dzieło – jeśli to dla kogoś pozytywna rekomen-
dacja, niech pędzi do księgarni, jeśli przeciwnie – niech 
najpierw pożyczy lub przeczyta kilka fragmentów, a na 
pewno przekona się do Anglii wieku Pary i Magii. 

  
Marcin Witek 

  
Ian R. MacLeod 
Wieki światła 
Tłum. Wojciech M. Próchniewicz 
MAG, 2006 
Stron: 400 
Cena: 35,00 
  

Stare prawa już nie obowiązują  

  
Gdy do naszych rąk trafia grube 

tomisko sygnowane „Tad Williams”, 
z okładką utrzymaną w klimacie 
fantasy, to z dużym prawdopodo-
bieństwem możemy się szykować na 
czytelniczą ucztę. „Pamięć, smutek, 
cierń” ma swoich wiernych fanów, 
podejrzewam, że równie liczne grono 
wielbicieli zdobędzie omawiany 
w tej recenzji tytuł. Tym bardziej że 
w „Marchii Cienia” pisarski rozwój 

Williamsa jest więcej niż zauważalny. Akcja toczy się 
wartko, bez dłużyzn znanych z poprzedniej trylogii, po-
staci są niejednoznaczne, intrygi chwilami przypominają 
te fundowane czytelnikom przez G. R. R. Martina, co 
oznacza, że czytelnik długo jest utrzymywany 
w niepewności, kto w czyjej gra drużynie. 

Williams tradycyjnie serwuje nam interesujących bo-
haterów. Zamkiem Marchii Południowej włada, pod nie-
obecność przebywającego w niewoli króla i po śmierci 
regenta, nastoletnie bliźniacze rodzeństwo w osobach 
Briony i Barricka. Z tej pary to Briony wykazuje cechy 
charakterystyczne dla panujących, jest bardziej męska niż 
brat, zdecydowana, chwilami gwałtowna, raczej racjonal-
na i odpowiedzialna, przejawia pewien talent do politycz-
nych zagrywek. Barrick przeciwnie – chimeryczny 
i histeryczny, dostrzega wokół siebie liczne cienie, spra-
wia wrażenie przebywającego w innym świecie. Nietrud-
no domyślić się, że obydwojgu brakuje doświadczenia 
i obycia w dworskich intrygach. Nie trzeba również do-
dawać, że w takich okolicznościach pojawią się chętni do 
przejęcia władzy? I, że oczywiście, zagrożenie pojawia 
się także z zewnątrz? Mroczna Granica Cienia, oddziela-
jąca ziemie zamieszkiwane zasadniczo przez ludzi od 
obszarów, na których rządzi nie zawsze dobra magia, 
przesuwa się w głąb kraju, co wiąże się bezpośrednio 
z poczynaniami tajemniczej armii czarodziejskich istot 
dowodzonych przez intrygującą Yasammez. Całości ob-
razu dopełniają migawki z dworu i haremu szalonego 
autarchy Sulepisa, a jak dwór i harem, to wiadomo, że 
intryg nam nie zabraknie. Wiele miejsca poświęca Wil-
liams naszkicowaniu swoistego państwa w państwie, 
jakim jest miasto Funderlingów, ze szczególnym 
uwzględnieniem pary Rogowiec, Opal oraz Krzemienia, 
o którym wiadomo tylko tyle, że nic nie wiadomo. 

Trzeba przyznać, że autor posiada spory talent 
w kreowaniu postaci za pomocą kilku zdań, dzięki czemu 
zapamiętuje się także osoby z trzeciego planu. Ludzie 
opisywani przez Williamsa są barwni, niejednoznaczni, 
trudno w trakcie lektury stwierdzić z całym przekona-
niem, kto pełni funkcję czarnego charakteru. Ogólnie 
wzbudzają sympatię, a przynajmniej żywe uczucia czy-
telnika, acz żeby nie było za prosto, większość z nich ma 
swoje tajemnice, nierzadko istotne dla dalszego rozwoju 
akcji. 

„Stare prawa już nie obowiązują”, stwierdza 
w pewnym momencie jeden z bohaterów powieści, 
i słowa te można uznać za motto całego tomu. Tomu 
bardzo udanego, może bez spektakularnych fajerwerków, 
ale z drugiej strony mam podstawy podejrzewać, że 
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wszystko przed nami. Williams zawiązał akcję kilku 
wzajemnie się przenikających wątków, większość bohate-
rów pozostawił w momencie podejmowania kluczowych 
decyzji i ich dalsze dzieje są sprawą w pełni otwartą. Po 
ponad siedmiuset stronach nie podejmuję się przewidy-
wania, jak potoczy się dalsza akcja, ale wiem, że na kon-
tynuację „Marchii Cienia” czekam z niecierpliwością. 

  
Asia Witek 

  
Tad Williams 
Marchia Cienia. Tom I 
tłum. Paweł Kruk 
REBIS, 2006 
Stron: 732 
Cena 39,00 

 

Sądząc książkę po okładce  

  
Doprawdy, trudno nie zwrócić 

uwagi na najnowszą książkę Jacka 
Piekary „Świat jest pełen chętnych 
suk”. Już sam tytuł może zadziałać 
na niektórych jak płachta na byka, 
a co dopiero w połączeniu z dobrze 
narysowaną, ale budzącą podobne 
emocje okładką. Jedni się oburzą 
i zaczną wykrzykiwać hasła typu 
„samiec twój wróg”, drudzy wzruszą 
ramionami, bo już gorsze lub cie-

kawsze rzeczy widzieli. Inni zaś zapanują nad odruchami 
i przypomną sobie, że nic tak dobrze nie robi sprzedaży 
jak odrobina kontrowersji, po czym spokojnie wezmą się 
do czytania. 

Po przygodach Mordimera Madderdina i Arivalda 
z Wybrzeża autor uraczył swoich wielbicieli zbiorem 
trzynastu opowiadań, zebranych w czterech grupach te-
matycznych. Nad pierwszą z nich, „Miłość, seks, niena-
wiść”, przeżywałam katusze, gdyż bardzo, ale to bardzo 
nie lubię epatowania czymkolwiek, nie tylko samczą 
jurnością. W dodatku ciągle miałam ochotę śpiewać Ma-
cho, macho man, I’ve got to be a macho man. Nie bez 
znaczenia pozostaje również fakt, że na tle całości te trzy 
opowiadania wypadają bardzo słabo, a zwłaszcza dość 
naiwne „Zielone pola Avalonu”. 

Szczęśliwie kolejne grupy tekstów („Bóg i historia”, 
„Obce światy”, „Planeta masek”) wynagrodziły począt-
kowe rozczarowanie. Z wyjątkiem „Wśród ludzi”, 
w którym ciekawy pomysł został najzwyczajniej zmar-
nowany, i pozbawionego wyrazu „Zawsze pan Dawn” 
opowiadania Piekary cieszą oko i duszę zarówno treścią, 
jak i formą. Coś dla siebie znajdą tu amatorzy podróży 
w czasie i przestrzeni, alternatywnych rzeczywistości, 
wizji infernalnych, tanatologii, ekstremalnych wyzwań 
czy kultur Dalekiego Wschodu, zawiodą się natomiast 
wielbiciele fantastyki spod znaku rycerza, maga i smoka. 
Polecam w szczególności „Arachnofobię” – wizję współ-
czesnej Polski dumnej i zwycięskiej, bo związanej pod-
czas II wojny światowej sojuszem z Niemcami przeciwko 

ZSRR – i ostatnią część, czyli „Planetę masek”, łączącą 
opowieść kryminalną z delikatnym science fiction oraz 
kulturą stylizowaną na feudalną Japonię. Pojawia się tu 
również sprytny agent O’Reilly, bohater zasługujący 
chyba na żywot znacznie dłuższy niż tylko trzy opowia-
dania. 

Oprócz różnorodności tematycznej atutem tych tek-
stów jest żywy, barwny język, którym posługuje się Pie-
kara, tworząc świetne, wpadające w ucho dialogi 
i niebanalne opisy. Do tego odrobina humoru, raz ciut 
koszarowego, raz bardziej wysublimowanego, ale zawsze 
świetnie dopasowanego do treści opowiadań. I pewna 
przewrotność, a za nią – zadane jakby na marginesie, 
dyskretne pytanie o coś istotniejszego. 

I któż by przypuszczał, sądząc po okładce? 
  

Marta Kisiel 
  
Jacek Piekara 
Świat jest pełen chętnych suk 
Fabryka Słów, 2006 
Stron: 389 
Cena: 29,99 

 

Europa w zamęcie  

  
Znów. Znów dostałam do recen-

zji drugi tom, nie widząc wcześniej 
na oczy pierwszego. No, nie lubię. 
Nie lubię. Domyślanie się, co było 
wcześniej, orzekanie, czy autor trzy-
ma poziom, czy wręcz przeciwnie, 
nie mając o tym zielonego pojęcia, to 
zdecydowanie nie na moje nerwy. 
I powinno być zakazane. 

Jednak muszę przyznać, że tym 
razem nawet mi to nie przeszkadzało. Bowiem „Zamęt” 
Neala Stephensona, mimo iż częścią pierwszą tomu dru-
giego jest, daje się czytać bez obligatoryjnej znajomości 
„Żywego srebra”, czyli trzech części „Zamęt” poprzedza-
jących. Swoją drogą, mogliby autorzy trochę mniej mo-
numentalne dzieła tworzyć. Trzyczęściowy tom pierwszy, 
dwuczęściowy tom drugi, co dalej? Strach się bać. Na 
usprawiedliwienie autora „Cyklu barokowego” mogę 
powiedzieć tylko tyle, że widocznie zbytnio się z epoką 
utożsamił. Ten barok ten przesadyzm. Ale narzekania na 
bok, za to nie płacą, właściwie w ogóle nie płacą, ale 
skoro już się książkę wzięło... 

„Zamęt” tak właściwie z fantastyką nie ma wiele 
wspólnego. Na dobrą sprawę jest to powieść kostiumowa, 
z racji epoki, w której jest osadzona, można by ją nazwać 
powieścią „płaszcza i szpady”. Nie jest to do końca praw-
dą, ale takie skojarzenie nieodparcie podczas lektury się 
nasuwa. Mimo że różnice są znaczne. 

Otóż pomimo całej wymaganej otoczki, to znaczy: 
dobrze urodzonych, szlachetnych mężczyzn i pięknych 
kobiet, Króla Słońce, rozbójników, galerników, Turków, 
a nawet hiszpańskich grandów, jednym z przewodnich 
motywów książki jest pieniądz. I tym różni się „Zamęt” 



 22 

od na przykład „Trzech muszkieterów” W klasycznej 
powieści przygodowej z tamtej epoki oczywiście pieniądz 
występuje, ale jako coś, co do damy/kawalera przypisane 
jest. Ot, taka naturalna właściwość szlachetnie urodzone-
go. Tymczasem Stephenson nie dość, że obala mit, jakoby 
arystokraci o pieniądze nie dbali, bo same im do kieszeni 
wpadały, to całkiem interesująco pokazuje mechanizmy 
rządzące ówczesną gospodarką, a co za tym idzie, kształ-
towanie się czegoś, co jest nam bardziej znane z własnego 
podwórka. 

Ciekawe może być również, szczególnie dla czytel-
nika polskiego do innego obrazu stosunków z Turcją 
przyzwyczajonego, pokazanie wzajemnych powiązań 
francusko-tureckich. W końcu na Trylogii chowanim i  
swobodne kontakty w wielu dziedzinach tych dwóch 
mocarstw mogą wydawać się nam czystą fantastyką. 
A kooperacja kwitła, oj kwitła. 

Kolejnym elementem, jaki różni cały „Cykl baroko-
wy” od typowej powieści awanturniczej, jest motyw wie-
dzy. A właściwie jej powstawania, poszukiwania prawdy, 
szukania wyjaśnień i rozwiązań problemów dręczących 
ówczesnych akademików. Wplecenie w akcje książki 
postaci takich jak Newton czy Leibnitz pozwala czytelni-
kom śledzić narodziny nowych idei, które przecież 
ukształtowały nasz świat. 

Czego jeszcze czytelnik może spodziewać się po tym 
cyklu? Oczywiście barwnego, efektownego i świetnie 
skrojonego kostiumu. Piękna kobieta, wplątana 
w międzynarodowe intrygi, zły arystokrata, dzielny kapi-
tan, obsada tureckiej galery, o dość ciekawym składzie 
osobowym, skarb nieoszacowanej wartości, dworacy, 
knowania, miłość i nienawiść. Czyli wszystko tak, jak być 
powinno. 

Mimo braku znajomości pierwszego tomu cyklu, 
książkę Neala Stephensona czyta się bardzo dobrze. Jej 
zaletą jest to, że zadowoli zarówno czytelników niewy-
magających, jak i tych bardziej wyrobionych. Polecam. 

  
Dorota Pacyńska 

  
Neal Stephenson 
Zamęt tom I. Cykl barokowy t. 2 
Tłum: Wojciech Szypuła 
MAG, 2006 
Stron: 469 
Cena: 29,99 

Przenajświętsza propaganda  

  
Są recenzje, których napisanie 

odkłada się w nieskończoność. 
Książka dawno przeczytana, powle-
czona już warstewką kurzu, termin 
oddania tekstu zbliża się nieubłaga-
nie, a recenzent czyni wszystko, żeby 
tej jednej, jedynej rzeczy nie zrobić. 
Czasem książka jest nijaka, ani zła, 
ani dobra, i zwyczajnie nie ma 
o czym pisać. Innym znów razem 

książka jest kiepska, ale recenzenta łączy z autorem nić 
sympatii, względnie dzieli powszechnie znana otchłań 
wzajemnych animozji, wtedy napisanie uczciwego tekstu, 
z pominięciem osobistych uczuć, nie jest proste. Powo-
dów niechęci do wyrażenia opinii może być wiele i każdy 
recenzent prędzej czy później w takiej sytuacji może się 
znaleźć. 

Bowiem recenzja w swej istocie jest tekstem subiek-
tywnym. Gdyby oprócz suchego omówienia utworu, 
uwag co do kompozycji, fabuły itp. nie zawierała w sobie 
ładunku osobistych odczuć recenzenta, byłaby czymś na 
kształt analizy artystyczno-ideowej lektury szkolnej, a nie 
opinią o książce. Zwykłą opinią czytelnika. Niekoniecznie 
guru, niekoniecznie wygłaszanej ex-cathedra. Ot, czło-
wiek przeczytał i pisze, co myśli. 

Ten cały wstęp jest niczym innym, tylko zwykłym 
wodolejstwem, mającym na celu uzyskanie kolejnej 
zwłoki w przejściu do meritum, czyli właściwej recenzji. 
Choć ma też przygotować czytelnika na to, że będzie to 
recenzja osobista. Szczerze wyznam, że w tym konkret-
nym przypadku wolałabym ograniczyć się do suchej ana-
lizy tekstu, pomijając myśli i uczucia lekturze książki 
towarzyszące. Wydaje mi się jednak, że nie byłoby to 
uczciwe, ani w stosunku do czytających Fahrenheita, ani 
do siebie samej. 

Dlaczego napisanie tej właśnie recenzji wzbudza we 
mnie taką niechęcią? Czyżby książka była nijaka, źle 
napisana, bohaterowie wzięci z księżyca, fabuła nie trzy-
mała się kupy, a moje uczucia do autora były szczególnie 
przyjazne lub nieprzyjazne? Zdecydowanie nie. 

Nijaka? Wręcz przeciwnie, „Przenajświętsza Rzecz-
pospolita” Jacka Piekary jest wyrazista i kontrowersyjna. 
Bez wątpienia nie da się przejść obok niej obojętnie, 
odhaczyć na liście lektur i sięgnąć po następną. Tak czy 
inaczej, zmusza do myślenia. 

Nudna? Zdecydowanie nie. Zaciekawia, trzyma 
w napięciu i nieraz zaskakuje czytelnika. Autor plastycz-
nie i logicznie wykreował opisywaną rzeczywistość, 
a wiele zjawisk, obserwowanych przez nas obecnie, wy-
korzystał, i wyolbrzymione, ale w sposób prawdopodob-
ny, ulokował w opisywanym świecie. Czytelnik bez trudu 
może sobie wyobrazić superekskluzywne, hiperstrzeżone 
osiedla z dala od miasta, czy dostępne nielicznym, będące 
de facto burdelem dla zagranicznych gości Centrum War-
szawy. Te enklawy luksusu okryte są ochronnymi paraso-
lami, które nie przepuszczają ani odrobiny polskiego 
skażonego powietrza. O tym, że zdecydowana większość, 
oddychająca owym powietrzem, mieszka 
w zdewastowanych osiedlach, tłocząc się we wspólnych 
mieszkankach, wspominać nie muszę. Taką właśnie rze-
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czywistość można logicznie wyprowadzić z naszych 
obecnych doświadczeń, i autor uczynił to sprawnie 
i wiarygodnie. 

Bohaterowie, jak to u Piekary, są namacalni. 
Owszem, są brzydcy, nie wzbudzają sympatii, zresztą nie 
było to raczej zamiarem autora. W książce nie ma ani 
jednej postaci pozytywnej, wszyscy są odrażający, brudni, 
źli. I tacy być powinni, bo nawet anioł, żyjąc w tak pa-
skudnym świecie, musiałby stać się potworem. Postaci 
stworzone przez Jacka Piekarę są logiczną konsekwencją 
rzeczywistości, w której autor kazał im żyć. 

Fabuła. Dobrze poprowadzona, żadnych dziur czy 
niekonsekwencji. Wprawdzie mnie osobiście nie bardzo 
przekonuje lekko mistyczny kierunek, w jakim autor wraz 
ze swoimi bohaterami powędrował, a i proponowany 
w „Przenajświętszej Rzeczpospolitej” lek na całe zło nie 
wydaje mi się być wiarygodny. Ale to już kwestia osobni-
czych gustów i na odbiór książki nie ma większego 
wpływu. 

„Przenajświętszą Rzeczpospolitą” zdecydowanie 
warto przeczytać, choć nie polecałabym jej estetom. Tak 
zwane artystyczne środki wyrazu, zastosowane przez 
autora są „brzydkie” i jako takie mogą razić oczy bardziej 
wrażliwych czytelników. Mnie to akurat nie przeszkadza-
ło. Pasowało do opisywanego, spójnie przez autora wy-
kreowanego świata. 

I w tym miejscu recenzję mogłabym zakończyć, ale... 
Autor, pisząc historię alternatywną, tak mocno związaną 
z istniejącą rzeczywistością, w której przecież i on sam 
wraz z czytelnikami tkwi po uszy, powinien zdawać sobie 
sprawę z tego, że może być to zabieg ryzykowny. I nie 
myślę tu bynajmniej o cenzurze czy prześladowaniu auto-
ra. Mam na myśli raczej to, że autor odsłania się w tego 
typu książce bardziej niż opisując jakikolwiek inny świat. 
Robi to oczywiście mimowolnie, ale w konsekwencji 
czytelnik zamiast twórcy może zacząć postrzegać kon-
kretną osobę. A obraz, jaki się odbiorcy z kart książki 
wyłoni, nieważne: prawdziwy czy nie, może z kolei rzu-
tować na stosunek do reszty twórczości pisarza. Żeby 
wyjść z takiego zabiegu obronną ręką, twórca musi się 
zdobyć na szczerość i uczciwość względem czytelnika, 
połączone z tak zwaną ludzką przyzwoitością, bez naj-
mniejszej nutki fałszu. I, w moim odczuciu, to się Jacko-
wi Piekarze nie udało. 

Już pierwsze strony książki wprawiły mnie w pewne 
zakłopotanie. Otóż, zamiast pierwszego rozdziału, natknę-
łam się przedmowę, w której autor tłumaczy się z tego, co 
i dlaczego napisał. Muszę wyznać, że zrobiło to na mnie 
wrażenie, aczkolwiek nie jestem pewna, czy o taki efekt 
Jackowi Piekarze chodziło. Ów wstęp okazał się bowiem, 
nie jak początkowo sądziłam, wyjaśnieniem zawiłych 
kwestii, bez zrozumienia których książka mogłaby być 
nie do końca czytelna, lecz tekstem propagandowym, 
którego retoryka, jako żywo przypomniała mi demaska-
torskie artykuły z Trybuny Ludu. Zawiera tyle samo pół-
prawd i insynuacji co one. Ten sam język, ten sam styl, 
nawet nazwiska winnych wszelkiego zła po części te 
same. Cóż, nie ma to jak sprawdzone wzorce. 

Zresztą, nie w przedmowie problem, być może autor 
uznał, że czytelnik jest idiotą, niezdolnym pojąć zamy-
słów twórcy, acz nie da się ukryć, że zmusiła mnie ona do 
uważniejszego wczytania się w samą powieść. 
Z przykrością zauważyłam, że autor kilkakrotnie wplótł 

w tekst książki zwyczajne nieprawdy, które nie były mu 
potrzebne do wykreowania świata. „Przenajświętsza 
Rzeczpospolita” mogłaby się bez nich obejść, a jej wiary-
godność byłaby dużo większa. Ponieważ nie jest moim 
zamiarem wyliczanie, gdzie i ile razy autor minął się 
z prawdą, ograniczę się do jednego przykładu, który zro-
bił na mnie szczególnie przykre wrażenie. 

Jacek Piekara opisuje działający, oczywiście 
w alternatywnej przyszłości, ruch opozycyjny, w taki 
sposób, że nawet bardzo młody czytelnik bez większego 
problemu zorientuje się, do czego i kogo autor pije. Alu-
zja do KOR-u jest bardzo czytelna, jednak posługując się 
nią, autor zrobił coś, co ukazuje w brzydkim świetle jego 
intencje. Można nie lubić Michnika, można dostawać 
wysypki na widok winiety Gazety Wyborczej, a sama 
myśl o Unii Wolności czy innych jej wcieleniach może 
wywoływać dreszcze i torsje. Nie widzę żadnych prze-
ciwwskazań, żeby przeciwnicy tego środowiska, którego 
– żeby to było jasne – szczególnym fanem nie jestem, 
toczyli z nim walkę polityczną. Byłabym jednak bardzo 
wdzięczna pisarzom, gdyby nie usiłowali pisać historii po 
swojemu, przynajmniej dopóki ostatni człowiek komunę 
pamiętający nie zszedł z tego świata. Przedstawianie 
działającego w nie tak znów odległej przeszłości KOR-u 
jako towarzystwa wzajemnej adoracji, które zasadniczo 
zajmowało się biciem piany, wcale a wcale nie przeszka-
dzało władzy, a działający w nim ludzie nie ponosili 
z tytułu swej aktywności właściwie żadnych konsekwen-
cji jest, delikatnie rzecz ujmując, nadużyciem. I jeśli autor 
w taki sposób pragnie chronić – pozwolę sobie zacytować 
z zamieszczonego na końcu książki mini-wywiadu: Pola-
ków przed zbydlęceniem, to chyba poszedł 
w niewłaściwym kierunku. Obawiam się, że właśnie 
zmierza w stronę obory. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że polityka nie jest czysta 
grą, ale „Przenajświętsza Rzeczpospolita” podobno ma 
być dziełem literackim. Nie chcę wnikać, co kierowało 
autorem, kiedy pisał to, co napisał – ignorancja czy chęć 
świadomego wprowadzenia czytelnika w błąd. Jeśli igno-
rancja, cóż, zalecam freblówkę, jeśli świadome działanie, 
to ja osobiście Panu Piekarze już podziękuję. 

Długo zastanawiałam się, jak mam zakwalifikować 
„Przenajświętszą Rzeczpospolitą”, i nie wiem. Wiem, że 
na pewno nie stanie na półkach z fantastyką. Tam jest 
miejsce wyłącznie dla literatury. Myślę, że spocznie obok 
kolekcji „soców”, tam bowiem zwykłam trzymać dzieła 
propagandowe. 

  
Dorota Pacyńska 

  
Jacek Piekara 
Przenajświętsza Rzeczpospolita 
Red Horse, 2006 
Stron: 440 
Cena: 29,99 
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Diabeł tkwi w szczegółach  

  
Bywa, że czytelnik, lektury bli-

skiej swej duszy spragniony 
i czytelnicze widmo już z lekka 
przypominający, dorwie wreszcie 
coś na kształt książki marzeń, tych 
dużych i tych maleńkich. A bo autor 
ulubiony, najukochańszy, a bo temat 
ciekawy, oryginalny bądź wręcz 
przeciwnie, znany dobrze, na wylot 
i na pamięć, a bo... Długo by wy-
mieniać, wiadomo, w czym rzecz. 

I wreszcie weźmie się człowiek i przyssie do takiej książ-
ki jak kleszcz czy insza pijawka i będzie spijał słowa 
kartka po kartce, aż do ostatniej kropki. 

Też tak miewam. Paczkę z powieścią Jerzego Nowo-
sada „Czerwone oczy” wyrwałam listonoszowi z rąk i, 
tłumiąc opętańczy chichot, zabrałam się do czytania. 
Nareszcie, po tych wszystkich Siewcach i Kłamcach – coś 
diabelskiego! Aurevoir, Dante. Witaj, piekło made in 
Poland numer cztery! 

Po mniej więcej jednej czwartej książki zerknęłam na 
ostatnią stronę okładki, gdzie jak wół stoi, że to, co trzy-
mam w rękach, to zdaniem Rafała A. Ziemkiewicza oraz 
(ponoć) Jarosława Grzędowicza „polski fantastyczny 
horror”. No dobra, polski na pewno, fantastyczny też, ale 
czemu horror? Gdzie ten horror? Schowali czy co? 
W drugiej części będzie? Ta sytuacja powtarzała się jesz-
cze parę razy, niepewność i zmieszanie z każdą przeczy-
taną stroną narastały, aż powieść dobiegła końca 
i zostałam sam na sam z wielkim znakiem zapytania. 

Krótko i węzłowato: Ania i Kamil na wieczór przed 
swoim ślubem giną w wypadku samochodowym i trafiają 
na Poziom Minus Jeden, czyli do piekła. Ale ich życie 
niewiele się zmienia. Mają własny dom, pracę, starych 
i nowych przyjaciół, są szczęśliwi, oczywiście do czasu, 
gdy... I tu zgodnie z wszelkimi przewidywaniami następu-
je niezbędny zwrot akcji, czyli wkracza pierwsza 
z alternatywnych rzeczywistości, a wszystko po to, by 
bohaterowie mogli zgotować sobie własne, skrojone na 
miarę, indywidualne piekło. Żadnych kotłów ze smołą, 
buchających płomieni, narzędzi tortur czy jęczących 
grzeszników. Diabeł to bardzo przystojny, superprzystoj-
ny lub koszmarnie przystojny pan w eleganckim garnitu-
rze, z czerwonymi oczyma i zegarkiem do zatrzymywania 
czasu na Poziomie Zero. O kopytkach, rogach, ogonach 
i bujnym owłosieniu trzeba zapomnieć, bo piekło Nowo-
sada to piekło nowoczesne, postępowe i estetyczne. 

Ogólny pomysł wydaje się interesujący, jednak im 
dalej w las, tym więcej drzew – bardzo szybko, bo już 
w zasadzie na samym początku, wkrada się sztampa 
i zdumiewający w książce o takiej tematyce łzawy senty-
mentalizm. Zakończenie każdej z pomniejszych oraz 
głównej historii można bez problemu przewidzieć, postaci 
są papierowe, nieciekawe, pozbawione choć trochę intry-
gujących cech charakteru, a przez to nudne, styl aż nazbyt 
przezroczysty, bez wyrazu. Zdarzają się też drobne nie-
konsekwencje. Od czasu do czasu można się zaśmiać, 
zwłaszcza w scenach z udziałem diabłów, lecz efekt psują 
pojawiające się tu i ówdzie łopatologiczne wykłady 
i filozoficzne rozmyślania narratora o zaimku „oni” czy 

psychologii tłumu, które poza zapełnieniem dodatkowych 
akapitów nie pełnią żadnej innej funkcji. Podobnie roz-
liczne opisy drugoplanowych postaci i miejsc, szczegó-
łowe aż do bólu i całkowicie zbędne. Na dobrą sprawę 
tylko niejaki Buldo Kowolek – diabeł stróż głównych 
bohaterów – ratuje powieść. 

Sięgając po „Czerwone oczy”, nie należy mieć zbyt 
wielkich oczekiwań i sugerować się ani wspomnianą 
opinią Ziemkiewicza, ani podtytułem: komedia infernalna 
a la polonaise. Piekła i komedii nie uświadczysz, bać się 
nie ma czego, bo nawet śmierć została sprowadzona do 
zwykłej przejażdżki najeżonej elektroniką windą. Ot, dość 
sprawnie napisane czytadło na dwa, góra trzy wieczory. 
Osobiście wrócę jednak do Dantego, bo polskiemu diabłu 
daleko jeszcze do polskiego anioła. 

A szkoda, bo mogło być tak pięknie... 
  

Marta Kisiel  
  
Jerzy Nowosad 
Czerwone oczy 
Fabryka Słów, 2006 
Stron: 430 
Cena: 29,99 
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EuGeniusz Dębski 

WWłłaaddiimmiirr  WWaassiilljjeeww  
  
 Władimir Wasiljew oznajmił światu, że oto już jest, 

głośnym krzykiem rankiem, około jedenastej, 8 sierpnia 
1967 roku, od tej pory jeszcze nie umierał, choć – jak sam 
twierdzi – kilka szans było. 

W wieku trzech i pół roku za poduszczeniem ojca 
opanował umiejętność czytania, i w tym momencie cała 
postępowa część ludzkości straciła go na zawsze, albo-
wiem od tej pory czyta fantastykę, tylko fantastykę i nic, 
poza fantastyką. 

Gdzieś się uczył, czegoś się uczył, ale nie obciąża 
swojej pamięci tymi detalami. Uczelnia wyższa nie pod-
dała się jego wiedzy na egzaminie wstępnym, jakimś 
cudownym sposobem wylądował więc w szkole pomatu-
ralnej, gdzie zgłębił tajniki sterowania aparaturą oblicze-
niową. 

Potem dwa i pół roku spędził w Turkmenii – bawił 
w wojsku. Po demobilizacji ruszył w ZSRR i zwiedził: 
Nikołajew, Kijów, Moskwę, Piotrogród, Rygę, Eupatorię, 
Jałtę, Winnicę, Charków, Magnitogorsk, Wołgograd, 
Swierdłowsk, Jużno-Sachalinsk, Nowosybirsk, Iwanowo, 
Tiraspol, Odessę, Kercz, Mińsk... 

Pracował przy transporcie cukru z Moskwy do Ma-
gnitogorska, ładował książki w Kijowie i Moskwie, han-
dlował też nimi na moskiewskim bazarze. Od 1996 roku 
żyje z honorariów. Pisze (oczywiście fantastykę) od 
ósmej klasy. Pierwsza publikacja miała miejsce bez 
udziału autora – Władimir zabawiał się w wojsku, 
a koledzy zdołali zamieścić w gazecie jego tekst. Pierw-
szą książkę opublikował w 1991 roku, i sprzedała się 
nieźle. Rok później debiutował w przekładzie na bułgar-
ski. Aktualnie ma na koncie około tuzina powieści, i nie 
zamierza na tym poprzestać, w sumie wydał czterdzieści 
z hakiem książek, ponieważ każda niemal pozycja była 
opublikowana po kilka razy. 

W oficjalnym związku małżeńskim się nie znajduje, 
ale ma córkę, już dziewięcioletnią. 

Pasje – standardowe: muzyka, futbol, jachting. Piwo 
i większość napojów alkoholowych lubi i spożywa. Zwła-
szcza markowe wina. Poza książkami jest autorem kilku 
CD z muzyką. Jakoś tam gra na gitarze, na basowej, na 
perkusji. Podobają mu się kobiety rude i zielonookie. 
Kibicuje moskiewskiemu „Dynamo” i „Manchesterowi 
United”. 

Uwielbia smażone ziemniaki. 
Ulubieni autorzy: Siergiej Łukjanienko i Aleksander 

Gromow, Tim Powers i Andrzej Sapkowski. 
Kiepski wzrok – minus dwa. 
W Polsce znany z opowiadań o wiedźminie Geralcie, 

pogromcy szalonych i zwyrodniałych maszyn, oraz 
z powieści „Oblicze Czarnej Palmiry” i „Dzienna straż” 
(w duecie z Siergiejem Łukjanienką). W najbliższym 
czasie w „Antologii rosyjskiej fantastyki 2” kolejne przy-
gody Geralta. 
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Magda Sperzyńska 

GGaalleerriiaa  
  
Magda Sperzyńska – ukończyła filologię polską na 

UAM w Poznaniu. Obecnie zajmuje się malarstwem 
olejnym. Fascynują ją barwy i światło, pełne form 
i tajemnic, budzące niepokój i marzenia. 

Uwielbia czytać dobrą science fiction. Grafikę kom-
puterową uprawia rozrywkowo, ale ta rozrywka coraz 
bardziej ją wciąga... 
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Inny wymiar 

Instalacje X11 
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Adam Cebula 

WWrrzzeessiieeńń  iiddzziiee  
  
 Kilka lat temu zaczął się dość niespodziewany wy-

syp książek SF, których akcja dzieje się nie gdzieś 
w niby-Ameryce, ale konkretnie tu, w Polsce. W trzech 
czwartych motywacją pisarzy tej fali było wejście 
w modę. Dotychczasowy typ akcji powieści, bohatera, 
wreszcie scenografii zwyczajnie stracił popularność. Zaś 
mieszanka czegoś nieznanego z nieznanym, zupełnie 
inaczej smakuje niż znanego z wymyślonym. To się po 
prostu zaczęło sprzedawać. Początkowo sądziłem, że 
„Wrzesień” Tomka Pacyńskiego należy do tego samego 
nurtu. Szybko jednak przekonałem się, że motywem napi-
sania książki było coś zupełnie innego: przeczucie. 
Koszmarne wizje autora. To nie chęć zdobycia sławy, 
zaistnienia, nie chęć tworzenia, ale reakcja człowieka, 
który widzi nadciągającą katastrofę i sposobem, jaki 
uznaje za najlepszy, jedynym skutecznym, który jest 
dostępny, próbuje jej zapobiec. 

To nie bardzo jest wstęp do lamentów nad tym, co 
wyczynia obecna ekipa rządząca. Nie wiem, czy czasami 
te rządy, paradoksalnie, nie są swego rodzaju boskim 
darem. W tym sensie, w jakim dla znanego mi opozycjo-
nisty było kiedyś aresztowanie. Zapuszkowany w ciemnej 
pojedynce za karę, w ciągu kilkunastu dni przemyślał 
sobie swoją pracę habilitacyjną. 

Dla wielu polityków, którzy do tej pory stali na 
świecznikach, wielkie lanie być może będzie kubłem 
zimnej wody, może ktoś otrzeźwieje. Ale to tylko poten-
cjalna szansa i chyba tylko dla niektórych. O wiele bar-
dziej obawiam się, że po prostu zaczęła się droga w dół. 
Że będziemy stąpać po kolejnych stopniach i tego, że 
w dół, nawet nie zobaczymy. 

W przeciwieństwie bowiem do Tomka, nie mam za-
miaru tworzyć apokaliptycznej wizji, on ją już stworzył. 
Jest dla mnie integralnym składnikiem wizji świata. 
Chcecie literackiego spojrzenia w przyszłość wizji arty-
stycznej, która dociera do sedna sprawy? Sięgnijcie po 
„Wrzesień”. 

Nie, nie będzie, o ile nie zajdą jakieś nadzwyczajne 
zdarzenia, jakieś zapaści, wojny, kryzys gospodarczy 
o rozmiarach przekraczających to, co spotkało nas do tej 
pory. Poniekąd najgorsze mamy za sobą. Weszliśmy do 
Unii, weszliśmy do NATO, groźba inwazji wojsk ZSRR 
zniknęła. Groźba ponownej zapaści gospodarczej zdaje 
się odsuwać wraz z rosnącą liczbą emigrantów. Znajdu-
jemy się na ścieżce spokojnego wzrostu gospodarczego. 
Wreszcie można zająć się sobą. Można spokojnie ścigać 
domniemanych agentów, oskarżać opozycję, oskarżać 
rządzących, wyszukiwać afery, zaś w wolnych chwilach 
zalać pałę polskim, nareszcie dobrej jakości piwem. 

Nie, nie zawali się nic od tego. Takie igrzyska dla lu-
du urządzane są na całym świecie. Jeśli są jakieś różnice, 
to w granicach zaledwie kilku procent. Czy pisałem już 
o działaniu procentu składanego? To, inaczej mówiąc, 
opowieści o szeregu geometrycznym. 

Robimy tak: wyraz poprzedni mnożymy przez 1.05. 
Po czternastu krokach dostajemy 1,89, po trzydziestu – 
4,12. Powiedzmy teraz, że mamy gospodarkę rozwijającą 
się w tempie pięciu procent rocznie. Pytanie, jak są liczo-

ne te procenty, lecz załóżmy, że można to zrobić sensow-
nie, lub wystarczy, że wyliczamy jakiś kiepski współ-
czynnik, jak PKB. Jak widać, po trzydziestu latach roczny 
wzrost gospodarki w liczbach bezwzględnych jest cztery 
razy szybszy niż w pierwszym roku. Oznacza to też, że 
jeśli ktoś się rozwija w mało zauważalnym tempie kilku 
procent rocznie, a ktoś inny pozostaje w miejscu, to po 
mniej więcej jednym pokoleniu różnice stają się drama-
tyczne. Lodowiec pełznie powoli, ale pochłania wszystko. 

Mając dowolny arkusz kalkulacyjny, możemy się bez 
straty czasu zabawić w jeszcze jedną pouczającą wyli-
czankę. Znajdźmy trzydziesty wyraz szeregu geometrycz-
nego o ilorazie 1,05 który zaczyna się od 4. Mnie wyszło 
16,46. Można powiedzieć tak: jeśli mamy dwie gospodar-
ki rozwijające się w tempie pięciu procent rocznie, przy 
czym jedna większa od drugiej cztery razy, to, o ile różni-
ca bezwzględna na początku wynosi 3, to na końcu wzra-
sta do jakichś 12,35. Jeśli mówimy o procesach gospodar-
czych, to na pewno nie ma nawet sensu dokładność więk-
sza niż jedności. 

Co z tej wyliczanki wynika? Że dystans pomiędzy 
biednym i bogatym wzrasta i będzie wzrastał, bo Pan Bóg 
tak urządził ten świat. Niby różnice względne pozostają 
podobne, gdy szybkości wzrostów są podobne. Sęk 
w tym, że gdy ktoś ma cztery worki ziemniaków na zimę, 
to musi mocno pilnować, żeby nic nie zmarzło 
i wydzielać rodzinie porcje, zaś właściciel szesnastu wor-
ków może kilka sprzedać i kupić sobie choćby nowe 
gumofilce. Ten od szesnastu worków znajduje się 
w zupełnie innej sytuacji niż ten, co ma cztery worki. 

Podział na biednych i bogatych we współczesnym 
świecie zdaje się tracić na znaczeniu. Technologia spra-
wia, że mieszkaniec buszu może pracować na kompute-
rze, na tym samym oprogramowaniu, co mieszkaniec 
Nowego Jorku siedzący w ekskluzywnym biurowcu. Gdy 
zachorują, dostaną prawie te same leki i ich szanse na 
przeżycie będą się miały nijak do zarobków. Owszem, ten 
z Nowego Jorku będzie miał ciut lepiej, ciut tylko. Dzięki 
Internetowi mają dostęp do tej samej informacji, tech-
nicznej, naukowej i kulturalnej, mają bardzo podobne 
szanse na nawiązanie takich samych kontaktów towarzy-
skich w sieci. 

Co jednak powoduje, że to nastrój rezydenta biurow-
ca na Manhattanie decyduje o tym, gdzie nastąpi wojsko-
wa interwencja, zaś mieszkaniec szałasu może sobie naj-
wyżej ze złością pomachać dzidą? Jakoś tak jest, że ma-
my pozorną „urawniłowkę”, a faktycznie nigdy jeszcze 
w historii wszechwładza białego człowieka nad światem 
nie była tak skuteczna. Nic się nie dzieje bez jego wiedzy, 
niewiele się da bez jego zgody, a jak ktoś próbuje naru-
szyć prawa, które ustanowił, rychło tego pożałuje, choćby 
rzecz działa się w największym zadupiu, jakie się na tym 
globie daje znaleźć. 

Myślę, że wartym przemyślenia jest fakt, że Europa 
po samozniszczeniu w drugiej wojnie światowej, jeśli 
straciła dominującą pozycję, to na rzecz innego kraju 
białego człowieka – USA. Paradoksalnie, ale wydaje się, 
że to, iż USA pełni obecnie rolę światowego żandarma, 
Europie wychodzi nawet na dobre. Co prawda w PKB 
odpadamy od światowego giganta, ale gdy się spojrzy na 
infrastrukturę, to okaże się, że mamy tu i ówdzie na Sta-
rym Kontynencie więcej gospodarstw domowych podłą-
czonych do Internetu, więcej dróg na głowę, więcej 
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umiemy, a na przykład infrastruktura energetyczna wy-
klucza takie rozsypywanie się systemu, jak podczas nader 
efektownych awarii, które mogły się zdarzyć tylko tam, 
gdzie ktoś wpadł na pomysł, by wszystko prywatyzować. 
Nie mnie to rozstrzygać, lecz w środowisku naukowym 
panuje też powszechna opinia, że naukowy prymat USA 
jest także mocno naciągany. Opinia ta ma charakter prak-
tyczny – sprowadza się do tego, że gdy wyczytałeś 
o czymś w pracy, która powstała w USA, to prawie na 
pewno istnieją wcześniejsze prace na ten temat wykonane 
w Europie. Chcesz się dowiedzieć więcej, szukaj ich. 
Amerykanie nie cytują Europejczyków, ale te prace są. 
Reguła się sprawdza, także w części, że Amerykanin, 
który publikuje w Stanach zapewne jest z Europy. Jedno, 
w czym wyraźnie, bardzo wyraźnie odpadamy od USA, to 
w ilości kasy przeznaczanej na badania, a także edukację 
społeczeństwa. 

To nie zawody sportowe i nie ma sensu dowodzić, 
kto jest najlepszy, skoro wczoraj był pierwszy, a dziś 
drugi, ale dwa razy i ma najwięcej punktów. Istotna jest 
dla mnie inna konkluzja: grupa krajów kultury śródziem-
nomorskiej narzuca światu styl życia, gospodarcze decy-
zje, dyktuje ceny towarów. Generalnie, rządzi. Kraje te 
nie tylko utrzymują swoją pozycję, ale ją umacniają. 
Jeszcze niedawno były na świecie dwa obozy polityczne, 
istniały dwa realne mocarstwa. ZSRR miał władzę gospo-
darczą, militarną i kulturalną. I go nie ma. Powstała 
w jego miejsce Rosja ma raczej marne szanse na odbu-
dowanie pozycji. Owszem, trzeba na nią uważać, lecz to 
problem bynajmniej nie tych najważniejszych na świecie 
państw. Tak czy owak, na naszych oczach dokonało się 
dramatyczne przesunięcie ośrodka władzy nad światem. 

Otóż wszyscy się zgodzą, że od czasów pierwszych 
manufaktur w społeczeństwie działają procesy specjaliza-
cji. Każdy się zgodzi, że stopień specjalizacji się zwięk-
sza. Także mało kto uznaje to za coś niedobrego. Otóż 
powiedzmy to tak: po upadku ZSRR zwiększył się sto-
pień wyspecjalizowania państw na te, które rządzą, i te, 
które są rządzone. 

Tak się (dziwnie?) składa, że zawsze chciałem po-
większać stopień swej wolności. Jestem ze wsi i wolność 
dla mnie to bynajmniej nie pojęcie socjologiczno-
społeczne czy filozoficzne. Wolność oznacza po prostu 
więcej możliwości. Banał – jeśli mam rower, mogę wy-
brać się dalej niż na piechotę. Rower zwiększa zasięg 
mojego działania. Zauważ, Drogi Czytelniku, że tak poję-
ta wolność nie zahacza poza wyjątkowymi miejscami 
o problem wolności drugiego człowieka. Mając odrobinę 
rozsądku, dwu rowerzystów wyminie się i na wąskiej 
ścieżynie. Wolność zdefiniowana jako zbiór możliwych 
działań jest niepolityczna. Trudno powiedzieć, czy 
w związku z tym jest wolnością, ale ma znaczenie prak-
tyczne. Warto dodać, że bezpieczniej powiedzieć: zbiór, 
a nie obrazowo: przestrzeń. To bowiem pojęcie z zakresu 
algebry, gdzie indziej zamazane i nieprecyzyjne. Prze-
strzeń musi spełniać szereg warunków jak definiowalność 
metryki, a taka komplikacja jest nam niepotrzebna. Po-
wiedzmy sobie – zbiór działań możliwych. Człowiek ze 
wsi raczej nie myśli o ograniczaniu wolności drugiego 
człowieka. Chyba najczęściej dochodzi do tego 
w wypadku dokuczliwego sąsiedztwa – wówczas próbu-
jemy narzucić swoje obyczaje, ograniczyć obyczaje do-
kuczliwe. Zaś zależność od drugiego człowieka 

w warunkach wiejskich określa przysłowie „lepiej nosić 
jak się prosić”. Czyli banalnie – brak czegoś niezbędnego. 

Wolność dla Polaka to jedna z najbardziej upragnio-
nych wartości. Przynajmniej tak się utrzymuje. Tak wy-
pada mówić. Natomiast dość nieśmiało mówi się o tym, 
że w 1989 roku Polska po prostu odzyskała wolność. 
Owszem, mieliśmy wcześniej rodzaj narodowego pań-
stwa, ale w tym państwie na przykład nie był możliwy 
Fahrenheit. Istniała cenzura prewencyjna, która skutecz-
nie uniemożliwiała wydawanie takiego pisma. Choćby 
przez to, że droga do czytelnika strasznie się kompliko-
wała. Mania kontroli przepływu wszelkiej informacji 
uniemożliwiała chyba całkowicie istnienie Internetu. 
Przecież, zgodnie z ówczesnym ustawodawstwem, choć-
by wszelkie wypowiedzi na forach internetowych były 
publikacją, co gorzej – o niekontrolowanym zasięgu, więc 
powinny zostać przed udostępnieniem w sieci przejrzane 
przez cenzora. 

Oto jeden z aspektów wolności: mamy Fahrenheita. 
Nie wiem, czy wolność jest dla mnie wartością naczelną, 
ale za to wiem, że niezwykle sobie cenię możliwość py-
skowania. Otóż na możliwość (wolność?) pyskowania 
składa się nie tylko brak cenzora, lecz także kilka innych 
rzeczy, odrobina kasy niezbędna do tego, by utrzymać 
serwer, opłacić łącza, kupić sobie komputer, by, wreszcie, 
było na książki o html-u. Na koniec, osobista zaradność 
wielu ludzi, której wynikiem jest istnienie zespołu. Nie 
ma wolności pyskowania, gdy się wrzeszczy do pustego 
podwórka. Realna wolność pyskowania jest wówczas, 
gdy są jacyś czytelnicy. Na wolność pyskowania składa 
się wysiłek utrzymania pisma internetowego Fahrenheit, 
które ma jakąś uchwytną i istotną poczytność. Wolność 
nie jest bynajmniej tylko darem losu, wynikiem konkret-
nego układu sił. To rower, można na nim daleko zajechać 
pod warunkiem, że dobrze napompowany, łańcuch prawi-
dłowo naciągnięty, działa dynamo i lampa. Potrzebna jest 
także jakaś kapota, spodnie i w miarę całe buty. 

O wolność trzeba dbać w sposób celowy 
i zorganizowany, tymczasem zdumiewa mnie intensyw-
ność lustracyjnego pędu. To celowa zbitka zdań jakby do 
siebie nieprzystających. Zbudowałem sobie na ten temat 
teorię. Rzecz bowiem w tym, że z jakichś powodów 
w całym zamieszaniu pominięto tych najbardziej winnych 
– oficerów dawnej bezpieki. Na swój sposób są rozgrze-
szeni, nie muszą się z niczego tłumaczyć. Tymczasem 
w opałach są ludzie, którzy z komuną walczyli. Najgorzej 
mają ci, co chcieli zrobić coś naprawdę. Zaś tacy opozy-
cjoniści, jak pewien pijak z Grunwaldzkiego, który osa-
czony rozdarł koszulę i krzyczał do milicjanta „Bij mnie, 
no, bij mnie!” mają się bardzo dobrze. Zali, było rozsąd-
ne, by ktoś, kto trzymał w domu cudem wykołowany 
zapas światłoczułej farby do druku, przy pierwszej lepszej 
okazji rżnął bohatera, odmawiał podpisywania czegokol-
wiek, żeby już wszyscy w okolicy wiedzieli, że jest opo-
zycjonistą? Jak chciał uchronić tę farbę, to „rżnął głupa” 
czy „walił w Szwejka” i często skutkowało. Z tym, że 
teraz, dokładnie na tej samej zasadzie, co za komuny, 
„jest notowany”. Bo na przykład w gazetach 
o opozycjoniście, który zgłosił na milicji kradzież roweru 
pisało się „znany milicji”. I faktycznie, był znany – ze 
zgłoszenia kradzieży. Współcześnie szarpie się ludzi, 
którzy byli represjonowani i próbowali się z tego samo-
dzielnie w jakiś sposób wykaraskać, nie rozdzierali ko-
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szul, zamiast wrzeszczeć „bij mnie” grzecznie odpowia-
dali, a być może i coś podpisali, żeby im w domu nie 
znaleźli farby, albo po prostu wiadomo o nich tyle, że byli 
zatrzymani, przesłuchiwani, a bezpieka chciałaby z nich 
zrobić swoich szpicli. To, czy się udało, czy nie, ma już 
niewielkie znaczenie. 

O co chodzi? No cóż, myślę sobie, że nadszedł czas 
wybodzenia ze stada przez młode byczki swoich tatusiów. 
Młodzi, krótko ostrzyżeni i rozrośnięci w barach czują 
potrzebę porządzenia. Etos walki o wolność, walki 
z komuną wygląda bardzo fajnie, ma jednak pewną do-
kuczliwą wadę. Uczestnicy owej walki nie są prawdzi-
wymi weteranami, takimi, co już nie pamiętają, czy kulka 
między łopatki, czy łopatką między kulki. Są sprawni na 
tyle, że istnieje podejrzenie, że będą czynni w życiu pu-
blicznym ze dwadzieścia lat. Trzeba więc doprowadzić do 
tego, by żaden realnie istniejący uczestnik opozycji nie 
miał odwagi się wychylić, żeby, nie daj panie Boże, nie 
powołał się na swoją przeszłość. Wypomni mu się, że 
bynajmniej nie walczył niczym Roger Moore 
w „Świętym”, że dał się idiota jeden złapać, pobić, że 
pokrwawiony, wrzucony do pozbawionej okien celi wy-
glądał niczym szmata do podłogi i w związku z tym nie 
może być wzorem dla młodzieży, jeśli chodzi 
o patriotyczne postawy. Im dalej od 1989 roku, tym wię-
cej radykalnych antykomunistów, opozycjonistów, któ-
rych nikt nigdy nie wywlókł o piątej rano z łóżka, nie 
kopnął dla zabawy w jajka, nie wysypał zawartości szafy 
na środek pokoju, którzy nie znają strachu i poniżenia. 

Młode byczki chcą wygrywać wybory, a strach 
i poniżenie są kompletnie niemedialne. Autentyczni opo-
zycjoniści są specjalistom od PR-u nie tylko nieprzydatni, 
ale wręcz szkodliwi. Trzeba ich usunąć ze świadomości. 
Jeśli cię złapali, trzymali brudnego, pobitego głodnego, 
toś godzien pogardy. A gdybyś się pytał dlaczego, to 
miałeś kontakty z ubecją. Wystarczy, żeby gardzić. Praw-
dziwi bohaterowie mają czyste karty, nigdy się złapać nie 
dali. Co prawda nic nie wiadomo o ich działalności, ale 
też nie mówimy o działalności, lecz o postawie, a ta zaw-
sze była wspaniała. Nawet jeśli chodzi o postawę przed-
szkolaka. 

No cóż, wysyp kombatantów to zjawisko znane już 
od drugiej wojny światowej. Po latach okazywało się, że 
walczyli wszyscy, nie było przeszkodą, że ktoś miał sie-
dem lat. A z powodów wyżej opisanych taki kombatant 
jest nawet z tych najcenniejszych. 

Nie, nie mam żalu. To zjawisko jest nieuchronną 
konsekwencją systemu demokratycznego i na dodatek 
czegoś, o czym mówiono na samym początku owej de-
mokracji – że najważniejszy jest system. W domyśle – nie 
jest ważne, co ludziom siedzi w głowach, w szczególności 
jakaś moralność. To konsekwencja łyknięcia bez zasta-
nowienia wyobrażenia o działaniu systemu, który ma być 
remedium na wszystko, także na pazerność, na głupotę, 
na oszustów. 

Demokracja od samego początku była ważniejsza od 
matematyki na maturze. Już nie chce mi się grzebać 
w historii, kto i kiedy po raz pierwszy uprościł egzamin 
dojrzałości, lecz coś mi się zdaje, że chodzi o szacownego 
profesora, powszechnie uznanego. Bynajmniej nie zało-
życiela jakiejś skrajnej partii, co przypadkiem załapał się 
do rządzenia. Gdzieś się ulągł pomysł, że amerykańskim 
wzorem damy szansę wszystkim. Bardzo kochamy wzor-

ce amerykańskie. Bardziej niż zdrowy rozsądek, jak mi 
się zdaje. 

Amerykańsko wygląda pomysł, że w nowej rzeczy-
wistości wszyscy powinni dać sobie radę, a jak kto sobie 
nie daje, to jest sam sobie winien. Bardzo obiecująco, 
z punktu widzenia ekonomisty, wygląda program, 
w którym, na przykład, źle prowadzone gospodarstwa 
bankrutują i w sposób naturalny przestają nam zawadzać. 
Jest to pomysł mniej więcej tak dobry, że każdemu trzeba 
dać maturę, bo sobie wówczas poradzi. Mnie osobiście to 
wszystko razem wygląda murzyńsko, w sensie europej-
skich wyobrażeń o murzyńskości. Jest taka opowieść 
o pewnym stypendyście z tamtych rejonów świata, który 
po raz pierwszy obejrzał sobie bliżej działanie kranu 
i postanowił, że kupi sobie kran, bo u nich na pustyni 
wody nie ma. Postawi ścianę, zamocuje kran do ściany 
i będzie miał wodę w każdej chwili. Wszelako, ów sty-
pendysta czuł coś, że pomysł wygląda zbyt pięknie, 
i przyszedł skonsultować się z kolegami z Polski, czy aby 
to zadziała. 

Tymczasem serwuje się nam co rusz pomysły w stylu 
owego kranu. Począwszy od tych pierwszych, na amery-
kański styl politycznego życia. Po dzisiejsze, na przykład, 
że jak się przetrząśnie teczki i odkryje wszystkich agen-
tów oraz przeprowadzi dekomunizację, przy czym co 
znaczy „dekomunizacja” zastanowimy się później, nastąpi 
moralna odnowa kraju. Jak nastąpi moralna odnowa, 
będzie dobrze, przy czym co znaczy dobrze, zastanowimy 
się później. Poza tym rząd nie powinien się pozbywać 
majątku, bo to nasz majątek narodowy. Za to rząd powi-
nien podwyższyć pensje. W celu likwidacji korupcji nale-
ży powołać specjalny urząd do walki z korupcją. W celu 
poprawy wizerunku Polski za granicą, należy powołać 
rządową komórkę do spraw wizerunku. 

Istnieje zapotrzebowanie na recepty w stylu wkręce-
nia kranu w ścianę, żeby zawsze woda była. Część pro-
blemów bowiem nie może być bezboleśnie rozwiązanych. 
Na przykład utrzymująca się liczba jednej trzeciej ludno-
ści wiejskiej, przywiązanej na różne sposoby do produkcji 
rolniczej, która wszak nie polega na produkcji, a raczej na 
posiadaniu ziemi i gospodarstw rolnych. Przy obecnej 
technologii, w rolnictwie powinno być zatrudnionych 
kilka procent zdolnych do pracy ludzi. Reszta powinna się 
przekwalifikować. Ogromnym wysiłkiem. Otóż problem 
jest tak wielki, że bez strachu można myśleć o nim tylko 
magicznie. Że się gdzieś wkręci jakiś kran i poleci woda. 
Trzeba pójść do dentysty, lecz zanim zdecydujemy się na 
ten dramatyczny krok, próbujemy zamówić ból zęba. A, 
że wkoło niewielu ludzi wierzy dentystom czy hydrauli-
kom, popyt na szamanów rośnie i to bardzo niespodzie-
wanych miejscach. 

Bo magicznym pomysłem jest „niewidzialna ręka 
rynku”. 

Równie magicznym pomysłem jest to, że jak się 
przyłoży jednej partii albo spacyfikuje jedno radio, to 
ludzie zmądrzeją. Magicznym pomysłem jest to, że winne 
jest zdziczenie zwyczajów politycznych. To, co się dzieje 
w sferze polityki, jest odpowiedzią na narodową potrzebę 
magii. 

Jak powiedziałem, zdaje mi się, że w polityce, 
w stosunkach międzynarodowych następuje specjalizacja. 
USA wyspecjalizowały się w pozycji światowego mocar-
stwa. Kraje Europy Zachodniej mają także swoją specjali-
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zację, wiozą się skutecznie na amerykańskiej dominacji, 
ale też tworzą dla niej zaplecze, już to polityczną flankę, 
już stanowią niezłego partnera handlowego. To chyba 
wyspecjalizowanie w byciu drugą siłą na świecie. 

Zarysował się kierunek polskiej specjalizacji w sferze 
międzynarodowych stosunków – na działacza ruchu mu-
rzyńskiego, na przywódcę indiańskiego rezerwatu. Może 
trochę dziwne, może się wydawać niezbyt ambitne, ale to 
jakoś działa – niektóre rezerwaty są właścicielami kasyn. 
Może i nam się uda? Nie rozumiemy obyczajów panują-
cych w Paryżu, ale że w Paryżu tolerują jakichś takich 
okutanych w dziwne chusty, to spróbujemy ich przeko-
nać, że na tej samej zasadzie mają przyjąć i nas. Narobi-
my wrzasku, że narodowa duma, na wzór rdzennej 
i cennej kultury, że u nas kobietę się traktowało tak, 
i skoro tolerujecie u siebie haremiki, to musicie tolerować 
nasze klepanie po dupie. Musicie tolerować nasze poglą-
dy, że geje to zboczeńcy i to, że od czasu do czasu trzeba 
kogoś dla uciechy ludu obwiesić. Brudniejsze mleko jest 
związane głęboko z naszą tradycją dojenia. Musicie to 
zaakceptować. Co prawda tu jest terytorium Unii, ale 
także polski rezerwat. Owszem, chcieliśmy do tej Unii, 
ale jak się człowiek rozejrzał, to łeb rozbolał. Nie boli 
tylko w naszym rezerwacie. 

Pewne specjalizacje ludzie zdobywają instynktownie. 
Przywódcą czy inżynierem zostaje się z pełną premedyta-
cją, zaś strasznym dzieckiem najczęściej z tego powodu, 
że kwalifikacje tylko na to pozwalają. Specjalizacja „na 
murzyna” różni się od „strasznego dzieciaka”, przynajm-
niej w moim odczuciu, ale zasadnicze skutki są takie 
same. Otoczenie zostaje zmuszone do niepoważnego 
traktowania osobnika. Musi z nim żyć, no to wypracowu-
je sobie metody obchodzenia upierdliwca. Specjalizacja, 
w którą wchodzimy, korzysta z elementów poprawności 
politycznej: bo niby każda kultura jest równoprawna, to 
dlaczego nie ta „polska”, tak jak ją sobie niektórzy wy-
obrażają? A na kulturę trzeba pieniędzy. I chyba na tej 
zasadzie liczą ci ludzie na dotacje z Unii. Mniejsza jednak 
o analizy. Najsmutniejszy wniosek jest taki, że lwia część 
społeczeństwa uznała, że odpadła od nowoczesności, że 
znajdzie sobie miejsce w rezerwacie. 

Co prawda w rezerwacie jest trochę biedniej, ciut 
mniej szans, ale żyć się przecież da! Otóż z ich (kandyda-
tów na mieszkańców rezerwatu) punktu widzenia, różnice 
są minimalne, rzędu pięciu procent rocznie, a norm czy-
stości mleka nie trzeba trzymać. To oznacza, że w ciągu 
pokolenia znajdziemy się w innym świecie. Tymczasem 
nasz dochód narodowy szacuje się na jedną czwartą do-
chodu państw Unii. Przykłady z wyliczeniami przytoczy-
łem, żeby pokazać banalną prawdę, że taka jest fizyka 
naszego wszechświata, tak został stworzony, jakem ate-
ista, przez pana Boga. Że tworzą się w nim podziały. 

Murzyn, być może zbajerowany przez sprzedawcę 
w sklepie, jednak podejrzewał, że trzeba zbudować ruro-
ciąg. My zamierzamy wbić kran w ścianę i następnie 
zwołać reporterów i pokazywać, że woda nie leci. 

Nie czeka nas tragedia, zaledwie zubożenie, może 
nawet z pozoru niewielkie. Jak na razie nowa twarz 
w polityce zagranicznej owocuje zaledwie definitywnym 
zaprzepaszczeniem szans w rozgrywce o gazociąg, któ-
rym chce się ominąć uciążliwy kraj. Coś tam zgrzyta 
w przyznawaniu funduszy z Unii. Drobne straty, ledwie 
kilka procent. Rządzimy się wreszcie sami, choćby kosz-

tem niewielkiej utraty możliwości. Lecz utrata możliwo-
ści, przynajmniej dla mnie, oznacza utratę wolności. Nie-
podległość, w sensie nienaruszalności terytorialnej rezer-
watu, zapewne zachowamy, ale stracimy jakąś wolność. 
Jak się zdaje, znaczna część ludzi nie zauważy tego – 
stracimy możliwości, które im nigdy nie były potrzebne. 
Tak jak ślepemu kolorowy telewizor. Szeregi geome-
tryczne zaś pokazują, że pewne wybory są nieodwracalne. 
Brniemy konsekwentnie w rozdawnictwa matur, 
w becikowe, w branie za mordę. Ja zaś czuję się, jak ten 
Murzyn, którego nasi zaprowadzili do piwnicy i pokazali 
hydrofor. 

Wrzesień idzie. Nie ma na to rady... Naprawdę? 
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Adam Cebula 

PPaarraa--nnaauukkaa  ii  oobbookk  sszzkkoołłyy  
  
  
Para-nauka i obok, ten tytuł pasuje jak ulał, gdy 

chciałoby się coś powiedzieć o stanie polskiej edukacji 
i nauki. Tak się składa, że ostatnio w mediach, chciałem 
napisać „wrze”, lecz niestety, tylko jest głośno o polskiej 
szkole. Głównie za sprawą ministra Giertycha. 

Z pewną przykrością stwierdzam, że twierdzenia, ja-
koby Giertych był głównym nieszczęściem polskiej edu-
kacji są mocno przesadzone. Owszem, to kolejny czło-
wiek, który zrobił kolejne kroki w niewłaściwym kierun-
ku. Ale tylko tyle. 

Pierwszym był pewien pan profesor z laską, bardzo 
szacowny pan profesor, który wypowiedział się za usu-
nięciem z matur matematyki. Pan profesor był humanistą, 
nawet głębokim humanistą, powszechnie poważanym, 
i jego poglądy społeczeństwo przyjęło ze zrozumieniem, 
nawet z głębokim zrozumieniem, tak głębokim jak huma-
nizm pana profesora. Przyznaję, że nie darłem mordy, że 
gwałt się dzieje. Miałem niepokój, ale i zrozumienie. 
Ostatecznie trzeba spróbować, zmienić, zobaczyć, co 
z tego wyszło... Ostatecznie, nic nie jest wieczne. Praw-
da? Tu moja culpa także. Wszelako po latach muszę 
stwierdzić, że pojęcie pana profesora o kształceniu było 
mniej więcej takie, jak pewnego górala sprzed II wojny 
światowej, co to uznał, że nie będzie córek kształcił, żeby 
„se rozumu nie zepsuły”. Do tego sprowadziła się argu-
mentacja, że po ch...(olerę) komu matematyka? Ja nie 
umiem, tatuś nie umiał, dziadek tym bardziej, to i tobie, 
dziecię, niepotrzebna... 

Takie mamy kształcenie, jaki poziom kultury naro-
dowej. Znaczy, żeby sobie głowy nie psować myśleniem 
zbytnim, moja Orszulo droga... 

No cóż, wszyscy się wypowiadają, i ja swoje po-
wiem, jako że z racji wykonywanego zawodu obserwuję 
maturzystów, co prawda po wstępnej obróbce, co prawda 
już jako studentów, ale ciągle świeżych. Wyniki moich 
obserwacji są raczej jednoznaczne. Problemem polskiej 
szkoły nie są mundurki, narkotyki, wsadzanie kosza na 
głowę nauczycielowi czy wychowanie patriotyczne. Ewi-
dentne naruszanie szkolnej dyscypliny to niestety, najczę-
ściej wina samej szkoły. Mundurki to zawracanie kijem 
Wisły, podobnie jak wychowanie patriotyczne. Nie chce 
mi się nawet na ten temat zabierać głosu. Narkotyki sta-
nowią problem dla rodziców dziecka. Sam potomek doży-
je trzydziestu kilku lat i nie więcej. I zniknie jako problem 
społeczny, pod dwumetrową warstwą ziemi. Amen, cześć 
jego pamięci, ale tylko tyle. Jeśli ktoś chce pomóc nar-
komanowi, najpewniej uda mu się przedłużyć jego życie, 
dając mu narkotyk wyprodukowany w fabryce farmaceu-
tycznej. Przy okazji uwali się wpływy narkotykowej ma-
fii, bo stracą klienta. Kraje, które prowadzą tego typu 
politykę (Holandia) wobec narkomanów, podają liczbę 
zgonów na milion mieszkańców KILKANAŚCIE razy 
mniejszą niż te, w których uparcie ściga się narkotyki. 

Te wybitnie medialne problemy, w zestawieniu 
z rzeczywistymi, o których często mówię, są po prostu 
mikrusie i bardzo poboczne. Otóż najbardziej szkole 
przeszkadza od stuleci, od tysiącleci, zawsze to samo: 

brak dyscypliny polegający na tym, że uczniowie, dzie-
ciarnia, czy tak zwana młodzież, zwyczajnie kombinuje, 
jak by się tu nie uczyć. Oczywiście, pan minister, trąbiąc 
o poprawie dyscypliny, zrobił kolejny krok w kierunku jej 
rozp...nia (czytelnik dopisze sobie coś w miejsce kropek 
w zależności od swego temperamentu). Dał znak mło-
dzieży, żeby sobie najważniejszą funkcją szkoły, czyli 
zdobywaniem wiedzy, za bardzo głowy nie zawracali. 
Będą chodzić w mundurkach, wykażą się patriotyzmem, 
będzie dobrze! Zapewne nie miał takich intencji, zapewne 
chciał dobrze, ale tak właśnie to zabrzmiało. Doprawdy, 
nie wierzę, żeby chciał powiedzieć, „nie podskakujcie, 
bądźcie konformistami, to wam pomożemy”, ale tak chy-
ba wyszło. 

Nie, nie mam pretensji do ministra Giertycha spe-
cjalnie i personalnie, w sensie wiary, że jak Giertych 
odejdzie będzie dobrze. 

Sęk w tym, że widzę dwa zasadnicze problemy pol-
skiej szkoły. Dwa RÓŻNE. Obserwowana okiem dyletan-
ta z zewnątrz edukacja, po pierwsze: ma niski poziom, po 
drugie: ten poziom się stale obniża. Obawiam się, że ten 
drugi efekt to osobny proces, wymagający osobnych 
środków zaradczych. Jest oczywiście niebezpieczniejszy, 
bo jest dynamicznie rozwijającą się chorobą. Zapewne jej 
przyczyną jest ona sama. Źle nauczeni uczniowie, wracają 
do szkół jako gorsi nauczyciele. Z jakichś powodów, 
w kolejnej wymianie kadry następuje strata wiedzy. Tak 
to widzę. Jakieś dziesięć lat temu odkryłem ze zgrozą, że 
studentka biologii ma kłopoty z piętrowymi ułamkami, 
ktoś nie nauczył jej, że dzielenie nie jest przemienne. 
Obecnie doszliśmy do tego, że 1/5+1/7=2/12. 

Sęk w tym, że istnieje społeczne przyzwolenie na 
niewykształcenie. Ciemnota nie dyskwalifikuje. Owszem, 
zaznacza się problem niewykształcenia młodego pokole-
nia. Dowcip w tym, że nie ma nacisku na wykształcenie, 
nawet własnych dzieci, owszem jest nacisk, na danie im 
„dobrego wychowania”, czyli wyuczenie robienia wraże-
nia wykształconego. Najważniejszą rzeczą jest posiadanie 
papierów. Z tego bierze się rozwój przeróżnych prywat-
nych „uczelni”. Warto tu dodać, że bardzo często poziom 
„elitarnych” szkół w rzeczywistości jest legendą utrzy-
mywaną na różne sposoby. Łatwo się przekonać o tym, 
sprawdzając choćby, skąd pochodzą laureaci olimpiad 
wiedzy. Tak czy owak, to, co się dzieje, to nie jest wynik 
działalności pojedynczego ministra czy choćby całego 
ugrupowania politycznego. To niestety siedzi w naszej 
kulturze: średnio pojęcia nie mamy po ch... (znów czytel-
nik uzupełni kropeczki sobie wedle swej potrzeby 
i życiowej drogi) ta nauka. Paradoksalnie, chyba nawet 
ludzie, którzy zdobyli pozycję społeczną dzięki temu 
wykształceniu, nie bardzo sobie zdają z tego sprawę 
i wtórują w chórze powtarzającym co jakiś czas: po ch... 
matematyka, po ch... części mowy na polskim, po ch... 
informatyka. 

Szkoła staje się coraz bardziej elementem państwo-
wej administracji, która zamiast uczyć, robi za dekorację, 
za pretekst do pobierania podatków, do zarządzania. To 
coś na kształt narządu, który drażniąc, politycy robią 
sobie przyjemność. Taka szkoła nie jest w stanie podołać 
tak zwanym wyzwaniom nowoczesności. Uczniowie, 
którzy trafiają na studia, wykazują całkowitą nieznajomo-
ścią informatyki. Mówiąc językiem pomiaru, mają umie-
jętności, jakie nabywa człowiek na skutek obcowania 
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z innymi ludźmi, nie daje się stwierdzić jakiejś wiedzy 
zdobytej w szkole. Potrafią włączyć i wyłączyć komputer, 
wyedytować dokument M$ Office’a, czasami jakiś obra-
zek, zainstalować grę. Generalnie nie widać po nich śla-
dów systematycznego kształcenia. Kiedy przychodzi do 
na przykład opracowywania wyników pomiarów czy 
wykonywania rysunków, okazuje się, że nie wiedzą nic 
o podstawowych formatach plików, nie rozróżniają po-
między grafiką wektorową i rastrową, a najbardziej pod-
stawowe programowanie jest w ich pojęciu czymś na 
kształt działalności szamana. W efekcie ludzie ci, którzy 
wyrośli z komputerami pod poduszką, są często wobec 
„maszyn liczących” bardziej bezradni niż stare repy, 
którym z daleka pokazywano dziurkowane karty i uczono 
Algola i Turbo Pascala. 

Współczesna szkoła nie potrafi uczniowi dać pod-
stawowej orientacji także w innych dziedzinach, jak 
choćby wiedzy o literaturze, ani tej współczesnej, ani tej 
klasycznie szkolnej. Nie daje informacji o procesach 
społecznych, przemianach politycznych, dezinformuje 
w sprawach ekologii. Staje się szkołą samą dla siebie 
i samą w sobie. Przesadzam? Zwróć uwagę, Czytelniku, 
jak często stosuje się testy w szkołach. Za „moich cza-
sów” zjawisko prawie nieznane. Niestosowane z powodu 
tego, że wszyscy mieli świadomość, że test mierzy sam 
siebie, a nie wiedzę ucznia. Dziś celem działalności szko-
ły nie jest ukształtowanie osobowości czy wyposażenie 
ucznia w tak trudną do sprawdzania umiejętność jak sztu-
ka uczenia się. Nie, szkoła przygotowuje do przejścia 
egzaminów i testów. 

Gdybyś się, Czytelniku, zastanawiał, jaka jest geneza 
zjawiska systematycznego zjazdu poziomu absolwentów 
szkół, to masz odpowiedź: postępująca nieprzydatność do 
niczego przekazywanej wiedzy. W rynkowej gospodarce 
coś, co niczemu nie służy bankrutuje lub stopniowo zani-
ka. W szkole zostaje tylko ta część, która jest potrzebna 
administracji: dekoracja szkolna zaopatrzona 
w zakończenia nerwowe ośrodków rozkoszy władzy. 
Dlatego nikt nie pyta o wykształcenie? Owszem, 
w centrum zainteresowania są mundurki i to, żeby mło-
dzież przy okazji zajmowania się niczym, nie zrobiła 
sobie krzywdy, na przykład nie naćpała się, żeby zapo-
mnieć o paranoi w jaką ją wpieprzono, oraz nie nadziała 
kosza na głowę strażnikowi, czyli dawniej belfrowi. Resz-
tę, jak znajomość dodawania ułamków zwykłych, rozróż-
nienie pomiędzy szerokością i długością geograficzną, 
kursem waluty i obligacji państwowych, umiejętność 
wymienienia najważniejszych dzieł Sienkiewicza, omó-
wienie znaczenia Bitwy pod Białą Górą, rozróżnienie 
pomiędzy Sokratesem a Diogenesem (z Synopy), kwasem 
węglowym i siarkowym, możemy sobie dowolnie daro-
wać. Jak się zdaje, nie ma żadnej potrzeby, by coś wie-
dzieć, umieć cokolwiek. Choćby tyle co mieszczanin, 
który chciał być szlachcicem. Więc czemuż się czepiać 
maturzysty, gdy lunął na jakimś egzaminie? O nie, nie 
czepiam się Giertycha, czepiam się społecznego przyzwo-
lenia. 

Tragedia stała się wcześniej dzięki cechom, które da-
ją się obserwować u społeczności na etapie gospodarki 
zbieracko-łowieckiej. Przed etapem rolnictwa. Bo rolnik 
jak zasieje, musi poczekać, że mu wyrośnie. Musi skoja-
rzyć dwa odległe w czasie fakty: wsadzania do ziemi 
nasiona i zbierania plonów. To już cywilizacja. To celowe 

działanie. Tymczasem wykształcił się w społeczeństwie 
inny wzorzec, mit kapitalizmu, który był ostro promowa-
ny w swoim czasie. Był za mojej pamięci taki facet 
w tiwi, stawiany w osobnym programie młódzi za wzór 
BIZNESMENA. Powszechnie obecnie kojarzony 
z Bezpieczną Kasą Oszczędności. Otóż zdaje mi się, że 
wypromowano (samiśmy se wypromowali) sposób my-
ślenia, w którym związki przyczynowo-skutkowe są 
ograniczone do kilku godzin, najwyżej do kilku tygodni. 
Wizję kapitalizmu, który polega na tym, że kupię taniej, 
sprzedam drożej, najwyżej potrzymam dziesięć dni 
w stodole towar, aż zdrożeje. Niestety, mijają całe lata, 
pomiędzy momentem pobierania wiedzy, a okresem, gdy 
człowiek okazuje się wystarczająco dobry, żeby mu pła-
cić, gdy przekonuje się, że po wyjeździe za granicę jest 
lepszy niż tambylcy, jak to zdarzyło się moim rówieśni-
kom. Bywa, że posiwieje, gdy dopiero zbiera owoce swe-
go wykształcenia. Skutek jest taki, że w świadomości 
profesora z laską, te odległe w czasie związki przyczyno-
wo-skutkowe nie istnieją. Są plemiona, które nie wierzą, 
że, za przeproszeniem, kopulacja to w rezultacie prokre-
acja, bo to, panie, w międzyczasie banany dojrzeją, pora 
deszczowa minie, jak TO może być przyczyną!? Podob-
nie, coś mi się widzi, rozumuje średnio biorąc Polak 
i mówi spokojnie „w ch... (kropeczki uzupełnić!) 
z matematyką.” 

By zatrzymać postępującą degrengoladę polskiej 
szkoły, trzeba zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, odbudo-
wać zdolność zauważania odległych w czasie związków 
skutkowo-przyczynowych. W trochę dłuższej perspekty-
wie niż choćby dziewięć miesięcy, który to związek skła-
nia do zaopatrzenia się w stosowną gumkę, dłuższej niż 
cztery lata, czyli od wyborów do wyborów. To raz. Dwa: 
trzeba, żeby ludzie sobie uświadomili, że w życiu nie 
chodzi tylko o to, żeby wydudkać tego drugiego, że sąsiad 
to konkurent w wyścigu szczurów. Drobiazg, fajnie by 
było, żebyśmy się poczuli na nowo społeczeństwem, 
które na przykład może sobie wybudować wspólnie szko-
łę, świetlicę i mostek na drodze. 

Póki co, marzenie ściętej głowy. Politycy z zapałem 
szczują jednych na drugich, ludziom nie zawsze wystar-
cza rozsądku nie tylko do tego, by pomyśleć o tym, co 
będzie za cztery lata, ale i by założyć ową gumę na czas. 
Póki co, szkoła, jak to mówią, się alienuje, zaś dzieciarnia 
po otrzymaniu dyplomów rozbija sobie twarz o własną 
niewiedzę. 

Owszem, edukuje się ową dzieciarnię. Jest taki 
„trynd”, jest też coś takiego, jak lokalne społeczności. 
Lokalne w sensie wirtualnym na przykład. Edukacja 
i integracja grup społecznych dokonuje się w Internecie. 
Nie wierzysz? Spójrz, Drogi Czytelniku, choćby na nasze 
forum, nasze „warsztaty” to po prostu powtórka z języka 
polskiego. To tu, jak za moich czasów w szkolnej ławie, 
lecą zjoby za pozostawianie „ortów” , tu omawiana jest 
interpunkcja, tu mówimy o zasadach kompozycji, że 
wstęp rozwinięcie i zakończenie, wreszcie odkrywamy 
coś takiego jak plan lub konspekt. To, co robimy, to pró-
by skompensowania tego, co powinna dać państwowa 
edukacja. Próby cząstkowe, w wielkiej części daremne, 
wszelako wyrosłe z wyraźnej potrzeby. A tymczasem 
w szkole para-nauka i kociokwik. No cóż, póki co, trzy-
maj się nas, może znajdziesz swoje wygodniejsze miejsce 
obok... 
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E.u'Gen & Ush 

ZZeemmssttaa  ppoommyywwaacczzkkii,,  
cczzyyllii  kkooppeemm  ww  kkoommppaa  ##44  

  
Jak już ongi pisałem, daleki jestem od tego, by urzą-

dzeniom wyposażonym w mózgi lepsze od żelazka 
z duszą przypisywać udział w jakimś spisku, który ma na 
celu pognębienie mnie i tylko mnie. Aczkolwiek po prze-
czytaniu genialnego opowiadania „Naciśnij «Enter»” 
Johna Varleya, inaczej podchodzę do takiej opcji. 

(Kto jeszcze nie czytał? A kazałem przecież 
w pierwszym albo pierwszym lepszym odcinku zapoznać 
się z tekstem kanonicznym i niezbędnym do zrozumienia 
ideologii walki człowiek – AI! Proszę przerwać czytanie 
„Kopa” i ruszyć do biblioteki, przy okazji pożyczcie sobie 
„Piaseczniki” G.R.R. Martina, tego tekstu też autorowi 
z całej siły zazdroszczę!). 

Inaczej podchodzę, czyli ostrożnie. 
W sumie – wierzę, nie wierzę. 
Można powiedzieć, że przecież wyprałem tylko dwa 

telefony, które złośliwie zasiadły w kieszeniach i nie 
wyskoczyły z nich przed pralką, a czterech innych nie 
wyprałem, więc przewaga jest po stronie tych przyja-
znych. Mogę sobie przypomnieć, że tylko raz miałem 
awarię komputera w samochodzie, ale też wcześniej mia-
łem samochody, które z komputerem miały tyle wspólne-
go, że czasem przewoziłem w nich klawiaturę albo moni-
tor do naprawy. 

O właśnie, tylko dwa razy naprawiałem monitor, 
a inne dożyły emerytury bezawaryjnie. 

Czyli nie jest tragicznie. Jeszcze nie sprawdzam 
przebiegu przewodów elektrycznych, żeby ewentualnie 
odciąć się od Globalnej Sieci (patrz: John Varley, „Naci-
śnij «Enter»”, przeczytaliście już? Nie-e-e? No to już do 
czytania, potem tu wrócicie, tu się nic nie będzie przez ten 
czas działo. Słowo!). 

Dobra, trochę nas mniej, zostały tylko te „wykształ-
ciuchy”, które dobre teksty mają już za sobą. 

Nie tylko maszyny z dużym RAM-em stawiają opór 
człowiekowi. Kto nie miał problemów z sokowirówką, 
mikserem, odkurzaczem, wiertarką? Komu zepsuło się 
wyłączone radio? No? Nie-e, zawsze się psuje, jak się 
chce posłuchać, pooglądać, pojechać, utrzeć, zaparzyć. 

A czasem wręcz demonstrują, one, maszyny, te 
z układami logicznymi, swoje obrzydzenie do człowieka, 
mnie się tak zdarzyło. 

Żeby dojść do sedna muszę wykonać pewien manewr 
myślowy, zwany dygresją i przypomnieć, że nauka ra-
dziecka, poza radiem, sputnikiem i grzałką katalityczną 
dała światu pomysł na reedukację i edukację zaniedbanej 
młodzieży. Niejaki Makarenko zamiast katować takich 
„biesprizornych” (młodych meneli, żuli, no takich ówcze-
snych blokersów bez bloków), zmuszać do życia 
o chlebie i wodzie, załatwił im fabrykę aparatów fotogra-
ficznych FED (Fieliks Edmundowić Dzierżynskij) 
i wyprowadził na ludzi. 

Ja miałem swego czasu w domu dwóch młodych, nie 
„biesprizornych”, tylko swoich synów, ale udawało mi się 
ich wychowywać po makarenkowsku, znaczy zmuszać do 
prac domowo użytecznych. Pod pozorem wychowaw-

czych działań, przy okazji działań, które ja bym musiał 
w innym przypadku wykonać sam. 

Otóż, gdy podrósł Filip Kajetan i miał już dobre sie-
dem lat, przypadła mu w udziale rola zmywacza. Maciej 
Borys odkurzał i wynosił śmieci, a młodszy – zmywał. 
Nawet sądziłem, że może mu się to przydać na wakacjach 
w Szwecji, ale przyszedł wiatr odnowy i skończyło się 
zmywanie w Szwecji (wtedy tak się naiwnie wydawało!). 
No więc Filip, chciał czy nie, stawał przy zlewozmywaku 
i tarł gary. Nawet miał już swoje ulubione płyny do mycia 
i gąbki. Trwała ta idylla dobre cztery lata. 

Pewnego jednak dnia dobra ciocia zapytała Filipka: 
– A co byś, Duduś, chciał dostać pod choinkę od Mi-

kołaja? 
A Duduś: 
– Zmywarkę!!! 
Popatrzyliśmy na się, z matką jego, i zrobiło nam się 

przykro. Tyle się w szczeniaka zainwestowało uczucia, 
a ten wdzięczności choćby za paznokciem! Odczekałem 
trochę, rozeznałem temat. Jakoś pod koniec marca znala-
złem komis techniczny, gdzie była zmywareczka jak 
marzenie, 45 cm szerokości, akurat się wbije w szparę 
obok zlewozmywaka. Będzie cudnie! 

Kupiłem zmywareczkę, przywiozłem do domu, za-
cząłem instalować. Na to wpada do domu umorusany 
Duduś z podwórka. 

– O?!! Zmywarka! Hu-rr-a! 
A ja na to mściwie: 
– To prezent na twoje jutrzejsze urodziny. 
Zatkało go. Poszedł płakać. 
A ja kończę instalację. 
Potem grono ekspertów (nie mamy instrukcji, tylko 

werbalny krótki opis działania) zasypuje proszek, sól, 
płyn do zabłysku. Potem włączamy i... 

Leci. 
Pierze. 
Duduś ociera łzy i pyta, czy w związku z tym, że ma 

kilka pacierzy wolnego od zmywania, może wyjść jeszcze 
na ulicę. 

– Idź, dziecko – mówię. 
Czy ja nie lubię dzieci? 
Przecież jakieś inne mu zajęcie znajdę. Tylko póź-

niej. 
Teraz muszę się odświeżyć, bo za godzinkę wycho-

dzimy do znajomych na rocznicę ślubu. 
A zmywarka szaleje. 
Pół godziny. 
Godzina. 
Półtorej. 
Dwie. 
Musimy już wychodzić. Ja w garniaku, bo takie było 

zamówienie. Żona też piękna, stoimy nad sprzętem, a on 
– widać i słychać – zmywa. 

Dwie godziny dwadzieścia. Rekord świata. 
– No to do dupy – mówię łagodnie. – Duduś już by 

dawno pozmywał i powycierał, i do szafek włożył. 
– Ale coś jest nie tak. Facet mówił, że zmywa około 

godziny. 
– Wiem, co mówił, bo mówił, żeby nam sprzedać. 

Wcisnąć, znaczy się. A teraz widzę, co robi naprawdę. 
Jeszcze stoimy. Dwie godziny, trzydzieści cztery. 
Żona: 
– A odkręciłeś wodę? 
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Ja: 
– ..... ać! 
Nie. 
Ale – serio – to nie była moja wina. Ja bym odkręcił. 
Ale ta zmywarka, solidaryzująca się z Filipem na 

gruncie profesjonalnym, umyślnie nie odkręciła się, 
z premedytacją nie zasygnalizowała wody, tylko chicho-
cząc w swoim popieprzonym, demonicznym, rozpustnym, 
zdemoralizowanym i zdewiowanym elektronicznym du-
chu, udawała że zmywa, chlapiąc resztką wody, która 
została w niej po demonstracji przed zakupem. 

Taka franca. 
Ale zmywa lepiej niż Duduś. 
 
 
 
 
 

Wojciech Świdziniewski 

CCiimmmmeerriiaann  SShhooww  --  MMiiddggaarrdd  
  
  
W chłodne wrześniowe popołudnie, na polach pod 

Helluborgiem, spotkały się dwie armie. To przybył Tho-
rolf Wygnaniec, by z rąk Sigurda Porywczego odbić swój 
gród, Helluborg. 

– Nie widzę sztandaru Sigurda – mruknął stojący 
wśród swoich wojów Thorolf. – Co się, na Odyna, dzieje? 

I faktycznie. Sigurd, który zjednał sobie wszystkich 
oprócz Thorolfa możnowładców, nie stawił się na polu 
bitwy. Za to ściągnęły podległe mu drużyny z kniaziem 
Stoigniewem z Sobolewii i księciem Wszeborem 
z Draconii Czarnej jako najemnikiem. Nie było jednak 
Czarnego Hirdu Sigurda, jak i jego samego. 

– Chyba chcą rozmawiać, Thorolfie. – Hellmuth, 
wódz najemników, wskazał na wysuwających się 
z szeregu Stoigniewa i Wszebora. 

– Więc chodźmy. 
Spotkali się w połowie drogi, między dwoma liniami 

zbrojnych. 
– Sława, Thorolfie. Sława, Hellmucie – odezwał się 

pierwszy książę Wszebor. 
– Sława – odparł wódz Winlandczyków. – A gdzież 

to wasz konung Sigurd? 
Stoigniew splunął z pogardą: 
– Nie jest moim konungiem ten, co na bitwę się nie 

stawia i przedkłada ponad nią inne uciechy. Nie będziemy 
przelewać za kogoś krwi, kto nas nie szanuje. 

– Musimy się rozmówić, Thorolfie – dodał Wszebor. 
– Niech kto inny za Sigurda karku nadstawia. 

Thorolf uśmiechnął się: 
– Cieszy mnie to. Jesteś ktoś z Hirdu sigurdowego? 
Zawołano Eskela, który jako jedyny z przybocznych 

konunga stawił się pod Helluborgiem. 
– Dobrze – zaczął Thorolf – moja propozycja jest ta-

ka. Odstąpcie od Helluborga, mej siedziby, a bitwy nie 
będzie. 

Wszebor, Eskel i Stoigniew popatrzyli na siebie 
i nieznacznie kiwnęli głowami. 

– Zgoda – powiedział kniaź. – Ja ze swej strony chcę 
mą dawną ziemię, Sobolewię. 

– Czarny Hird, będący tu jedynie w mej osobie – 
odezwał się Eskel, rosły blondyn znany z zamiłowania do 
chędożenia – bierze sobie Cisy. 

– A my, najemnicy? – zapytał Hellmuth 
i wyczekująco spojrzał na Wszebora, który dowodził taką 
samą jednostką u Sigurda. 

Wszebor wzruszył ramionami: 
– Jak nie dostanę zapłaty, poleje się krew – powie-

dział bez emocji. 
Thorolf zastanawiał się chwilę. 
– Dobrze, ja wam zapłacę. – Obaj najemnicy 

uśmiechnęli się. – I jeszcze wynajmę was na wyprawę na 
Aranland, rodowe ziemie Sigurda. 

– Sobolewia też stanie po twojej stronie, Thorolfie. – 
Stoigniew niemile wyszczerzył zęby w złośliwym uśmie-
chu. – Nikt nie będzie pomiatał moimi Słowianami. 

Wszyscy wyczekująco spojrzeli na Eskela. Ten roz-
łożył ręce: 

– I ja stanę z wami. Sigurd nie będzie miał dla mnie 
litości za odebrane Cisy. 

– Miodu! – krzyknął do swoich wojów Thorolf. Gdy 
przyniesiono po brzegi wypełniony róg, wodzowie prze-
pili do siebie, potwierdzając w ten sposób nowy sojusz... 

  
Czy to fragment historycznych wydarzeń? A może 

jakiejś sagi? Nie, to opis autentycznego wydarzenia, jakie 
miało miejsce podczas pierwszej edycji LARPa histo-
rycznego, nazywanego wtedy „Winlandem”. Był to dość 
ciekawy projekt, wówczas jeszcze o zasięgu regionalnym, 
obejmujący Warszawę i Białystok. Był, bo został rozwią-
zany, kiedy emocje przeistoczyły grę w przepychanki 
i osobiste wycieczki. Niestety, musiał zostać przerwany, 
kiedy granica między zabawą a prawdziwym życiem 
zaczęła się zacierać. 

„Winland” miał na celu rozszerzenie odtwórstwa hi-
storycznego o aspekt polityczny. Okolice Warszawy, 
Mazury i Podlasie zostały podzielone na landy, władane 
przez udzielnych władców, wspieranych przez swoje 
drużyny. Zwycięzcą zostawał ten, który zjednoczy 
wszystkie ziemie, można było tego dokonać na wszelakie 
sposoby – orężem, przekupstwem, nadawaniem tytułów 
i ziem, zdradą i sojuszami. W przypadku posiadania nie-
wystarczających sił do podboju, można było nająć najem-
ników, bo i takie drużyny istniały w „Winlandzie”. 

System walki był prosty – większość biorących 
udział w tej zabawie drużyn były jeszcze młodymi sta-
żem, stąd też bitwy toczyły się na drewniane miecze, 
a dopuszczane były kolczugi z podkładek. Za wszystkie 
elementy uzbrojenia (hełm, karwasze, kolczuga, bizanty, 
lamelka, bądź przeszywka) dostawało się punkt życia – 
maksymalnie sześć. Berserkerzy mieli punktów życia 
siedem. I takie przyznawanie punktów było też przyczyną 
upadku gry „Winland”. Trudno było w ferworze walki 
liczyć swoje punkty, jak i punkty, które tracił przeciwnik. 
Stąd też wynikały niesnaski między graczami i sytuacja 
coraz bardziej się zaogniała. Ludzie zaczęli się powoli 
wycofywać z zabawy, w której było coraz mniej polityki 
„dla hecy”, a górę brały wzajemne animozje. Widząc, co 
się dzieje, Thorolf, inicjator zabawy, ogłosił, że landy 
„Winlandu” opanowała zaraza, zmuszając wszystkich 
mieszkańców do opuszczenia swoich landów. Tak zakoń-
czył się LARP „Winland”. 
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Ten pierwszy LARP nie był jednak straconym cza-
sem. Drużyny, które brały w nim udział, wiele się nauczy-
ły. Nauczyły się przede wszystkim przegrywać 
i podchodzić do porażek z odpowiednim luzem, a swoisty 
wyścig zbrojeń sprawił, że się odpowiednio wyposażyły 
i nabrały odpowiedniej prezencji. 

Kiedy wszyscy myśleli, że to koniec LARPów na ta-
ką skalę, gruchnęła wieść, że powstaje ogólnopolski 
LARP. Tym razem Thorolf, wyciągnąwszy wnioski 
z „Winlandu”, zaprosił do współpracy warszawskiego 
Czerwonego Wilka i wspólnie ustalono zasady nowej gry, 
które w ogólnych zarysach pozostały takie same. Znowu 
były landy i obsadzające je drużyny. Powstały jeszcze 
jednak grody, zmniejszono punkty życia, opracowano 
dokładniejsze zasady walki i rekrutacji graczy. Powołano 
MKU, czyli Midgardzką Komisję Uzupełnień, zajmującą 
się rozpatrywaniem kandydatów do gry. Spory rozsądzał 
OR, czyli Organ Rozjemczy. Poprawiono mechanikę 
wypowiadania wojny, wprowadzając nowe procedury 
obrony, ataku i zasiedlania grodów. Tak na zgliszczach 
„Winlandu” powstał nowy LARP – „Midgard”, obejmu-
jący obecnie połowę Polski. Obecnie w skład „Midgardu” 
wchodzi dziesięć landów, obsadzonych przez blisko dwie 
setki wojów. Do tego należy doliczyć jeszcze setkę na-
jemników zgrupowaną w dwudziestu czterech drużynach, 
jak i reprezentowanych przez wojów niezrzeszonych. 
Zaczęły powstać ufortyfikowane grody, początkowo były 
to zwykłe zasieki, jednak w miarę czasu nabierały „profe-
sjonalnego” wyglądu. Wraz z grodami pojawiły się ma-
chiny oblężnicze pod postacią taranów, wież oblężni-
czych, plutei i pomostów bojowych. Rozwijały się tech-
niki zdobywania fortyfikacji – jednym słowem, gra z dnia 
na dzień nabierała rozpędu. Bitwy stały się ciekawsze, 
o wielkim rozmachu i, co ważniejsze, zabawa wciąż jest 
traktowana jak zabawa – na czas bitwy jesteśmy wroga-
mi, po niej wspólnie biesiadujemy. 

Najciekawszą bitwą był atak na Morheim, otoczoną 
dwiema fosami twierdzę drużyny „Weles”. Atak trwał 
ponad godzinę i była to najdłuższa bitwa w historii „Mid-
gardu”, a brało w niej udział ponad siedemdziesięciu 
wojów. Zastosowano w niej wszelkie możliwe taktyki 
używane przy zdobywaniu tego rodzaju fortyfikacji. Pró-
bowano zakopać fosę pod ostrzałem łuczników, jak 
i podjechać wieżami oblężniczymi i w ten sposób dostać 
się za palisadę Morheimu – bezskutecznie. Thorolf, 
głównodowodzący nacierającymi, kazał w końcu wycofać 
maszyny i przystąpił do wojny „snajperskiej”. Pod palisa-
dę Morheimu podjechała pluteja, zza której łucznicy 
ostrzeliwali broniących. W końcu Morheimczykom za-
brakło strzał i Thorolf mógł spokojnie wysłać najsilniej-
szych wojów, by przerzucili kładki nad obiema fosami. 
Wtedy ruszyła ciężkozbrojna piechota, z taranem oraz 
drabinami. Gród, po ciężkich walkach na rozbitym mo-
ście zwodzonym, został w końcu zdobyty, a mit 
o niepokonanym Morheimie obalony. 

Była to zaledwie jedna z kilkunastu bitew, jakie ro-
zegrały się do tej pory w „Midgardzie”. Nie sposób opisać 
tutaj wszystkich – każda z nich była inna i w każdej 
o zwycięstwie decydowały zarówno kunszt bojowy wo-
jowników, jak i zmysł taktyczny dowodzących. Każdą 
poprzedzały długie polityczne rozmowy, zawieranie soju-
szy i pertraktacje z najemnikami. I wszystkie kończyły się 
wspólnym biesiadowaniem, przy strawie, piwie i miodzie. 

Tych, których zaciekawiła ta tematyka, odsyłam na 
stronę www.midgard.net.pl, gdzie można poczytać sobie 
kroniki ze wszystkich bitew, obejrzeć fotki, jak 
i zapoznać się z mapkami sytuacyjnymi rozgrywanych 
bitew. 

  
Wojciech Świdziniewski 
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Agnieszka i Jacek Falejczykowie 

PPOOLLCCOONN  22000066  ssuubbiieekkttyywwnniiee  
  
Tegoroczny Polcon, organizowany przez Lubelskie 

Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza” i Lubelski 
Klub Fantastyki „Syriusz”, rozpoczął się w czwartek 24 
sierpnia, kiedy to łaknący wrażeń konwentowicze rozpo-
częli najazd na Lublin. W tej licznej grupie znaleźliśmy 
się i my. Bez trudu znaleźliśmy odpowiednią szkołę 
i Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
gdzie miał się odbyć Polcon. Pomyślnie zaliczywszy 
pierwsze zadanie, którym okazało się znalezienie właści-
wego wejścia do gimnazjum, dotarliśmy do recepcji. 
Tutaj tradycyjnie przywitał nas chaos. Wszyscy krzyczeli 
na wszystkich, wylewnie się witali i radośnie odnajdywa-
li. Obsługa sprawiała wrażenie lekko spanikowanej 
i uparcie zwracała się do wszystkich tak znienawidzoną 
na konwentach formą, per „pan” lub „pani”. Podpisaliśmy 
właściwe kwitki, wyrwaliśmy ze szponów organizatorów 
siatki pełne materiałów konwentowych, po czym ruszyli-
śmy zdobywać noclegownię. Straciliśmy przez to trochę 
czasu, bo trzeba było się nachodzić. Wyczerpani fizycz-
nie, zrobiliśmy szybkie rozpoznanie co mamy w siatkach 
z materiałami konwentowymi – okazało się, że głównie są 
to materiały promocyjne. Po reklamie książek, między 
innymi Piekary, Dukaja oraz Empiku i innych firm, do-
grzebaliśmy się do kilku zinów fantastycznych i zbioru 
opowiadań nominowanych do nagrody im. Janusza Zaj-
dla. Jak to zwykle bywa, program i erratę znaleźliśmy na 
samym końcu. 

Okazało się, że program konwentowy gna pełną para 
i już zdążyło nam umknąć kilka intrygująco zatytułowa-
nych prelekcji: o czarownicach i opętaniach, 
o egzorcyzmach, o obrzędach pogańskich. Niestety, rów-
nież spotkanie z dwoma spośród czterech gośćmi hono-
rowymi Polconu – Erykiem Górskim i Robertem Łakutą – 
odbyło się wczesnym popołudniem, co większości fanów 
nie pozwoliło w nim uczestniczyć. Przybici powyższym, 
poszliśmy szukać konwentowego towarzystwa, a nosy 
nam mówiły, że znajdziemy je przy najbliższym piwo-
poju. Nosy jak zwykle miały rację. W barze Harlem zna-
leźliśmy towarzystwo, z którym można było nieoficjalnie 
dokonać otwarcia konwentu i pierwszej butelki piwa. 
Oficjalne otwarcie Polconu odbyło się o 21:00 i było 
czystą formalnością dla rozkręcających się fanów. 

Intensywna integracja środowiskowa spowodowała, 
że na prelekcje zaczęliśmy chodzić dopiero w piątek. 
Niestety, nie sposób było uczestniczyć we wszystkich 
interesujących nas spotkaniach. Powód był prosty. Pro-
gram był wręcz przeładowany. Równolegle odbywało się 
pięć paneli i spotkań, co przy braku talentu do bi- czy 
multilokacji powodowało wiele rozterek natury egzysten-
cjalnej. Oczywiście miało to dobre strony – w każdej 
chwili konwentu każdy mógł znaleźć coś miłego dla sie-
bie. Wypada w kilku słowach opisać panele w których 
wzięliśmy udział. 

Konkurs na temat Kajka i Kokosza dostarczył nam 
wspaniałej okazji do przerzucania się cytatami 
z komiksów. Odkryliśmy też, że czytelnicy SF powinni 
opracować strategię zajmowania drugich i trzecich miejsc 

w konkursach, ponieważ miejsce pierwsze wiąże się 
z przyjęciem stosu książek fantasy. 

Prelekcja Magdy Kozak na temat jednostek specjal-
nych w Polsce od razu przykuła naszą uwagę. Co prawda 
Tygrysa Redakcyjna Fahrenheita spóźniła się odrobinę, 
ponieważ pobłądziła w lubelskich uliczkach, ale też za-
prezentowała spragnionej wrażeń publiczności rzetelny 
przegląd działających w RP służb specjalnych. Informacje 
były tylko i wyłącznie jawne i ogólnodostępne, a mimo to 
w większości nieznane szerszemu gronu słuchaczy. Po-
znaliśmy formacje, nazwy jednostek, ich podległość służ-
bową, klasyczne umundurowanie i uzbrojenie. Na okrasę 
zobaczyliśmy filmik, którym komandosi ze służb wro-
cławskich zachęcają rekrutów do wstąpienia w ich szere-
gi. 

Nie obędzie się też bez odrobinki autoreklamy – 
w tym przypadku prelekcji niżej podpisanej Bebe. Całą 
salę szczelnie wypełnił tłum chcący dowiedzieć się co 
nieco o japońskich baśniach i klechdach oraz zamieszku-
jących fantastyczny japoński świat postaciach. Mimo 
tłoku i kiepskiej wentylacji, wszyscy przez dwie godziny 
słuchali opowieści o demonach, zmiennokształtnych 
zwierzętach i bajkowych stworach. 

Jako dyżurna ekipa Loży Szyderców, przybyliśmy 
też robić tłum na spotkaniu z Fahrenheitem. Tutaj może-
my jedynie narzekać, że tak mało osób zechciało zoba-
czyć redakcję na własne oczy i posłuchać redakcyjnych 
bajań. Pochwalić za to należy Fokę, za prowadzenie. 
Miała dobrze przygotowane pytania i tematy, które za-
pewniły nam pełną godzinę niewymuszonej rozmowy 
o naszym ulubionym periodyku internetowym. Nie 
omieszkaliśmy oczywiście mocno reklamować Forum 
i naszych warsztatów literackich. 

Z czysto rozrywkowego punktu widzenia, spodobały 
nam się warsztaty filmowe Staszka Mąderka. Staszek – 
gwiazda i reżyser znanego w środowisku filmu „Stars in 
Black”, od dłuższego czasu zajęty jest kręceniem jego 
pełnometrażowej wersji: „Gwiazdy w czerni”. Niestety, 
mimo że Staszek szybki jest, to film jak dotąd kręcił się 
dość wolno. Zaprezentowane na Polconie opowieści, 
zdjęcia i migawki z planu filmowego dają nam jednak 
nadzieję, że kiedyś to wiekopomne dzieło pojawi się na 
ekranach. Sam twórca jak zwykle tryskał dobrym humo-
rem i sypał dowcipami i anegdotami jak z rękawa. 
W ramach gruszek na wierzbie Staszek obiecał, że na 
przyszłorocznym Polconie zaprezentuje nam film (a przy-
najmniej 80% w wersji beta). Pożyjemy zobaczymy. 

Dla początkujących pisarzy i wszystkich osób intere-
sujących się przelewaniem myśli na papier wielce poży-
teczne było spotkanie z Iką – „Nie taki redaktor strasz-
ny...”. Jak wiadomo, nie wszyscy debiutanci czytają Fah-
renheitowe Zakużone Warsztaty, a na tym szczególnym 
spotkaniu mieli okazję poznać szeroki wachlarz błędów 
popełnianych przez początkujących autorów. Fakt, trochę 
się pośmialiśmy. Najbardziej zadziwił nas jednak całko-
wity brak samokrytyki osób wysyłających swoje teksty do 
redakcji, oraz zdarzająca się odporność na rzeczowe ar-
gumenty. Ika przyznała się, że czyta wszystko, co przy-
chodzi do Fahrenheita i odpisuje wszystkim autorom – 
i za to należy jej się co najmniej medal z kartofla i wielkie 
brawa! 

Andrzej Zimniak – technologie przyszłości. Połącze-
nie tego nazwiska i tematu prelekcji spowodowały 
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dreszcz podniecenia u technicznie wykształconej części 
braci konwentowej. Wysłuchaliśmy ciekawego wykładu 
na temat przewidywanych dróg rozwoju naszej cywiliza-
cji w aspekcie długotrwałych podróży kosmicznych. 
Koncepcja samonaprawiających się statków, czy wręcz 
podróżowania przez próżnię we wnętrzu istot żywych 
stworzonych na drodze inżynierii genetycznej to jest to, 
czego fan SF pragnie i potrzebuje. Zwłaszcza jeśli całość 
poparta jest solidną dawką teorii naukowych. 

Spotkanie autorskie Magdy Kozak odbyło się sobot-
nim popołudniem, w nastroju nieoficjalnym i luźnym. 
Prowadziła Ika, która tworzy z Madzik zgrany tandem. 
Udało się porozmawiać nie tylko o „Nocarzu”, ale też 
o autorce, jej zainteresowaniach i o jej podniebnym ślu-
bie! Prowadząca nie pominęła nawet dużej grupy fanów 
opowiadań, które Magda publikuje w Fahrenheicie. Na 
szczęście autorka potrzebuje czasami odpocząć od wam-
pirów i ich krwawego życia, a wtedy pisze kolejne odcin-
ki z życia naszej ulubionej smoczycy – Pasi. Najwięk-
szym odkryciem spotkania było dziewczę, które przyzna-
ło się publicznie do napisania fanfika ze świata „Nocarza” 
oraz do rysowania ilustracji do tegoż. 

Punktem kulminacyjnym każdego Polconu jest 
oczywiście gala, podczas której pani Jadwiga Zajdel wrę-
cza nagrodę nazwaną ku czci jej zmarłego męża. Dla 
nominowanych autorów wiąże się to zapewne ze sporymi 
wzruszeniami, dla publiczności zaś z bólem rąk, bo 
wszystkim bije się gromkie brawa. Aplauz był tym więk-
szy, że po raz pierwszy w historii nagrody imienia Janu-
sza Zajdla jeden autor zebrał laury w kategorii opowiada-
nie i powieść. Jarosław Grzędowicz, naszym zdaniem 
słusznie, potwierdził w ten sposób swoją wysoką formę 
pisarską i zasłużone miejsce w pierwszej lidze naszych 
autorów. 

Werdykt uczestników Polconu spowodował, że 
z Jarosławem Grzędowiczem odbyły się dwa spotkania. 
Pierwsze było normalnym spotkaniem autorskim, podczas 
którego Grzędowicz dowcipnie opowiedział o swojej 
twórczości i mękach podczas pracy nad książkami 
i opowiadaniami. Drugie odbyło się na sam koniec Polco-
nu i było spotkaniem z laureatami nagrody Zajdla. Pu-
bliczność bardzo prosiła szanownego autora, by raczył się 
rozdwoić, ale ten nie chciał za bardzo współpracować. 
Prowadzącemu plątał się trochę język – nic dziwnego 
w czwartym dniu konwentu – jednak dał radę poprowa-
dzić spotkanie. Tym razem publiczność miała bardzo 
dużo pytań, a dla nas frajdą było poznanie drogi Grzędo-
wicza od nastolatka marzącego o pisaniu książek do lau-
reata najważniejszej w fandomie nagrody. Biorąc pod 
uwagę, jak autor potrafi opowiadać, spotkanie mogłoby 
trwać kilka godzin. Zostało jednak brutalnie przerwane, 
a niżej podpisani musieli pogodzić się z zejściem 
z konwentowej chmurki na twardą ziemię. 

Polcon 2006 uważamy zdecydowanie za udany. Za-
proszeni goście: Marek Huberath, Marcin Wroński, Mari-
na i Siergiej Diaczenko, Romuald Pawlak, Witold Jabłoń-
ski, Marcin Przybyłek, Jacek Komuda, Szczepan Twar-
doch, Maja Lidia Kossakowska, Ewa Białołęcka, Magda 
Kozak, Miroslav Żamboch, Jarosław Grzędowicz i inni 
zapewnili solidną dawkę wrażeń. Szczególnie na pochwa-
łę z naszego punktu widzenia zasługuje zaproszenie auto-
rów ze wschodu i południa. Fantastyka „słowiańska” 
trzyma się nieźle i mogliśmy się o tym naocznie przeko-

nać. Do plusów należy też zaliczyć sprawną organizację. 
Nawet poszukiwania rzutnika multimedialnego na potrze-
by spotkań nie trwało zbyt długo, a organizatorzy służyli 
w każdej chwili pomocą. Całkiem mało było też zamie-
szania ze zmianami w programie. 

A żeby nie było za słodko, znajdziemy też parę mi-
nusów: noclegownie daleko od centrum konwentowego 
i brak bliskiej knajpki gdzie uczestnicy mogliby swobod-
nie oddawać się integracji. Drodzy organizatorzy! My 
wiemy, że w szkole nie da rady! Ale knajpka dostępna na 
miejscu, tam, gdzie odbywają się spotkania, jest fanom 
żywotnie niezbędna. Brakowało miejsca, gdzie można by 
ukryć się po prelekcji, z jej autorem i dokończyć rozpo-
czętą dyskusję – a dla nas osobiście jest to esencją każde-
go konwentu. W końcu chodzi o możliwość nieskrępowa-
nego ograniczeniami czasowymi podyskutowania. Miej-
my nadzieję, że spotkamy się w równie doborowym towa-
rzystwie na przyszłorocznym Polconie w Warszawie. 

  
Agnieszka i Jacek Falejczykowie 
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Adam Cebula 

DDoobbrree  rraaddyy  cciioottkkii  KKlleemmeennttyynnyy  ddllaa  
pprraaccuujjąąccyycchh  zz  kkoommppuutteerraammii  

  
 Ponieważ rok akademicki za pasem, a tradycją gazet 

staje się udzielanie wszelkiego rodzaju porad, już to dla 
uczniów, a raczej incydentalnie dla studentów, postanowi-
łem w nurt udzielania tych rad się włączyć. Zastrzegam, 
że zaletą dobrych rad bywa bardzo często... że są to dobre 
rady. I nic więcej. W szczególności, gdy wyjdzie na od-
wrót, niż obiecywałem... No cóż, wszystko robisz, Drogi 
Czytelniku, na własną odpowiedzialność. A gwarancji nie 
udziela się. Dobre rady są dobre, lecz pomimo tego mogą 
prowadzić do katastrof, niekontrolowanej utraty danych. 

Dotyczyć one będą oprogramowania. Panuje bowiem 
wśród studentów głębokie przekonanie, że nie ma bata, 
zarówno system operacyjny, jak i programy trzeba ko-
niecznie „skręcić”. W wielu wypadkach, muszę powie-
dzieć z przykrością, że to prawda. Dzieje się tak zwłasz-
cza w wypadku specjalistycznego oprogramowania 
wspomagającego projektowanie, od AutoCada zaczyna-
jąc. Faktycznie trudno znaleźć (po prostu ich nie ma) 
odpowiedniki, zaś w sytuacji, gdy wykładowca prowadzi 
program na tym programie, nic zrobić się nie da. Sytuację 
taką w zasadzie trzeba określić jako patologię społeczną 
organizacyjną, prawną i tak dalej. Albowiem legalne 
kopie programów potrafią kosztować kilkanaście tysięcy 
złotych. 

W lwiej jednak ilości przypadków można sobie pora-
dzić. Bardzo często darmowe odpowiedniki programów 
niczym właściwie nie ustępują wersjom komercjalnym. 
Bywa też, że – choć są swego rodzaju dziwactwem – 
używanie darmowego oprogramowania nobilituje. 

Zacznijmy od spraw oczywistych. Nie potrzebujesz 
MS Office, masz powszechnie znany darmowy odpo-
wiednik OpenOffice. Do pobrania z tego adresu: 
http://www.openoffice.org/ 

Pakiet ma rozmiary pod 100 MB i dlatego trzeba się 
„przyssać” do sieci o odpowiedniej szybkości. OpenOffi-
ce działa na praktycznie wszystkich systemach operacyj-
nych. To jest jej jedna z wielkich zalet systemu. Nie 
wszyscy wiedzą, że pakiet ten robi praktycznie wszystko 
to, co MS Office. Na przykład prezentację przygotujemy 
w OpenOffice Impress. Bazę danych w OpenOffice Base. 
Pakiet ma swój język skryptowy. 

Przydatnym adresem jest: 
http://www.kurnik.pl/slownik/ort/, skąd można pobrać 
słowniki do OpenOffice, ale także do programów, które 
w Linuksie sprawdzają poprawność plików tekstowych 
asspell i starszej wersji ispell. 

Do zwyczajnego pisania dokumentów, zwłaszcza ta-
kich, które zawierają tylko tekst, jednak nie polecam 
OpenOffice’a, bo to kobyła. Długo się ładuje, to cena za 
przenośność pakietu. Ma do tego wszystkie diabelskie 
cechy suit biurowych. Na przykład usiłuje pisać za autora. 
Znacznie lżejszym programem jest Abiword. Moim zda-
niem stopień komplikacji zatrzymał się tu na użytkowym 
poziomie. Do pobrania: 
http://www.abisource.com/download/ 

W Linuksie możemy się posłużyć jeszcze jednym 
oprócz OpenOffice’a pakietem, to jest KOffice. Pakiet ten 

jest mniej uniwersalny, ale na użytkowym poziomie. 
W szczególności także posiada program do tworzenia 
prezentacji. Wbrew pozorom możemy za jego pomocą 
stworzyć prezentację, którą odtworzymy na praktycznie 
dowolnym komputerze, zapisując ją w html-u jako stronę 
www. Osobiście preferuję ten sposób. W dużym stopniu 
zabezpiecza on przed informatyczną katastrofą. Warto 
wiedzieć, że prawdopodobieństwo uszkodzenia pliku 
rośnie eksponencjalnie z jego rozmiarami. Jednocześnie 
w prezentacji zapisanej w html uszkodzenia niektórych 
plików nie oznaczają zawalenia się całej prezentacji. 
Warto sobie uświadomić, że PowerPoint, ale też cała 
reszta programów produkujących prezentacje, jeśli nie 
zainterweniujemy, wyprodukuje właśnie wielki plik pre-
zentacji, w którym jest wszystko, co się w niej pojawi. 

Z ortografią nie powinno być problemu, bowiem 
wszystkie wymienione programy, Write z pakietu Ope-
nOffice, Abiword oraz KWord z pakietu KOffice, spraw-
dzają pisownię, także w locie, podkreślając na czerwono 
słówka, których nie ma w słowniku. 

OpenOffice oraz Abiword mają wersje przystosowa-
ne do pracy w MS Windows. KOffice pracuje (o ile 
wiem) tylko pod Linuksem. 

Który z edytorów tekstu wybrać? Którykolwiek. By-
leby się dobrze jednego nauczyć. I tego jednego się trzy-
mamy. 

Skoro załatwiliśmy sprawę, w czym pisać, ewentual-
nie tworzyć prezentacje, to poruszymy sprawy mniej 
oczywiste: że nie musimy mieć Windowsa. O zaletach 
Linuksa pisałem wiele razy, ale powiedzmy konkretnie: 
jaki Linux? Problem jest, ponieważ mamy dostępną do-
brze ponad setkę dystrybucji. Dystrybucja to coś chyba 
pośredniego pomiędzy systemem operacyjnym a inną 
konfiguracją. Mamy w niej zazwyczaj najnowsze lub 
prawie najnowsze wydanie, tak zwane jądra głównego 
programu systemu operacyjnego, odpowiedzialnego za 
obsługę sprzętu, programów umożliwiających użytkow-
nikowi dostanie się do różnych funkcji komputera (na 
przykład przeglądanie zawartości dysku), środowisk gra-
ficznych, dzięki którym widzimy okienka, szereg podsta-
wowych programów umożliwiających pracę na kompute-
rze, takich jak właśnie OpenOffice. Jak na razie liczy się 
kilka dystrybucji. Dla początkujących zapewne najbar-
dziej można polecić SuSE Linux, Mandrivę, Fedorę. Za 
stosunkowo najbardziej przyjazną uważana jest Mandriva, 
lecz w istocie różnice są niewielkie. Otóż nie ma potrzeby 
posiadania MS Windows, by pracować na komputerze. 
Instalując którykolwiek z wymienionych pakietów, do 
których można dodać jeszcze polską dystrybucję Aurox, 
mamy zazwyczaj komplet oprogramowania, jaki jest 
potrzebny. 

Skąd wziąć Linuksa? 
Na przykład pobrać prosto z sieci w postaci tak zwa-

nych obrazów ISO, które wypalamy na płytkach CD 
i otrzymujemy z nich płyty instalacyjne. 

Choćby dla pobrania Fedory wejdźmy na adres: 
http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/c
ore/5/i386/iso/. Tam znajdziemy najnowszą (na moment 
pisania artykułu) wersję dystrybucji. 

Zwróćmy uwagę na to, że w katalogach z obrazami 
są tak zwane sumy kontrolne służące do sprawdzenia, czy 
podczas transmisji lub nagrywania nie doszło do prze-
kłamań. Niektóre dystrybucje (między innymi Fedora) 
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posiadają na płytkach autotest sprawdzający, czy płytka 
się nie uszkodziła. 

Linux jest za darmo, nie daj się nabrać na tak zwane 
wersje komercjalne. Oczywiście firmy, które produkują 
oprogramowanie, także to wolne, chcą na czymś zarabiać. 
Wydają one tak zwane wersje pudełkowe. Zawierają one 
rzeczywiście więcej oprogramowania niż wersje, które 
można spotkać w Internecie w postaci obrazów ISO lub 
dołączane do czasopism. Jednak na stronach interneto-
wych znajdziemy praktycznie wszystko, poza może nie-
licznymi programami komercjalnymi dla Linuksa. Trzeba 
tylko cierpliwie pokopać w katalogach. Na przykład takie 
dodatkowe programy znajdziemy dla Fedory pod adre-
sem: 
http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/e
xtras/. Z tych katalogów możemy wygrzebać między 
innymi Abiworda. 

Programy linuksowe nie mają jednolitego sposobu 
instalacji. Spora część dystrybucji posługuje się tak zwa-
nymi pakietami rpm, który to system wprowadziła firma 
Red Hat. Uważaj, czytaj uważnie, bo jeśli rpm, to jeszcze 
nie oznacza, że jest przeznaczony dla naszego systemu. 

Jeśli masz pod ręką lokalnego guru Linuksa, zafunduj 
sobie Debiana. To naprawdę świetna dystrybucja, ze 
świetnym systemem instalacji. Dystrybucja, w której 
wszystko działa. Opiekunowie tej wersji Linuksa są 
ostrożni w podejmowaniu innowacji, testują wszystko, 
a że nie zależy im na zdobyciu jak największej liczby 
klientów, unikają wszelkich „wodotrysków”, które mogą 
być źródłem kłopotów. Jeśli potrzebujesz systemu opera-
cyjnego, który jest „na wszystko” (uwaga pakiety instala-
cyjne z rozszerzeniem deb), który ma służyć do roboty 
i nie zawodzić, to moim zdaniem Debian. Niestety, nie 
jest najlepszy dla nauki majstrowania w systemie, chyba 
że poczytamy sobie trochę instrukcji. 

Którą z dystrybucji wybrać? Owszem, są pewne pre-
ferencje, lecz tak naprawdę chodzi o to, żeby cokolwiek 
wybrać i nie wycofać przy pierwszych trudnościach. 
Wybierz tę, którą mają znajomi. Będziecie mogli się 
wymieniać doświadczeniami. 

Staraj się używać oprogramowania, które najbardziej 
pasuje do czynności, jakie chcesz wykonać. Z pozoru to 
absurdalna porada, wydaje się nam, że zawsze używamy 
takich programów. W rzeczywistości jest różnie. Najczę-
ściej używamy programów, które nam wpadły w ręce, 
które trochę poznaliśmy. Na przykład bardzo często do 
wykonywania rysunków stosujemy „rysowaczki” wbu-
dowane w suity biurowe. Jeśli chodzi o wykonywanie 
rysunków to „dobra rada” pierwsza jest taka, by 
w żadnym wypadku nie doprowadzić do sytuacji, w której 
są one w jednym pliku z dokumentem. Owszem, gdy 
sobie ktoś tego życzy, wysyłamy mu dokument Worda 
z wklejonymi rysunkami, lecz sami zachowujemy sobie 
katalog, w którym mamy osobno tekst, osobno rysunki. 
Po drugie, staramy się wykonywać rysunki 
w programach, które pozwolą na późniejszą edycję tych 
rysunków za pomocą innych programów. W popularnych 
formatach. Są takie pomysły, żeby zapisywać rysunki 
w formacie .doc. To znaczy rysunek wklejamy do pustego 
dokumentu tekstowego. Najlepsza droga do tego, żeby 
potem już nic się nie dało zrobić z dokumentem. 

Do rysunków jeszcze wrócimy, lecz chciałem powie-
dzieć o czymś innym. O nieszczęściu pod tytułem arkusze 

kalkulacyjne. Ano, nieszczęście, bo widziałem skutki 
wiele razy na własne oczy. Arkusze kalkulacyjne bardzo 
dobrze nadają się pracy w biurze. Jest zakres, w którym 
dość dobrze pracują jako narzędzia do opracowania wy-
ników, lecz to nie jest program go opracowywania wyni-
ków pomiarów! 

Przede wszystkim wyniki pomiarowe, które dostaje-
my, są najczęściej w formie zwykłych plików tekstowych. 
Kolumny liczb rozdzielone znakiem spacji czasem tabula-
torem. To nie są pliki arkuszy kalkulacyjnych. I choć 
łatwo się do programów typu Excel importują, to możemy 
sobie rozbić twarz o rozmiar tych plików. Po pierwsze, 
ogranicza nas liczba wierszy lub komórek w arkuszu, po 
drugie, jeśli wykonujemy obliczenia na wielkiej liczbie 
danych, przekonamy się, jak są one zasobożerne. A po 
trzecie i najważniejsze, zazwyczaj wynikiem obróbki 
danych jest prawie zawsze jakiś wykres. 

Otóż wystaw sobie, Czytelniku, że choć w suitach 
biurowych od MS Office’a poprzez OpenOffice’a do 
wynalazków typu KOffice da się zrobić dość przyzwoite 
wykresy, to oprogramowanie to jest głównie przygotowa-
ne do produkcji tak zwanej grafiki biznesowej. To znaczy 
propagandowych obrazków, na których widać, że firma 
się rozwija, a ludzie żyją dostatniej. 

W typowym arkuszu kalkulacyjnym można wykonać 
dość poprawny wykres. Trzeba sobie jednak powiedzieć, 
co to jest wykres. Po pierwsze, rysunek, który zostanie 
uznany przez na przykład prowadzącego ćwiczenia za 
wykres. Po drugie, takie malowidło, że możemy z niego, 
przykładając linijkę lub ekierkę, odczytać pewne warto-
ści. Z tego punktu widzenia nie są za bardzo wykresami 
popularne „wykresy 3D”. Otóż, arkusze domyślnie wyłą-
czają rysowanie pionowych linii siatki, ułatwiających 
odnajdywanie na osiach wartości odpowiadających punk-
tom na wykresie, malują przesadnie grube linie, trzeba się 
napocić, żeby skala osi była taka, jak chcemy, a nie taka, 
jaką zaproponował program. Jedyną za to niekwestiono-
waną zaletą arkusza kalkulacyjnego jest, gdy chodzi 
o opracowywanie wyników to, że osoba, która „nic nie 
umie”, niczego się nie ucząc, coś tam osiągnie. Jakieś 
tabelki, jakieś rysunki wykreso-podobne. Znając realia 
studenckiego życia, jest to bardzo cenna własność, bo 
wiadomo, że na nic nie ma czasu, a zwłaszcza na uczenie 
się czegokolwiek. Bez złośliwości. Po prostu tak jest. Tak 
więc, gdy jesteś, Czytelniku, w rozpaczy, to faktycznie 
nie kombinuj, użyj arkusza kalkulacyjnego. 

Jeśli masz jednak trochę czasu i fantazji, pogrzeb 
w programach, które na przykład są dostarczane łącznie 
z dystrybucjami. 

Powróćmy do rysunków. Do grafiki ilustracyjnej, 
wykonywania „prawie technicznych” rysunków, takich, 
na których będą, na przykład, linie wymiarowe, używam 
programu Xfig. Jest to edytor grafiki wektorowej. Narzę-
dzie to okazuje się być przydatne także ze względu na to, 
że do jego natywnego formatu eksportują pliki inne pro-
gramy. Sam Xfig zaś produkuje także pliki postscriptowe 
oraz całkiem porządne pdf-y, szereg formatów rastrowych 
oraz, na przykład, egzotyczne dla przeciętnego użytkow-
nika rysunki w formacie pakietu LaTeX. Jest więc bardzo 
użytecznym narzędziem, choć ze względu na to, że wy-
gląd jego nie zmienił się za bardzo od 1985 roku, wygląda 
bardzo topornie. 
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Otóż jest to narzędzie „autocado-podobne” i gdy ktoś 
nie ma pojęcia o grafice wektorowej, a potrzebuje szybko 
wykonać rysunek, niech raczej użyje ColourPainta, czy 
starego, ale doskonałego programu Xpaint. To programy 
do grafiki rastrowej, które udają zwykłe rysowanie na 
kartce. GIMP mniej się nadaje do wykonywania rysun-
ków typu schemat, nie ma narzędzi do łatwego tworzenia 
figur geometrycznych czy prostych linii. Znajdziemy tam 
co prawda narzędzie (polecenie Filtry => Renderowanie 
=> Gfigury) operujące faktycznie na grafice wektorowej, 
lecz wcale nie prostsze od Xfig-a. A więc na szybko zrób 
rysunek w grafice rastrowej za pomocą prostego syste-
mowego „rysowadełka”. 

Zazwyczaj w podręcznikach tego nie piszą, ale 
z każdym programem jest związana pewna technika pracy 
i program ma zestaw narzędzi przygotowanych do tej, 
nazwijmy to, technologii. Tak na przykład edytory grafiki 
rastrowej w przypadku kontrastowych, pozbawionych 
łagodnych przejść rysunków, pozwalają na uzyskanie 
perfekcyjnego wyglądu dzięki obróbce na poziomie poje-
dynczych pikseli. W Xpaincie możemy włączyć sobie 
dziesięciokrotne powiększenie rysunku i jeszcze dla uła-
twienia zadania „visible grid”, czyli wizualizację siatki 
pikseli. Dzięki takim możliwościom możemy wyrównać 
linie, by się idealnie schodziły, zostawić jeden piksel na 
grocie strzałki, czy wymazać fragmenty linii, które się 
nam „przeciągnęły” o kilka pikseli. Tak na marginesie, 
o ile tylko możesz, nie zapisuj prostych kontrastowych 
rysunków jako „jotpegów” (w formacie .jpg), bo stracisz 
na jakości. Pojawią się charakterystyczne mazgi wynika-
jące z operacji kompresowania. Użyj formatu .png lub 
.gif. Przekonasz się, że rysunki o rozmiarach kartki A4 
z rozdzielczością 200 dpi, zostaną upakowane do kilku-
dziesięciu kilobajtów, o ile składają się 
z jednokolorowych obszarów – na przykład czarnych 
linii, jednokolorowych wielokątów i temu podobnych. 
Jeśli chcesz zmniejszyć „ciężar” rysunków umieszcza-
nych na stronach internetowych w formatach .gif lub 
.png, bez zmniejszania ich rozmiarów w pikselach, to 
postaraj się zmniejszyć liczbę szczegółów. Na przykład 
zamiast kreskowania dla rozróżnienia elementów, użyj 
różnych kolorów. 

O ile w przypadku grafiki rastrowej komputerowe 
sztuczki stosowane podczas rysowania są dość proste 
i intuicyjne, to grafika wektorowa wymaga, niestety, dość 
dużo pomyślunku. Ze względu na to, że rysunek wekto-
rowy jest właściwie opisem jak rysunek wyświetlić, wy-
konanym za pomocą podania współrzędnych obiektów, to 
dowolne narzędzie wskazujące, jak myszka choćby, ze 
względu na skończoną dokładność, nie bardzo się nadaje 
do wprowadzana tych współrzędnych. Jeśli dwa odcinki 
mają się spotkać w jakimś punkcie, to ich końce muszą 
mieć dokładnie te same współrzędne. Z tego powodu 
praca w AutoCadzie polega w dużej mierze na wklepy-
waniu z klawiatury danych. 

We wspomnianym Xfig-u problem dokładności 
wprowadzanych współrzędnych rozwiązujemy za pomocą 
siatki możliwych pozycji kursora. Dla wykonywania 
prostych szkiców, jest to bardzo praktyczne rozwiązanie. 
Jeśli jednak nie wystarcza, możemy wyedytować obiekt 
(otworzyć okno, w którym mamy wypisane jego własno-
ści) i „z palca” zmienić jego własności, na przykład 
współrzędne. Xfig pozwala inne operacje dostępne dla 

„silnych” programów wektorowych. Możemy wykonać 
w nim precyzyjną podziałkę. Rysujemy odcinek, zadaje-
my środek obrotu, kąt obrotu oraz krotność operacji. 

Poznanie tego typu sztuczek powoduje, że po pew-
nym czasie praca z programem staje się prosta 
i intuicyjna, ale niestety Xfig ma wspólną dla linukso-
wych programów cechę, że bez poświęcenia mu pewnej 
minimalnej ilości czasu dla nauczenia się obsługi, wydaje 
się bardzo nieprzyjazny. Później odkrywamy furę możli-
wości i to, że ktoś, kto go pisał, faktycznie starał się pro-
gram uczynić najbardziej funkcjonalnym. 

Przykładem programu działającemu wbrew wszelkim 
obecnym przyzwyczajeniom jest GNUplot. Program ten 
służy do wykonywania wykresów. Jak twierdzą światow-
cy, jest rodzajem międzynarodowego standardu. Są też 
tacy, którzy uznają go za wytwór chorej osobowości po-
rąbanych informatyków. 

Załóżmy, że masz program zainstalowany. Program 
uruchamiamy z wiersza poleceń (w Linuksie 
w emulatorze terminala tekstowego) pisząc po prostu 
„gnuplot”. Chwilowo nic się nie stanie poza tym, że 
w terminalu zobaczysz przelatujące napisy i na końcu 
wiersz poleceń z czegoś takiego [adam@adam ~]$ zmieni 
się na taki: gnuplot> 

Napisz: plot sin(x). 
Jeśli nic nie poprzestawiałeś, powinno się pojawić 

okno z wykresem funkcji sin(x). Aby zapisać rysunek 
w formacie png musisz napisać najpierw: set terminal 
png. 

To polecenie informuje program, w jakim formacie 
ma być wynik. Niestety, trzeba jeszcze poinformować go, 
gdzie i pod jaką nazwą go zapisać. Robisz to poleceniem: 
set output ’sin_proba.png’. 

Zapisanie obrazka następuje za pomocą polecenia: 
plot sin(x). 

Uwaga, NIE stawiamy kropek na końcu poleceń. Tu 
one są końcami zdania. 

Po zrobieniu tego wszystkiego, możemy sobie obej-
rzeć wynik pracy programu za pomocą jakiejkolwiek 
przeglądarki obrazków. Program kończymy poleceniem 
„quit”. Możemy też zamknąć po prostu okno emulatora 
terminala. Wiesz już, jakie są wady programu. Cholernie 
hardcore’owa obsługa. Jak to się mówi, coś dla prawdzi-
wych twardzieli. A czy są jakiekolwiek zalety? Niewiele. 
Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, by na sprawnym 
systemie operacyjnym ze sprawnej kopii nie dało się tego 
programu zainstalować i żeby on źle działał. Znajduje się 
w większości znanych mi dystrybucji. Gdyby go nie było, 
zajrzyj na stronę domową: http://www.gnuplot.info/. 
Tam są odsyłacze do stron, z których można pobrać pro-
gram, do tutoriali, przykładów pomocy. Program jest 
dostępny na chyba wszystkie platformy systemowe. 
Wcześniejsze wersje gnuplota „wchodzą” na dyskietkę. 
Gdybyś jechał gdzieś, gdzie nie ma sieci, możesz wziąć 
gnuplota ze sobą. 

Co jeszcze? Program robi „wszystko”. Łyka ogromne 
ilości danych. Potrafi przybliżać („fitować”) dane dziw-
nymi, zdefiniowanymi przez użytkownika funkcjami, 
wreszcie zapisywać wynik, czyli obrazek z wykresem 
w różnych formatach, w tym w natywnym formacie Xfi-
ga. Jeśli coś chcemy w wykresie zmodyfikować, to wczy-
tamy go do Xfig-a i potraktujemy go jak zwykły wekto-
rowy rysunek. 
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Skrótowy opis posługiwania się programem zamie-
ściłem na stronie: 

www.pracownia.ifd.uni.wroc.pl/html/opis_gnuplot
a/htemelowy/gnuplot.html. Tam znajdziesz także linki 
do bardziej zaawansowanej pomocy. 

Dla osób, które uważają pracę z wiersza poleceń za 
rodzaj zboczenia, mam też kilka dobrych wiadomości. Są 
nakładki graficzne na gnuplota. Są też liczne programy do 
rysowania wykresów pracujące w trybie graficznym. 
Jednym z nich, którego od dawna używam i znalazłem 
w katalogu z „extra” programami do Fedory 4, jest Grace. 
Strona domowa programu: http://plasma-
gate.weizmann.ac.il/Grace/. 

Program jest znakomity, po poświęceniu mu odrobi-
ny czasu, zrobi to, co komercjalne, jak na przykład Origin 
w dość zaporowej cenie. Aczkolwiek, jeśli chodzi 
o możliwości trudno powiedzieć, że jest lepszy od GNU-
plota. 

Wiele razy już pisałem o pakiecie LaTeX. (czytaj „la-
tech”). Czy jest sens uczenia się tego dziwactwa? Okazuje 
się, że w wielu miejscach jest on traktowany jak standard, 
na przykład na Uniwersytecie Warszawskim, na fizyce. 
Komuś, kto nie rozumie, w czym problem, muszę wyja-
śnić. LaTeX to system składania dokumentów, może 
raczej program zecerski, napisany w czasach, gdy królo-
wały maszyny 286 i karty graficzne Herkules. System ten 
od tych zamierzchłych czasów niewiele się zmienił. Dla 
osoby początkującej to po prostu masakra. Najpierw 
przygotowujemy czytelny dla maszyny opis dokumentu. 
To jest treść dokumentu z komendami jak to umieścić na 
stronie, jaką wielką czcionką itd. Na przykład tak: 

\begin{center} 
Ala ma kota. Ola ma psa. 
\end{center} 
Jeśli Czytelniku zrozumiałeś, że chodzi o to, żeby 

wycentrować tekst „Ala ma kota. Ola ma psa.” na stronie, 
to jesteś na dobrej drodze, by zapoznać się z pakietem. 
Otóż najpierw przygotowujemy treść dokumentu wraz 
z opisem, jak go wyświetlić w pliku tekstowym. Nie po-
trzebujemy do tego LaTeX-a. Potrzebujemy jakiegokol-
wiek programu typu edytor tekstu, na przykład zwykły 
notatnik w Windows wystarcza. Byleby to coś potrafiło 
zapisać plik tekstowy. A jak już jest on gotowy, to kompi-
lujemy go za pomocą LaTeX-a. Robimy to albo 
w emulatorze terminala tekstowego, albo w trybie teksto-
wym w Linuksie, albo w DOSowym okienku 
w Windows. Efektem pracy jest, w zależności od tego, co 
sobie zażyczymy, plik postscriptowy, plik pdf, albo plik 
w specyficznym formacie dvi, który potem zapewne trze-
ba będzie skonwertować do .ps lub .pdf. 

W większości dystrybucji Linuksa, LaTeX jest załą-
czony i najwyżej musimy go doinstalować. Dla Windows 
możemy pobrać na przykład pakiet MikTex: 
http://www.miktex.org/. 

Zajrzyj też na stronę: http://www.tug.org/texlive/. 
Polska strona z wsparciem dla TeX-a i LaTeX-a (No 

tak, straszna prawda oprócz LaTeX-a, jest też TeX...) to: 
http://www.gust.org.pl/. 

Wiemy już, jakie są kłopoty z LaTeX-em. Przedziw-
ne rozkazy. Dodajmy konieczność zaopatrzenia dokumen-
tu w tak zwaną preambułę, która wygląda na przykład tak: 

\documentclass[a4paper,10pt]{article} 
\usepackage[MeX]{polski} 

\usepackage[latin2]{inputenc} 
\usepackage[polish]{babel} 
\usepackage{gensymb} 
\usepackage{amsmath} 
\usepackage{textcomp} 
Nawet jeśli przyjąć , że to się da skopiować i wkleić, 

to i tak rzecz wygląda masakrycznie. A czy są jakieś 
zyski? Jak napisałem na początku, są programy, których 
używanie nobilituje. Owszem, LaTeX do nich należy. 
Tym niemniej, oczywiście, „dla szpanu” nie ma sensu. Co 
jeszcze? Pisałem to już wiele razy: LaTeX robi to, co inne 
programy starają się robić: starannie składa tekst. Doku-
ment złożony w LaTeX-u robi wrażenie. Ktoś się nabie-
dził, wygląda to naukowo. Poniekąd można powiedzieć, 
że nawet głupoty, ale spisane LaTeX-em wyglądają ciut 
mądrzej. Czy dla studenta oddające sprawozdanie to może 
być argument? Nie wiem. 

Mogę natomiast powiedzieć, że z całą pewnością po 
opanowaniu około dwudziestu, trzydziestu komend (moż-
na je mieć na karteczce) składanie trudnych dokumentów 
w LaTeX-u idzie sprawniej niż w Wordzie, czy temu 
podobnych wynalazkach. Dzieje się tak dzięki różnym 
sztuczkom, między innymi sprytnym komendom, które 
można przetłumaczyć „przesuń tekst do końca wiersza” 
albo „na dwie trzecie” , „wyróżnij ten tekst”, „teraz bę-
dzie równanie, zmień czcionkę, dodaj odstępy 
i numerację równania”, albo: „zaczynamy nowy rozdział, 
zrób tytuł... i wszystko co trzeba”. Moim zdaniem 
w przypadku typowych dokumentów, do tworzenia któ-
rych LaTeX został stworzony, nie ma sobie co zawracać 
głowy innym oprogramowaniem. Owszem suity biurowe, 
podobnie jak usiłują składać tekst, usiłują się posługiwać 
szablonami dokumentów i takimi właśnie „inteligentny-
mi” poleceniami. Jednak jeśli nawet to wychodzi, to robo-
ta włożona w opanowanie programu i komend LaTeX-a 
jest podobna, a wygoda, zwłaszcza przy ponownym edy-
towaniu dokumentów, wątpliwa. Wiemy to z tego, że 
mnóstwo ludzi składa wspomniane typowe dokumenty 
tym dziwnym narzędziem. Są starzy i zmęczeni, więc 
raczej wątpliwe, by robili to na złość swojej babci. Więc 
sumarycznie zysku z używania „nowoczesnych” graficz-
nych narzędzi nie ma, raczej jest strata, zwłaszcza gdy 
musimy zapłacić za program. Typowy dokument to arty-
kuł do czasopisma naukowego. W LaTeX-u mamy sza-
blon. Szablony LaTeX-owe znajdują się na stronach re-
dakcji. Także wszelkie prace (magisterki?) z dużą ilością 
wzorów i tabel, dokumenty które powinny mieć wygląd 
„jak z drukarni” najlepiej składać w LaTeX-u. Szablony 
mają dobrane odstępy, szerokości marginesów, wielkość 
i krój czcionek. LaTeX stworzy nam automatycznie spis 
treści i poskłada go tak, że będzie wyglądał jak 
w normalnej książce. Jeśli nie zaczniemy sami grzebać 
w domyślnych ustawieniach, całość będzie miała „zawo-
dowy” wygląd. 

LaTeX dość skutecznie broni przed skutkami tak 
zwanego „napacania”. To się bardzo często zdarza, gdy 
autor nie wie, jak coś zrobić, i kombinuje. Wówczas oka-
zuje się, że tekst, co wygląda na wycentrowany, został 
przesunięty za pomocą ciągu spacji. Coś, co powinno być 
podpisem pod rysunkiem, jest ramką tekstową. „Napaca-
ne” dokumenty mają skłonność do tego, by dać się wy-
drukować na jednym jedynym zestawie oraz by nie tylko 
nie drukować się po niewielkiej zmianie konfiguracji, ale 
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przestawać się edytować. Ponieważ w LaTeX-u komendy 
się „wpalcowuje”, a nie „wklikuje” to w dokument źró-
dłowy nie da się wcisnąć tylu głupot, co w Wordzie. 
A jeśli nawet, to ponieważ skompilowany plik wynikowy 
jest plikiem drukarkowym, nieedytowalnym „obrazkiem”, 
głupoty nie są tak groźne, zazwyczaj w ogóle ich nie 
widać. Z drugiej strony, poprawienie pliku źródłowego 
jest dużo prostsze, bo jest to po prostu plik tekstowy, 
który nie zrobi nam tego, co potrafi Word, po kliknięciu 
na jakiś fragment próbować otworzyć kolejny program, 
(na przykład Corela), który elegancko zwiesi komputer. 

Na koniec tego fragmentu tekstu trzeba jeszcze po-
wiedzieć, że LaTeX nie jest wbrew pozorom programem 
konkurencyjnym do tak zwanych edytorów tekstu (word 
processors), czyli Worda, czy Write’a z OpenOffice’a. To 
program do DTP, a więc bliższe mu są QuarkXpress czy 
Ventura. A w Linuksie – Scribus. Trzeba jednak ostrzec, 
że tak naprawdę, nie ma odpowiednika (chyba), bo pro-
gramy DTP są przeznaczone do uzyskiwania różnych 
efektów graficznych, charakterystycznych dla koloro-
wych pism, podczas gdy LaTeX składa „bardzo czarno-
białe”, choć na upartego da się w nim też stworzyć kolo-
rowy folder. 

Dla LaTeX-a stworzono szereg programów ułatwia-
jących pracę. Polecam Kile: http://kile.sourceforge.net/. 

Jest to właściwie edytor tekstu z szeregiem „ściąga-
wek”, podobny w działaniu do edytorów HTML, które na 
przykład przy wczytywaniu obrazka same dołączają nie-
zbędne fragmenty kodu. Są też edytory, które pracują 
w trybie tekstowym, gdzie na ekranie dostajemy od razu 
graficzny wynik operacji w postaci złożonego tekstu. Nie 
polecam, bo produkują tony nadmiarowego kodu i cały 
efekt przejrzystości, jaki uzyskujemy przy pracy „z pal-
ca”, diabli biorą. 

Użyteczne są wynalazki takie jak „eqe”, w którym 
można ułożyć równanie i podejrzeć wynik. Następnie 
fragment kodu kopiujemy do dokumentu i mamy pew-
ność, że jest dobrze. Program dostępny pod adresem: 
http://rlehy.free.fr/. 

No cóż, połamania klawiatury! 
 
 
 
 
 
Adam Cebula 

JJaakk  bbyyćć  kkrróóttkkooffaalloowwcceemm,,  zzwwyy--
kkłłyymm  ffoottooaammaattoorreemm  lluubb  cczzyymmśś  
ppooddoobbnnyymm  ii  nniiee  zzwwaarriioowwaaćć  

  
  
Kapitalizm miał wyplenić z naszego życia wszelkie-

go rodzaju „złote rączki”. Bo w mniemaniu naszych do-
morosłych ekonomistów i specjalistów od rozwoju go-
spodarki, działalność nie wiążąca się z obrotem pieniędzy 
i odprowadzaniem podatków, w konsekwencji nie reje-
strowana jako wzrost PKB, jest... be. To chyba co mają 
jej najważniejszego do zarzucenia. Poza tym może być 
niefachowa, może być niebezpieczna dla życia i zdrowia 

oraz prowadzić do przestojów w produkcji, za które nikt 
nie udzieli wypłaty ubezpieczenia. 

W istocie prawdą z tego wszystkiego jest tylko, że 
produktów wyprodukowanych wedle nowej technologii 
nie można traktować tak samo jak tych zmajstrowanych 
po staremu. Butów z plastykowymi podeszwami faktycz-
nie nie da się podzelować, zaś radio, skonstruowane za 
pomocą montażu powierzchniowego, nie bardzo da się 
naprawić, zwłaszcza że kosztuje dziesięć złotych 
i wszelkie grzebanie w nim za uzasadnienie może mieć 
tylko ciekawość. Poza tym, niestety, jest dokładnie na 
odwrót, poziom technicznej komplikacji naszego otocze-
nia stale rośnie. 

Wbrew pozorom, na przykład „radiota” albo, 
z przeproszeniem, inny krótkofalowiec, zaliczany przez 
menago od gospodarki do pogardzanego kręgu złotych 
rączek, jest osobą coraz bardziej pożądaną. Tylko on 
może w powodzi produktów dokonać tego, co powinien 
zrobić fachowy sprzedawca w sklepie, a czego nie zrobi, 
bo reprezentuje interes sklepu, a nie nabywcy: na przy-
kład doradzić, żeby nie kupować. 

Co tym razem chcę napisać, pomijając nawet pytanie 
o czym? To próba przedstawienia pewnej filozofii lub 
problemu na wielu przykładach. Niekompletnych, dosyć 
chaotycznych z punktu widzenia użytkowego, lecz zebra-
nych raczej pod kątem ukazania pewnego zagadnienia – 
bardziej socjologicznego, a nie technicznego. Przykładów 
prowadzących do pewnej konkluzji, która być może jest 
jakąś pointą. 

Znajdujemy się po rosnącą presją reklamy, która 
w gruncie rzeczy najczęściej jest dezinformacją. Dezin-
formują nas także czasopisma z nazwy konsumenckie – 
z bardzo prostej przyczyny: gdyby zaczęły nam podawać 
informacje prawdziwe, stałyby się kompletnie niestrawne, 
niekolorowe, niesensacyjne, zwyczajne i, co najważniej-
sze, zniknęłyby z rynku. Bankructwo murowane, 
w sytuacji gdy się na jednej stronie umieszcza reklamę 
produktu, a na drugiej jedzie się po nim. Niestety, także 
czasopism konsumenckich nie stać na porządnych teste-
rów, na fachowców w dziedzinach, którymi starają się 
zajmować. Wreszcie, istnieją dziedziny, gdzie czytelnik 
oczekuje dezinformacji i chce być skutecznie zdezinfor-
mowany. 

Wbrew pozorom nie jest też tak, że sprzęt, który do 
nas dociera, jest zupełnie bezpieczny. On spełnia przepi-
sy, a to co innego. Szereg rozwiązań technicznych budzi 
poważne wątpliwości. Niestety, bogatej firmie, która 
zaoszczędzi na pstryczku-elektryczku złotówkę, udało się 
przepchnąć rozwiązanie przez testy. Zapłaci za to klient. 
Że przypadki będą pojedyncze i zgodne 
z obowiązującymi przepisami, to w sumie się opłaci. 

Otóż radiota, gdy ludzie dowiedzą się o nim, że ra-
diota, jest zmuszany do radzenia, wydawania opinii, bar-
dzo często podłączania, konfigurowania i temu podob-
nych zabaw. 

Na początek na tapetę weźmiemy sprawę, która 
z zagadnień prądowych budzi najwięcej emocji: ochrona 
przed zgubnym wpływem pola elektrycznego. Do wyka-
zania tego zgubnego wpływu urządzeń elektrycznych na 
nasze życie i zdrowie możemy posłużyć się prostym in-
strumentem złożonym z cewki o wielkiej liczbie zwojów 
– najmniej kilka tysięcy – wzmacniacza o wzmocnieniu 
rzędu 1000 V/V i oporności wejściowej kilkaset kilo-
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omów, oraz woltomierza prądu zmiennego. Woltomierz 
podłączamy na wyjście wzmacniacza – najlepiej wska-
zówkowy, wówczas zaprezentujemy przerażonemu wła-
ścicielowi mieszkania, instalacji czy łóżka szalone skoki 
wskazówki. 

Nie zada pytania, co latająca wskazówka ma wspól-
nego z rzeczywistym zagrożeniem. 

Taka jest mniej więcej geneza strachów związanych 
z polem elektrycznym i magnetycznym wywoływanym 
przez domowe urządzenia: łatwość pomiaru. W tym wy-
padku mierzymy głównie składową magnetyczną, lecz 
gdy stosujemy nieekranowane cewki, w wynik wchodzi 
także pole elektryczne. 

Jak to wygląda naprawdę? Niestety, sprawa nie jest 
całkiem prosta. Generalnie w naszym życiu spotykamy 
niewielkie pola „naprawdę” statyczne. Te właściwie są 
całkowicie niegroźne. Pochodzą od ładowania się elektro-
statycznego przedmiotów, mają natężenia w porównaniu 
z polami zmiennymi całkiem spore, lecz o całe rzędy 
wielkości za małe, żeby zagrozić człowiekowi. Pola 
przemienne, i zmienne, bo to trochę co innego – pierwsze 
zmieniają kierunek, drugie tylko wartość – wywołują 
w ciele człowiek przepływ ładunku przestrzennego. 
W przypadku wielkich natężeń, jakie występują pod li-
niami wysokiego napięcia, indukowane prądy są nie do 
pominięcia. Pod liniami wysokiego napięcia nie powinno 
się przebywać. Nie szkodzi gdy przechodzimy czy tym 
bardziej przejeżdżamy, ale na pewno nie należy rozbijać 
tam namiotów, także długotrwałe przebywanie związane 
na przykład z plewieniem działki może być wyraźnie 
szkodliwe. 

Istotnym czynnikiem jest częstotliwość pola. Linie 
wysokiego napięcia generują pole o podstawowej skła-
dowej 50 herców (Hz). W przewodach płyną jeszcze 
harmoniczne, jednak ich wielkość nie przekracza kilku 
procent składowej podstawowej i nie mają wpływu na 
zdrowie człowieka, mogą natomiast dość skutecznie za-
kłócić odbiór na falach długich i średnich. 

We Wrocku była kiedyś „haja” związana z budową 
kolejnego supersilnego elektromagnesu w Instytucie Ni-
skich Temperatur. Okoliczni mieszkańcy protestowali, 
szukając poparcia między innymi u fizyków. Jak niesie 
wieść gminna, profesor Przystawa, choć teoretyk, szybko 
oszacował wielkość pola poza murami laboratorium 
i wyszło, że jego wartość jest wielokrotnie (o kilka rzę-
dów) niższa od wielkości pola ziemskiego. Generalnie, 
pola magnetyczne wytwarzane przez wszelkie urządzenia 
elektryczne bardzo szybko maleją z odległością. 
W przybliżeniu obowiązuje tu, w najgorszym przypadku, 
zależność dipolowa, jak „jeden przez r do trzeciej”. Co 
oznacza, że dwukrotne zwiększenie odległości daje jedną 
ósmą początkowego natężenia, trzykrotne – jedną dwu-
dziestą siódmą. Najczęściej, ze względu na wielobiegu-
nową konfigurację pola, różnice są jeszcze większe. Nie-
stety, w praktyce bywają sytuacje, gdy na przykład 
w budynkach mieszkalnych znajdują się w piwnicach 
stacje transformatorowe i to „nie jest zdrowe”. Co prawda 
wykazanie bezpośredniego wpływu jest trudne, na pewno 
większe znaczenie ma, czy delikwent, który tam mieszka, 
pali, lecz gdy można, lepiej uniknąć takiej lokalizacji. 

A co, jeśli już ktoś mieszka w takim domu? Uczciwie 
mówiąc, można zrobić niewiele. Po pierwsze, trzeba 
wynieść miejsca do spania w najodleglejszy od transfor-

matora kąt. To naprawdę pomaga. Skuteczne ekranowanie 
pola magnetycznego jest trudne. Tak naprawdę potrzebu-
jemy puszki z blachy, najlepiej z tak zwanego mu-metalu, 
blachy transformatorowej i to dość grubej, kilka milime-
trów. Można poradzić psychologiczne działania, które 
najczęściej są krokiem w dobrym kierunku, takie jak 
spanie na metalowym łóżku lub przynajmniej z metalową 
ramą pod materacem zespawaną w czworokąt 
z kątownika albo położenie pod łóżkiem czy dywanem 
arkusza blachy. Z tym zastrzeżeniem, że wynik operacji 
trzeba sprawdzić, bo może być gorzej. Wzbudzane 
w metalowych przedmiotach prądy wirowe najczęściej 
dają sumaryczną konfigurację pola o mniejszym natęże-
niu niż była bez tych dodatków. Natomiast kompletnie nic 
nie zmieniają rozprowadzane przez radiestetów „odpro-
mienniki”. Mają taką zaletę, że nie wpływają na pole 
magnetyczne, natomiast realne ekrany mogą tworzyć 
strefy wzmocnionego pola. Możemy się posłużyć wspo-
mnianym urządzeniem z cewkami do pomiaru pola, by 
sprawdzić wynik dokonanych zmian. Generalnie jednak 
wszystko to są działania dość pozorne, bo tak naprawdę to 
dopiero osiągnięcie poziomu ekranowania rzędu czter-
dziestu decybeli (dB), a więc w jednostkach liniowych 
w przybliżeniu tysiąc razy, coś istotnie zmienia. Ponadto 
trzeba pamiętać, że negatywny wpływ pól, poza naprawdę 
dużymi natężeniami (takimi, jakie mielibyśmy bezpo-
średnio w celi transformatora) ma mniejsze znaczenie na 
zdrowie niż nawyki żywieniowe. 

Nie mają żadnego wpływu na człowieka pola elek-
tryczne produkowane przez domowe urządzenia typu 
monitory komputerowe, telewizory, zasilacze kompute-
rów, same komputery. Nie ma znaczenia, czy to są wiel-
kie serwery, czy też biurkowe pecety. Natężenia pól, 
które produkują mogą najwyżej zakłócić pracę innego 
urządzenia, ale dla człowieka nie mają znaczenia. 

Można sobie też darować nadajniki z zakresu 100 
kHz do 300 MHz, przy czym do 100 MHz jesteśmy bar-
dzo ładnie chronieni od wpływu pola przez efekt naskór-
kowy. Zastrzegam tu, że dla każdego zakresu mamy natę-
żenia, które mogą zrobić kuku, lecz dla częstotliwości 
radiowych mogą być one nawet większe niż dla pól 50 
Hz, przy czym konkretne wartości zależą od tego, kto 
badał i jak badał. Praktyczne jest co innego. W przypadku 
nadajników zazwyczaj mamy określaną strefę bezpie-
czeństwa wokół urządzeń – przede wszystkim anteny. Na 
temat niezbadanego wpływu nadajników krążą legendy. 
Rzecz można podsumować tak, że prądy wielkich często-
tliwości (wcz) nie wnikają w ciało człowieka. Gdy prze-
bywamy poza ową strefą bezpieczeństwa, wpływ nadaj-
nika na ciało jest niemierzalny. 

Niestety, powyżej 300 MHz zaczynają się problemy. 
To zakres, w którym ciało zaczyna absorbować energię 
pola wcz. Zjawisko to stanowi podstawę działania kuchni 
mikrofalowych. Pola wytwarzane przez telefony komór-
kowe wnikają w ciało i dla natężeń, jakie produkują, 
skrócone do niemożliwości anteny wywołują mierzalne, 
rzędu dziesiątych części stopnia podgrzanie ciała. Dlate-
go, jeśli ktoś panikuje z powodu pola wytwarzanego 
przez jego komputer, przede wszystkim należy pozbyć się 
telefonu, albo przynajmniej zaopatrzyć się w zestaw ze 
słuchawką, żeby anteny nie przytykać do głowy. 

Z tej przyczyny zalecałbym radioamatorom wielką 
ostrożność w udziałach i wypowiadaniu się, gdy idzie 



 48 

o zbiorowy protest ekologiczny przeciw budowaniu no-
wych masztów nadajników. Zdarza się to ostatnio często. 
Ludzie, o których w lud poszła legenda, że się znają, 
bywają nagabywani, by się sprawą zająć. Brutalnie po-
wiem, że o ile idzie o naszą skórę, trzeba sprawdzić, co to 
jest i z jaką mocą pracuje. Przekroczenia norm dla zakre-
sów powyżej 300 MHz są prawdopodobne, bo mamy tu 
dopuszczalne moce bodaj (podaję z głowy) 0,25 miliwata 
(mW) na metr kwadratowy. Przy parabolicznych antenach 
i nadajnikach o mocy rzędu dziesięciu watów, może się 
okazać, że jeszcze w odległości kilku kilometrów mamy 
przekroczenie mocy dopuszczalnej. Bywa jednak, że 
w systemach telefonii komórkowej nadajniki mają moce 
kilkudziesięciu miliwatów i wszelkie awanturowanie się 
nie ma żadnego sensu. Promieniowanie mikrofalowe 
skutecznie ekranują siatki, cienkie blachy, a nawet zwykła 
folia aluminiowa. Tym niemniej trzeba sprawdzić sku-
teczność ekranowania, bo źle ustawiony ekran działa jak 
lustro i może odbijać promieniowanie, zwiększając do-
datkowo jego natężenie w strefie, którą chcemy chronić. 
Potrzebny jest miernik natężenia pola lub przynajmniej 
wskaźnik natężenia pola. Ponieważ na niskie natężenia 
takie mierniki są trudno dostępne, można próbować zna-
leźć po prostu odbiornik na dany zakres ze wskaźnikiem 
wysterowania. Ale zapewne też się nie uda, chyba że 
wymusimy groźnymi pismami urzędowe badania. Prak-
tycznie tylko pomiar jest w takich sytuacjach rozstrzyga-
jący, bowiem też bywa, że inwestor poda w dokumentacji 
co innego, a potem, gdy sprawa ucichnie, podłączy sobie 
coś więcej. A najczęściej awantura rozgrywa się wokół 
czegoś widocznego, co się w oczy rzuca, podczas gdy 
przekroczenia pochodzą najczęściej od urządzeń, których 
istnienia często mieszkańcy okolicy w ogóle nie podej-
rzewają. 

Jeśli potrzebujesz wydać opinię „dla siebie”, zacznij 
od sprawdzenia w lokalnym urzędzie wojewódzkim. 
Powinno się tam znajdować coś na kształt ośrodka badań 
i kontroli środowiska. Tamże może być komórka zajmu-
jąca się promieniowaniem radiowym. Wobec ciągłych 
reorganizacji to się może inaczej nazywać, ale w tych 
okolicach powinna znajdować się dokumentacja. Tę trze-
ba obejrzeć, porównać z normami i mieć nadzieję, że 
znajdują się w niej prawdziwe dane. Generalnie bez pani-
ki, skoro nie widać wpływu komórek na ludzi, to wyglą-
da, że jako populacja jesteśmy na fale radiowe odporni. 

Radioamator bardzo często pełni rolę czegoś, co zwie 
pogotowiem komputerowym. Nie wiem, czy ma to co-
kolwiek wspólnego z elektroniką, poza tym, że faktycz-
nie, komputer jest urządzeniem elektronicznym, ale jak 
widzę w moim otoczeniu, elektronik przed robotami 
komputerowymi uciec nie za bardzo może. 

Powiem szczerze, że to zabawne, że tak łatwo czło-
wiek wpada w pułapkę niesienia pomocy i wiedzy. 
W końcu staje się to czymś niezwykle uciążliwym. Naj-
gorzej z ludźmi, którym komputer jest niepotrzebny. To 
prawdziwe nieszczęście, bo osobnik tego rodzaju bardzo 
często spędza całe dni przed ekranem, nie wykonując tak 
naprawdę żadnej pracy. Bardzo często coś robi, przy 
czym to „coś” jest szeregiem chaotycznych posunięć, 
które, gdy im się dobrze przyjrzeć, mają tylko jedną 
wspólną cechę – prowadzą do załamania systemu. Co 
gorsze, ludzie tacy nagminnie ulegają firmowej propa-
gandzie i usiłują zrobić rzeczy, których nie należało robić. 

Przykład? Widziałem reklamę prasową bodaj Win 98 
gdzie stało między innymi: „możesz wreszcie zainstalo-
wać tyle czcionek, ile tylko chcesz”. Nie możesz. „Mo-
żesz swój komputer dowolnie skonfigurować”. No... 
w zasadzie. „Możesz wreszcie bezpiecznie pracować 
w sieci”. Owszem pod Linuksem, Free BSD, Open BSD 
i takimi tam. 

W kwestie „pogotowia komputerowego” to mam dwa 
zalecenia. Zainstaluj przede wszystkim sobie Linuksa. Po 
drugie, naucz się „rżnąć głupa”. Problem bowiem 
z komputerowymi (uży)szkodnikami taki, że chętnie nie 
dadzą żyć. Jest to przede wszystkim problem socjologicz-
ny. Nie namawiam do nieżyczliwości wobec ludzi, lecz 
każdy z nas chyba doskonale wyczuwa moment, gdy 
przestaje chodzić o rzeczywiste potrzeby, a zaczynają się 
kaprysy. No więc, gdy nie chodzi gra, gdy nie działa jakaś 
wtyczka w Internet Explorerze, coś z Winampem, ty nie 
wiesz, nie masz tego u siebie. Java nie chodzi, coś się nie 
wyświetla, o proszę zobaczyć, nie znasz się na tym, poję-
cia nie masz, co trzeba ściągnąć, ty masz prymitywny 
system Linux. Filmy się nie wyświetlają, flash nie chodzi 
i w ogóle – tu wykonujesz gest totalnej bezradności. 

Ruch trzeci. To się nie zawsze udaje. Zainstaluj użyt-
kownikowi Linuksa wspólnie z Windowsem. Nie ma 
sieci? Ojej... A na Linuksie jest? Jest! No to proszę pra-
cować na Linuksie... Windows się zawirusował... Do-
prawdy, co za ludzie, jak oni mogą rozsyłać takie pa-
skudztwa... No, ale z jakiego programu pocztowego 
pan(i) korzystał(a)? Outlook... No tak... No, niestety. 
A mówiłem używać pine... No to teraz trzeba będzie 
poszukać jakiegoś dobrego programu antywirusowego, 
a na razie wyłączyć Windows i używać tylko Linuksa... 

Jeśli chodzi o rozwiązywanie prawdziwych proble-
mów, to zaczynamy od tego, by do nich nie dopuścić. 
Trzeba kupić komputer – radzimy zmałpować jakąś znaną 
działającą konfigurację, z dokładnie tym systemem ope-
racyjnym i tymi peryferiami, jakie chcemy używać. 
Oczywiście coś tam, drukarka, skaner będą inne. Zastrze-
gamy przy zakupie, że możemy oddać sprzęt. Po drugie, 
jeśli komputer ma służyć do poważnej pracy, nie kupuje-
my wszystkiego hurtem, komputera, drukarki skanera, 
czytnika kart pamięci, nagrywarki DVD itd. Choć to 
kłopotliwe, choć sprzedawca będzie nam oferował zniżki, 
choć nie ma czasu, staramy się zacząć od komputera 
z jednym twardym dyskiem, klawiatury i monitora. Dzia-
ła? Kupujemy zestaw głośników. Działa? No to dokłada-
my nagrywarkę DVD. W ten sposób możemy łatwo wy-
łapać moment, w którym coś zaszwankuje, i wiemy co. 
Można oczywiście kupić „wszystko” i składać po kolei, 
ale z doświadczenia wiem, że efekt nie będzie taki sam. 
Zawsze przychodzi moment entuzjazmu i podłączania 
„reszty”. A potem odkrycie, że coś tu, kurna... 

Jeśli przygotowujemy stanowisko pracy, warto po-
święcić na to kilka dni. Jaki system operacyjny? Jestem 
pingwiniarzem. Ale bez fanatyzmu. Część sprzętu nie 
działa w Linuksie, część działa źle. Windows będzie 
znakomity, jeśli nie dopuścimy go do sieci i nie będziemy 
bez pamięci doinstalowywać do niego oprogramowania. 
Musimy się liczyć z zawirusowaniem. Z moich doświad-
czeń wynika, że nieodporne na wirusy są również „entki”, 
i Win 2000 Professional. 

Zmorą komputerowych awarii jest utrata danych. 
Metod zabezpieczenia jest wiele, ale najlepszą jest regu-
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larna archiwizacja. Kopie bezpieczeństwa wykonujemy 
na oddzielnym sprzęcie. Nie jest kopią bezpieczeństwa 
coś na tym samym dysku, drugim dysku, ale w tym sa-
mym komputerze. Nie bardzo jako kopie bezpieczeństwa 
działają, przykro mi, że to mówię, płyty CD i DVD na-
grywalne, mimo że są powszechnie używane i do tego 
celu wyprodukowane. Przynajmniej w polskich warun-
kach. Przyczyna tkwi w tym, że sporo z nich, to produk-
cyjne odpady, które są „zagospodarowywane” 
i sprzedawane jako firmowe. Płyty te potrafią stać się 
nieczytelne po kilku miesiącach. Pewnym zabezpiecze-
niem jest kupowanie ich w sklepach, które utrzymują się 
długi czas na rynku. Można mieć nadzieję, że dbają one 
o swój wizerunek i unikają kiepskich towarów. Niestety, 
zdarzyło mi się nabyć w dużym markecie akumulatory, 
które padły po kilku ładowaniach. Rzeczywiście, nie dla 
idiotów. Jak się zdaje, jeśli chodzi o artykuły elektronicz-
ne, większym zaufaniem można darzyć niewielkie pół-
hurtownie wyspecjalizowane w tej branży i celujące na 
wyspecjalizowanego klienta, który zauważy nie tylko 
zarysowania na obudowie, ale i wady produkcyjne. 

Z tej przyczyny kopie ważnych dokumentów trzeba 
wykonać na dwóch, a nawet trzech firmowych płytach, 
różnych firm. Zalecenie wydaje się przesadne, ale też 
miałem okazję wypróbować (bez)skuteczność programów 
do odzyskiwania danych z uszkodzonych płyt. Nagrywa-
nie przeprowadzamy z opcją weryfikacji nagrania. 
A potem nagrane płyty sprawdzamy na innym kompute-
rze. Płyta przynajmniej powinna się zgłosić, warto spraw-
dzić czy odczytywalne są wybrane pliki. 

Co warto zaznaczyć, każda kopia bezpieczeństwa jest 
lepsza niż żadna. Z moich doświadczeń wynika, że na 
dwadzieścia, trzydzieści przypadków utraty danych tylko 
jeden jest spowodowany czymś innym niż pomyłką użyt-
kownika. Najczęściej do nieszczęścia dochodzi przez 
nadpisanie pliku, albo przy okazji porządków na dysku. 
Przy kasowaniu łapka się „omska” i w cholerę idzie robo-
ta z kilku miesięcy. W takiej okoliczności oczywiście 
kopia pliku, choćby nawet w tym samym katalogu ma 
szansę się ostać. Tym niemniej uważam, że skoro jest 
bardzo łatwo zrobić porządną kopię, to lepiej zrobić ją 
kosztem niewiele większej roboty dobrze, a więc na ja-
kimś osobnym nośniku, na koncie ftp, na osobnej maszy-
nie, można założyć darmowe konto pocztowe i wysłać list 
do siebie z załącznikiem. W programie pocztowym „od-
klikujemy” automatyczne usuwanie poczty z tego konta 
i mamy skuteczny backup. Moim zdaniem także bardzo 
dobre są karty pamięci do aparatów cyfrowych, łatwe 
w użyciu, znakomicie „trzymają” dane. 

Trzeba jeszcze pamiętać, że im większy plik, tym 
większe prawdopodobieństwo jego uszkodzenia na da-
nym nośniku. Rośnie ono eksponencjalnie (wykładniczo). 
Oznacza to tyle, że nawet na bardzo bezpiecznym nośni-
ku, jakim jest twardy dysk, „rżną się” pliki o rozmiarach 
200-300 MB. Tymczasem prawdopodobieństwo uszko-
dzenia plików wielkości pojedynczych megabajtów jest 
praktycznie zerowe. 

Niestety, bardzo często występują uszkodzenia „or-
ganizacyjne”. Ktoś coś pisał w Wordzie, rysunek wykonał 
w Corelu 3.0 i osadził w dokumencie. Potem w cholerę 
poszedł system z Corelem i rysunek trzeba wyedytować. 
Bardzo zabawne, zwłaszcza gdy w dokumencie są jeszcze 
jakieś uszkodzenia. Podobne efekty uzyskamy, gdy ktoś 

tworzył, używając „rysowaczki” Worda w dawnych wer-
sjach i teraz trzeba rysunki poprawiać. Bardzo często źle 
sformatowane dokumenty (banalne wystawanie „ramek” 
i rysunków poza marginesy) nagle nie chcą się drukować. 
Bywają takie kwiatki, że ktoś „usunął” coś z rysunku 
wektorowego, ustawiając szerokość tego czegoś na zero 
itd. Najwięcej nieszczęść powodują domorośli ekspery-
mentatorzy, którzy mają doskonałą zabawę 
z poznawaniem zwłaszcza Worda i którzy, nie znając 
zasad i nie mając najmniejszej chęci zajrzenia do pod-
ręczników, potrafią tak „napacać” myszką, że odkręcenie 
wyników eksperymentów graniczy z cudem. 

Co zrobić, gdy zwracają się do „złotej rączki”, by coś 
zrobił z tym „wszystkim”? Moim zdaniem zacząć trzeba 
od... wyrobienia poczucia winy. To znaczy, jeśli grozi 
nam, że będziemy zmuszeni do „wydłubywania” rysun-
ków zrobionych w Corelu 3.0 (a jest zresztą cała kolekcja 
innych programów wektorowych, których już nie ma 
w obiegu) nie mając oczywiście płyt instalacyjnych pro-
gramu i tak dalej, zaczynamy możliwie wcześnie maru-
dzić o zasadach. Że przynajmniej jeśli są ważne doku-
menty, to zachowujemy je w osobnych katalogach 
z osobno zapisanymi rysunkami. Jeśli komuś „odbiło” 
i produkuje dokumenty typu audycja telewizyjna 
z animowanymi czcionkami, z efektami dźwiękowymi, to 
niech w tym katalogu znajdzie się plik z czystym tekstem. 

Generalnie radzę unikać wszelkich komplikacji in-
formatycznych, a nawet wręcz je tępić. Możliwie naj-
mniej ozdobników, możliwie najmniej narzędzi. Jeśli 
dokument ma do czegoś służyć, to tekst nie powinien 
zawierać żadnych „wynalazków” w stylu notatki wyświe-
tlające się na żółtych polach, rejestracji zmian dokumen-
tu, wersji i innych, które tak znakomicie „ułatwiają” edy-
cję. Dokument jest „naprawdę” bezpieczny, jeśli da się go 
zapisać jako czysty txt. 

Otóż współcześni informatycy starają się nam „uła-
twić” wszystko, rzeczy najprostsze, nawet wiązanie sznu-
rowadeł by skomputeryzowali. Sęk w tym, że gdy coś, 
nad czym się biedzimy, ma jakąś wartość, może ją za-
chować przez kilka, kilkanaście lat, a wówczas okaże się, 
że wersja wiązaczki do sznurowadeł całkowicie się zmie-
niła i przyjdzie nam człapać w rozwiązanych butach. 
Dlatego lepiej zachować umiejętność wiązania butów 
własnymi rękami. 

Moim zdaniem przykładem zachowania równowagi 
pomiędzy komplikacją a wygodą jest LaTeX. Dla wielu 
osób posługiwanie się tym systemem sprzed trzydziestu 
lat jest przykładem tego, jak niektórzy ludzie są uparci 
i jak z upodobaniem robią wszystkim na przekór. Sęk 
w tym, że LaTeX jest standardem na wielu uczelniach, 
z reguły tych stojących wyżej w różnych rankingach. 
Chyba jednak „coś w tym jest”. Dokumenty pisane 
w LaTeX-u są zwykłymi plikami tekstowymi. Nie wystę-
puje tam nic poza znakami z zakresu użytego kodowania 
dla nas ISO-8859-2 lub też CP-1250. Zamiast formatowa-
nia mamy opis formatowania. Można oczywiście zapytać, 
skąd piszący ma wiedzieć, jak dokument będzie wyglądał, 
skoro nie widzi. Okazuje się, że przy zachowaniu stan-
dardów i pisaniu standardowych dokumentów jest niewie-
le miejsc, gdzie trzeba interweniować, praktycznie „się 
daje”. LaTeX ma też własność bardzo starannego składa-
nia, dobierania odstępów pomiędzy literami i wyrazami. 
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Jeśli chcesz, Czytelniku, złożyć elegancki dokument, użyj 
LaTeX-a. 

Lecz nie o zaletach chciałem, ale o pewnym schema-
cie postępowania. Dowcip w tym, że pisząc w LaTeX-u 
musimy mieć świadomość, co robimy, i robimy to z całą 
świadomością. Najpierw tworzymy PLIK ŹRÓDŁOWY. 
To nie jest dokument do czytania, ale jest to coś, co się 
znakomicie daje edytować. Potem dopiero tworzymy, 
wykonując tak zwaną kompilację, wersję NIEEDYTO-
WALNĄ. Ta jest do czytania. Oczywiście użytkownik 
może sobie skasować plik źródłowy, może także walnąć 
się młotkiem w głowę albo zrobić inną krzywdę, lecz 
z pełną wiedzą, że robi sobie krzywdę, że odbiera możli-
wość edytowania dokumentu. 

Jednocześnie wersja gotowa powstaje w formacie 
postscript lub pdf, która znakomicie zabezpiecza przed 
nieoczekiwanym wyglądem dokumentu. 

Pisząc w LaTeX-u, trzeba się namęczyć, by stworzyć 
ogromny plik dokumentu wynikowego, w którym jest 
„wszystko” i dzięki któremu wreszcie mamy na dysku 
„porządek”. Jednocześnie jest to plik, którego prawdopo-
dobieństwo uszkodzenia jest kilkadziesiąt razy większe 
niż plików wchodzących w jego skład. Naturalnym wyni-
kiem roboty jest katalog zawierający elementy składowe, 
zdjęcia, rysunki, czasami oddzielne pliki, zawierające 
fragmenty tekstu, oraz główny dokument w formie pliku 
źródłowego i w formie nieedytowalnej, która może zostać 
na przykład wydrukowana, wysłana do naświetlania, i tak 
dalej. Sytuacja, że nie możemy nic zrobić, bo zmieniła się 
wersja Worda, ktoś odinstalował czcionki czy skasował 
jakiś program, jest właściwie nie do pomyślenia. 

W pliku źródłowym możemy umieszczać komenta-
rze, które nie będą widoczne w wynikowym pliku. Opis 
formatowania prawie nigdy nie pozostawia wątpliwości, 
co chciał autor, czy na przykład przesunąć początek zda-
nia o kilka centymetrów, czy wycentrować tekst, czy 
chodzi o czcionkę pochyłą, czy o to, żeby wyraz wyróż-
niał się w tekście. LaTeX umożliwia to, co kochają wszy-
scy programiści – tworzenie bloków mieszczących się 
w ramach jednego ekranu, które dostarczają nam zorgani-
zowanej porcji informacji na temat tekstu. Jeśli na przy-
kład kompilator „napyskował” nam, możemy podejrze-
wać, że brakuje jakiegoś pakietu produkującego czy znaki 
narodowe, czy specjalne, możemy bez kłopotu pobrać go 
z sieci (bez kłopotu w tym sensie, że nikt nie każe płacić) 
i doinstalować go. A jakiego, zazwyczaj łatwo dowiemy 
się z tak zwanej preambuły i z komunikatów. 

Aby nie było niedomówień, LaTeX nie nadaje się do 
szybkiego napisania podania o urlop, wniosku o zakup, 
przegrywa z Wordem w konkurencji dokumentów kilku-
nastozdaniowych, biurowych i jednocześnie jednorazo-
wych, chyba że ktoś napisze szablon, który niestety bę-
dzie pasował tylko do podania o urlop i tylko w jednej 
firmie. Do pism biurowych nadają się edytory biurowe. 
W przypadku innych dokumentów trzeba użyć oprogra-
mowania przeznaczonego do tworzenia tego typu doku-
mentów. Inaczej mówiąc, nie używaj scyzoryka do od-
kręcania śrub, nawet gdy producent zaopatrzył go 
w stosowną końcówkę i zapewnia, że jest doskonała. Użyj 
śrubokręta. 

W kwestii oprogramowania to rzecz trzeba zakoń-
czyć nieco zmodyfikowanym zaleceniem z książki „Sztu-
ka elektroniki” P. Horowitza i W. Hilla. Po pierwsze, 

trzeba znaleźć program, który faktycznie nadaje się do 
wykonywania tego, co chcemy zrobić. Po drugie, trzeba 
się nauczyć go obsługiwać. Po trzecie... nie przekonywać 
innych, że jest najlepszy. Warto sobie uzmysłowić, że 
większość oprogramowania do typowych robót kompute-
rowych zostało doprowadzone praktycznie do perfekcji 
już wiele lat temu i w tej chwili mamy już tylko rozpacz-
liwe ruchy firm komputerowych, które usiłują nas prze-
konać, że potrafiły jeszcze coś udoskonalić. 
W rzeczywistości mamy do czynienia z często perfidną 
polityką marketingową. Na przykład polega ona na tym, 
że wycofuje się ze sprzedaży wcześniejszą wersję pakietu, 
nowi klienci nabywają już tylko nowe i po pewnym cza-
sie człowiek, który nie miał ani potrzeby, ani chęci kupo-
wać nowego oprogramowania, staje się „niekompatybil-
ny”. Zazwyczaj nie ma prawdziwego problemu, ale dys-
komfort psychiczny wystarcza, by wydać kolejną sumę. 

Do trzech zaleceń wymienionych poprzednio, trzeba 
dodać jeszcze dwa. Czwarte to: nie rób za pomocą pro-
gramu czegoś, do czego się kiepsko nadaje, a więc „użyj 
śrubokręta”. Gdy piszesz pracę naukową, skomplikowaną 
książkę, użyj LaTeX-a, rysunki wykonuj w programie 
rysunkowym, a nie w „rysowaczkach” ze suit biurowych, 
podania pisz w programach biurowych. Dalej: miej świa-
domość, że producent oprogramowania chce cię zdezin-
formować, wmawia, że za pomocą pakietu da się zrobić 
wszystko, a więc namawia cię do używania scyzoryka. 
Wmawia, też, że będzie trzymał się standardów. Pamiętaj, 
jego jedynym zadaniem jest zarobienie jak największej 
ilości pieniędzy. Dlatego zalecenie numer pięć to: staraj 
się zachować niezależność. Moim zdaniem najlepszym 
sposobem jest trzymanie się darmowego oprogramowa-
nia, gdzie to możliwe, ale to nie jeden sposób. Często 
wystarcza zachowanie prostoty, podziału pracy na narzę-
dzia przeznaczone specjalnie już do edycji tekstów, grafi-
ki rastrowej, czy grafiki wektorowej i banalne zachowy-
wanie plików źródłowych i składowych dokumentu. 

Temat kolejny to pytania do fachowca, jaki sobie ku-
pić aparat fotograficzny. Miej świadomość, Drogi Czytel-
niku, że nie jest to sprawa obojętna i staje się polityczna, 
gdy masz poradzić: „cyfra” czy analog. 

Ot, czytam sobie kiedyś w Gazecie (Wyborczej) 
o radosnym rozwoju fotografii cyfrowej. Czytam, a to 
model taki, matryca taka i cena inna, niższa. Czytam 
w końcu, że z analogami definitywny koniec. No... 
w zasadzie. W końcu czytam, że analogów używają tylko 
młodzi ludzie, artyści i wychodzi na to, tacy tam dziwacy. 
Ano tak, na ten przykład w fotografii lotniczej używa się 
filmów 120 mm szerokości, o ile mnie pamięć nie myli. 
W fotografii reklamowej, ale i dokumentacyjnej używa-
my tak zwanych aparatów wielkoformatowych. Klisza 
mniej więcej wielkości 95x120 mm do kartki formatu 
mniej więcej A4. Dlaczego? Technologia. Jeśli chcemy 
wykonać coś dziesięć razy mniejszego, to można się spo-
dziewać, że wszelkie luzy i niedokładności muszą zmaleć 
w tej samej proporcji. Odwrotnie, gdy zrobimy coś więk-
szego, nie musimy spartolić, możemy zrobić tak dokładne 
jak małe. Przypominam, że tak zwana rozdzielczość 
obiektywów do aparatów małoobrazkowych wynosi dziś 
około osiemdziesięciu linii na milimetr, zaś kiepskiego 
obiektywu Wega 12 B do starego Kijewa: pięćdziesiąt 
linii na milimetr. Ponieważ Kijew ma kadr 55x55 mm, 
robi zdjęcia jak żyleta, lepsze niż zrobione znakomitymi 
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„szkłami” na małym obrazku, bo przy okazji „gubi” błędy 
filmu, wszelkie skazy i ziarno, wielkie negatywy możemy 
bezpiecznie skanować na kiepskich płaskich skanerach. 

Gdyby autor tej notatki był choćby średnio zaawan-
sowanym amatorem fotografii, wiedziałby pewnie, że 
klatka 35x24 to równoważnik mniej więcej dwudziestu 
megapikseli, że pewna Mamiya cyfrowa, która ma 22 
megapiksele, kosztuje około czterdziestu dziewięciu ty-
sięcy złociszów i że przy stawkach w rodzaju pięciu zło-
tych za zdjęcie otwierające artykuł, mogą być schody ze 
zamortyzowaniem się zakupu. 

Mógłbym jeszcze coś poopowiadać, na przykład, 
o tym, że „krótkie” obiektywy do cyfry to 7000 zł, a coś 
podobnego do analoga da się trafić za dwa patole. No cóż, 
tak zwany fotograf zazwyczaj posługuje się kilkoma apa-
ratami, w zależności od tego, co potrzebuje zrobić, używa 
różnych technik, cyfrowych, analogowych, czy filmu 
czarno-białego. Kliniczny przypadek, gdy niewiedza 
wypuszcza w pole inne uczucie, które powoduje, że 
dziennikarz liberalnej (liberalny jest dobry i dlatego tu 
czuć jakiś paradoks) gazety nie daruje sobie humani-
stycznej wstawki, która podzieli ludzi choćby na normal-
sów i tych (he, he!) młodych i artystów. Gdyby żurnalista 
wiedział, że pisze do ludzi, którzy z kolei wiedzą o tych 
wszystkich liniach na milimetr, megapikselach 
i kilozłotych, to pomyślałby sobie, że trzeba napisać, że 
zakres zastosowań fotografii cyfrowej systematycznie się 
powiększa i za ileś tam lat itd. Z przykrością stwierdziłby, 
że temat to całkowicie społecznie obojętny, że wywoła 
minimalne emocje. Ale skoro sam zapewne o liniach na 
milimetr nie wiedział, słusznie założył, że banalną infor-
mację o tym, że matryce są coraz większe da się „podja-
rać”. 

Bez emocji podsumujmy. Gdy ktoś, kto nie ma poję-
cia o robieniu zdjęć, jedzie na wycieczkę do Grecji, niech 
se kupi cyfrową „małpę” za półtora tysiąca złotych 
z dwoma kartami po 1 GB. Strzeli tysiąc zdjęć, potem 
obejrzy raz na komputerze, nagra na kiepski CD i po 
kilku miesiącach wszystko się skasuje. Poburczy trochę, 
ale będzie spokój. Dziecku do zabawy najlepiej też kupić 
najtańszą cyfrę. 

Gdy ktoś chce robić odbitki, radziłabym się zastano-
wić nad analogiem. Ponieważ, zależnie od okoliczności, 
koszt wykonania odbitek to od pięćdziesiąt do osiemdzie-
sięciu procent całego kosztu fotografowania. Jak się bę-
dzie robić na analogu, to długość taśmy stanowi dość 
skuteczny hamulec przed wyprodukowaniem dwóch setek 
znakomitych zdjęć, które będzie trzeba koniecznie powie-
lić i rozdać znajomym. 

Generalnie jednak to w sytuacji gdy mamy do czy-
nienia z „pstrykaczem”, poważny kłopot polega na tym, 
że właściwie wystarcza mu „cokolwiek”. Większość 
współcześnie produkowanych aparatów ma zakres nastaw 
(uwaga na przesadzony zakres zoomów, w skrajnych 
położeniach zooma, w tańszych modelach, obraz traci 
ostrość), w których można zrobić nimi całkiem dobre 
zdjęcia. Tymczasem pstrykacz zaczyna zadawać setki 
pytań i jak to się u mnie mówiło „szukać kwadratowych 
jajek”. Jeśli jest człowiekiem rozsądnym, to można mu 
spróbować wytłumaczyć, że w większości wypadków 
wystarczy mu właśnie „cokolwiek”. Problem nie tyle 
w tym, jaki aparat, ale żeby dobrze nauczył się go obsłu-
giwać. Z drugiej strony, trzeba powiedzieć od razu, że 

aparaty „popularne” wyraźnie odpadają jakościowo od 
przeznaczonych dla szeroko pojętego fotoamatora. 

Najczęściej nie mamy problemów z prawdziwymi 
zawodowcami. Tacy na ogół dobrze wiedzą, czego chcą, 
i zazwyczaj potrzebują tylko konkretnych informacji 
technicznych. Jak mi się zdaje, podobnie zachowuje się 
kategoria zwana prawie oficjalnie „sprzętowymi onani-
stami”. Tym tylko nie należy pokazywać własnych zdjęć. 
Schody są z takimi co wiedzą, że dzwoni, ale mają pro-
blem, w którym kościele. Na przykład zadaje nam czło-
wiek pytanie, czy lepsza cyfra, czy analog. Albo jaki 
kupić „dobry” aparat. 

Czasami chcemy z różnych powodów naprawdę po-
móc. Więc na przykład w kwestii dobrych (czyli „cudow-
nych”, które „same” robią zdjęcia) aparatów, to znowu 
obowiązuje zalecenie, żeby nie używać scyzoryka zamiast 
śrubokręta. Wbrew pozorom nie ma aparatów do wszyst-
kiego. Typ „profesjonalny” amatorskiej lustrzanki cyfro-
wej (zamierzona sprzeczność), takie jak Canon 20 D, 30 
Nikon D70, to najczęściej tak zwany aparat reporterski. 
Taki, co dość sporo kosztuje, ma wymienną optykę, robi 
niezłe zdjęcia. Ma szereg usprawnień do pracy w terenie. 
Część aparatów „studyjnych” („jedynki” Canona) jest 
przeznaczona do szybkiej produkcji zdjęć do legitymacji 
czy do reklam. Generalnie sprzęt cyfrowy ma jakość 
umownie zwaną profesjonalną, gdy kosztuje jak wymie-
niona wyżej Mamiya. Jeśli chodzi o analogi, to schody są 
ze skanowaniem, zwłaszcza z negatywów kolorowych. 
Jednak w chwili obecnej amatorski skaner Nikon LS 50 
ma lepsze parametry niż jeszcze niedawno miały skanery 
bębnowe. Po zeskanowaniu dobrze naświetlonego slajdu 
lub negatywu lepszej jakości (broń Boże, nie typu Kodak 
Gold) otrzymujemy zdjęcia czystości cyfrowej, 
o rozmiarze 22 megapikseli, mniej więcej tyle, ile z tej 
Mamiyi za około 50 tysięcy. Nawet jeśli za film zapłaci-
my jakieś 40 złotych za rolkę, to przy obecnym poziomie 
cen mamy marne szanse na to, by sprzęt cyfrowy zwrócił 
się, o ile nie jesteśmy zawodowcami. Dowcip w tym, że 
do „małego obrazka” potrzebujemy, na przykład, trzech 
obiektywów: „standard”, jakiś teleobiektyw i krótki. Ten 
krótki właśnie wspomniane siedem tysięcy złotych będzie 
kosztował. 

Co prawda, to jest cena za większość „zawodowych” 
obiektywów. Niestety, „szkła” dedykowane do aparatów 
cyfrowych nie znalazły się jeszcze na wtórnym rynku. 
Dotyczy to większości osprzętu, filtrów, lamp błysko-
wych, radiowych wyzwalaczy, a nawet po części nawet 
toreb. Za wszystko co do cyfry trzeba zapłacić drożej. 

Niestety, czas amortyzacji jest dość krótki. Jeśli dziś 
matryce mają 8,5 megapiksela, za dwa, trzy lata osiągną 
dwa razy więcej, pewnie (optymistycznie), za trzy lub 
cztery pojawią matryce 20-30 M-pikseli o pełnym wymia-
rze 24x35 mm. I to będzie czas na zakończenie przygody 
z fotografią analogową. Ktoś, kto kupił dziś aparat 8,5 
Mpiksela za ~ 5 tysięcy zł czy Nikona D200 z matrycą 
około 10,2 Mpiksela za jakieś 6,3 tysiąca zł, będzie mógł 
sprzedać go za 1/2 – 1/3 ceny. Będzie musiał to zrobić, 
jeśli będzie chciał imponować zdjęciami o topowej jako-
ści. A żeby dokonać wyboru, warto zrobić kosztorys, lecz 
da się to tylko wówczas, gdy będziemy wiedzieli, do 
czego aparat ma służyć. A więc, gdy ktoś robi typowe 
zdjęcia wycieczkowe, czy imprezowe i chce mieć dobry 
jakościowo sprzęt, to jest to typ pracy reporterskiej. 
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Czymś odmiennym i całkowicie nieprzydatnym 
w zabawach w fotografa, a tym bardziej do dokumento-
wania wesela czy wycieczki do Ciechocinka, jest aparat 
studyjny. Mamiya wersja analogowa i za ludzkie pienią-
dze waży 2,6 kg, ma centralną migawkę z najkrótszym 
czasem 1/400 i żeby zrobić zdjęcie, trzeba się tyle pona-
stawiać, że największym twardzielom odejdzie ochota. 

Aparat od około 6,5 M-piksela wystarczy do wydru-
kowania (naświetlenia) dużych odbitek, do powieszenia 
w Internecie skadrowanych zdjęć, do zamieszczania 
w lokalnej gazecie, nawet dla kolorowych magazynów 
w formacie A4, jeśli zdjęcie jest ciekawe. W takim zasto-
sowaniu zapewne nikt nie będzie grymasił i za umowne 
trzy lata, gdy zmieni się technologia, otrzymując zdjęcia 
6,5 M-piksela. Nie potrzeba sprzedawać aparatu. Nato-
miast ktoś, kto, na przykład, myśli o urządzeniu wystawy 
albo sprzedawaniu własnych zdjęć, komu zależy na 
utrzymaniu wysokiej jakości (wygraniu konkurencji) na 
zakupie cyfry w chwili obecnej prawdopodobnie straci. 
Już chyba kilka razy o tym pisałem, że między bajki nale-
ży włożyć przekonanie, że jeśli się zrobi pięćdziesiąt 
zdjęć to wybierze się jedno, a jak się zrobi pięćset to 
dziesięć. Najprawdopodobniej też jedno. Owszem, są 
dziedziny, gdzie wiele zależy od przypadku. Gdy fotogra-
fujemy wróble albo dzieci na boisku, to zrobienie cieka-
wego zdjęcia jest kwestią szczęścia. Lecz w większości 
wypadków trzeba myśleć, a potem dopiero pstrykać. 

Ponieważ piszę do czasopisma zajmującego się także 
fantastyką i siłą rzeczy futurologią, pozwolę sobie na 
przewidywanie, że pokonanie granicy 20-30 M-pikseli 
potrwa trochę. Rzecz bowiem w tym, że 30 M-pikseli 
odpowiada mniej więcej stu liniom na milimetr. Za grani-
cę rozdzielczości aparatów małoobrazkowych długo, co 
najmniej kilkanaście lat, przyjmuje się około 90 li-
nii/milimetr. „Nie bardzo” potrafiły ją przesunąć choćby 
obiektywy z soczewką asferyczną. Dodajmy, że najwyż-
sze rozdzielczości i tak osiągają obiektywy stałoognisko-
we. Dobre zoomy mają około 80 linii/mm. Jest to też 
granica „praktyczna”. Wynika ona z tego, że robiąc zdję-
cia, zakładamy istnienie jakiejś głębi ostrości. 
W rzeczywistości jest ona wynikiem założenia pewnego 
„akceptowalnego” rozmycia. Geometrycznie, obraz 
przedmiotów leżących tylko na jednej płaszczyźnie jest 
rejestrowany jako ostry. Uzyskanie maksymalnej ostrości 
wymaga wstrzelenia się w odległość do niej. Oczywiście 
w realnych warunkach tylko część planu leży z niewielką 
tolerancją w odległości „ostrzenia”. Efekt jest do zaob-
serwowania przy obiektywach rzędu 100 mm. Okazuje 
się, że gdy ustawimy ostrość na obiekty odległe o kilkaset 
metrów (300-500) rozmycie obserwujemy przy dużym 
powiększeniu na obiektach leżących w odległości około 
stu, mimo że dla zadanej przesłony (~8) powinny się one 
znaleźć w zakresie głębi ostrości. 

Przyjmuje się, że akceptowalne rozmycie mamy jesz-
cze wówczas, gdy dla filmu 35 mm wielkość krążka roz-
mycia (w przybliżeniu rozmiar obrazu świecącego punk-
tu) ma 0,03 mm. Oznacza to, że rozdzielczość 33 li-
nii/milimetr uznajemy jeszcze za akceptowalną. Jednak 
na dużych powiększeniach, do których potrzebne są tak 
doskonałe zdjęcia, to rozmycie może być zauważalne. 
Oznacza to tyle, że z wykorzystaniem już osiągniętej 
jakości obiektywów i filmów zaczynają się problemy. 
Niestety, nie zadziała dobrze prosty pomysł na maksy-

malne skręcenie przysłony. Była w historii taka grupa 
fotografów – Grupa f64. Założyli ją w 1932 Ansel 
Adams, Edward Weston, Willard Van Dyke oraz Imogen 
Cunningham. Grupa, która uważała, że dopiero tak duża 
przysłona (f=64) daje wystarczającą głębię, lecz tyczyło 
to aparatu wielkoformatowego. Niestety, obiektywy osią-
gają maksymalną rozdzielczość dla pewnej charaktery-
stycznego dla danej konstrukcji otworu, zazwyczaj 
w okolicy 5,6 – 8,0 Powyżej i poniżej rozdzielczość 
obiektywu maleje. 

Oznacza to tyle, że gdy za kilkanaście lat pojawią się 
właściciele aparatów ze stumegapikselowymi matrycami, 
to będą mieli problem z praktycznym wykazaniem wyż-
szości swego sprzętu. Chyba że sfotografują dużą ścianę, 
ustawiając aparat tak, by płaszczyzna matrycy była ideal-
nie równoległa do ściany. 

Ostatnim zagadnieniem, jaki chciałem omówić dla 
przykładu z fotograficznego cyklu, to lamenty, że jakoś 
nie wyszło. To niestety dość częsta sytuacja, że osobnik 
nabywa bardzo znakomity sprzęt, wszystko się zdaje 
zapięte na ostatni guzik i niestety kicha. Foty są „jakieś 
nie takie” i najgorsze trudno powiedzieć, o co chodzi. 
Naświetlane na automacie, ostrość na autofokusie, zgod-
nie z instrukcją osobnik wycelował i nacisnął spust mi-
gawki. Niczego nie zmieniał, nie próbował ustawiać, żeby 
nie popsuć, wierzył, że kosztowna zabawka sama zrobi 
znakomite zdjęcie. I wyszło... coś. Takie ni pies, ni wy-
dra. 

Popsułem wiele filmów (chyba wszystkie) i miałem 
okazję się zastanowić, co się dzieje. Otóż zaskakująco 
częstym przypadkiem jest to, że za pomocą kiepskiego 
sprzętu ludzie próbują robić zdjęcia, które są technicznie 
trudne lub nawet arcytrudne. To nie są zdjęcia bynajmniej 
w ciemnych pomieszczeniach, jakieś super-szybkie, ma-
kro, teleobiektywami, o których wszyscy wiedzą, że „nie 
wychodzą”. To zdjęcia, o których już pisałem, na przy-
kład cudowny widok z wysokiej wieży. Obserwowałem 
kiedyś szczyt wieży Kościoła Garnizonowego już po 
zachodzie słońca. Ma ona około osiemdziesięciu metrów. 
Co chwilę na szczycie błyskał flesz. To skrajny przypa-
dek, zdjęcie panoramy Wrocławia z lampą błyskową 
o liczbie przewodniej 13 jest mniej więcej takie samo 
dowcipne, jak zdjęcie księżyca w nowiu wykonane 
z lampą błyskową. Otóż bardziej świadomy fotoamator 
poradzi sobie z tym problemem. Jednak spotkamy się 
z lamentami, że cudowne słoneczne krajobrazy wykonane 
tym aparatem jakieś smętne i w związku z tym pewnie 
trzeba jakieś coś super: klisza, obiektyw, jakieś hokus-
pokus, czy ja wiem? Tymczasem zdjęcia krajobrazów 
zwłaszcza dalekich są testem na zdolność rozdzielczą 
aparatu. To raz. Zdjęcie w małym formacie zmienia mo-
rze domów w kolorową kaszkę, nic się nie daje odróżnić. 
Po drugie, bardzo często potrzebny jest szary filtr połów-
kowy. Osłabia on kontrast pomiędzy dalekimi bardzo 
jasnymi partiami obrazu i wyraźnie ciemniejszymi, bli-
skimi. Dalekie widoki są dodatkowo doświetlone poprzez 
rozproszenie słonecznego światła na mgle i kurzu. Różni-
ca jasności jest tak duża, że przekracza zakres przetwa-
rzania czy matrycy, czy filmu. Można się o tym przeko-
nać mając możliwość pomiaru punktowego (spot). Za-
zwyczaj mamy do dyspozycji zakres przetwarzania ośmiu 
przysłon. Gdy różnica pomiędzy partią bliską i daleką 
przekracza sześć przysłon już zaczyna być niebezpiecz-
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nie, bo drobnym szczegółom zostają dwie przysłony na 
zmieszczenie się w zakresie przetwarzania. Zazwyczaj 
w cyfrach niebieski kolor wyskakuje poza zakres prze-
twarzania („przepala się”), niebo robi się zielone, na fil-
mach obraz się „zmydla”, nie daje się odtworzyć kolorów. 
Otóż stary fotografista wie, że naświetlać trzeba raczej na 
te dalekie partie i wie, że generalnie nie tylko dalekie 
krajobrazy kiepsko wychodzą, ale zacznie kręcić 
i kombinować przy dowolnym temacie, w którym główny 
motyw zajmuje mniej niż jedną czwartą kadru. 

Pointa jest ogólniejsza, jeśli chcesz pomóc takiemu 
zmartwionemu fotografiście, to musisz mu wytłumaczyć, 
że albo nauczy się bardzo wielu rzeczy o fotografii, zro-
zumie dlaczego „hassele” mają centralną migawkę 
z najkrótszym czasem 1/400 i po kij filtr polaryzacyjny, 
połówkowy, lub pogodzi się z tym, że po ustawieniu „na 
małpę”, będzie psuł od czasu do czasu zdjęcia i to zapew-
ne te, na których mu będzie najbardziej zależało. 

Czas na jakieś podsumowanie. 
Co światu ma do powiedzenia osobnik o technicznym 

zacięciu lub nawet radioamator, fotoamator, czy ktoś 
równie dziwny? Ano o smogu eletromagnetycznym, że 
w każdym wypadku trzeba zajrzeć do dokumentacji tech-
nicznej, a najlepiej głowy sobie nie kręcić póki się komó-
rę nosi. 

Entuzjasta techniki jak pies do jeża podejdzie do no-
wego oprogramowania, nie będzie podzielał standardu 
„user friendly”, raczej poleci komiks o tymże tytule. 

Zamiast rzucić się na cudowne błyszczące, błyskają-
ce cuda techniki informatycznej poleci coś antycznego, 
topornego, skrzypiącego i trzeszczącego, na kształt wozu 
drabiniastego, jak LaTeX, bo tak mu wychodzi z potrzeby 
zachowania kompatybilności pomiędzy różnymi syste-
mami, analizy awaryjności, oraz godnej dziadków nieuf-
ności wobec producentów oprogramowania. 

W „politycznej” kwestii radosnego rozwoju fotografii 
cyfrowej, doradzi kupno skanera do filmów, a to po to, 
żeby nie wywalać na darmo kasy i zachować jakość. 

We wszystkich kwestiach rozdzieli włos na cztery, 
obsypie mnóstwem terminów technicznych, skomplikuje 
rzecz do stopnia wręcz niemożliwego. W żadnej 
z wymienionych spraw ani nie opowie się zdecydowanie 
za postępem, ani za tradycją. Po prostu ma chłop prze-
chlapane, żadna partia go nie poprze. 
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Magdalena Kozak 

TTrruubbaadduurr  
  
  
Fala letnich upałów przetoczyła się przez okoliczne 

pola i lasy, pozostawiając po sobie połacie pożółkłej tra-
wy i wysuszone na wiór kępy krzewów. Nawet sosny 
w pobliskim lesie przedstawiały wyjątkowo żałosny wi-
dok: ich przywiędłe, pożółkłe igły wręcz błagały o wodę. 
Jeziorko zmieniło się w smętne, błotniste bajoro, 
w którym Paskuda taplała się z coraz większym obrzy-
dzeniem, wyłącznie po to, by nie dostać udaru. Księż-
niczka i Strażnik z obawą popatrywali na poziom wody, 
modląc się w duchu, by nie obniżył się jeszcze bardziej. 
Jeszcze trochę tych upałów i ukaże się wejście do grot, 
a wtedy... Nawet nie śmieli formułować tych myśli. 
Smok, któremu słońce padło na głowę akurat w chwili, 
gdy zagrożone są jego największe skarby... Mogło być 
niewesoło. 

Na szczęście, póki co upały nie budziły w smoczycy 
agresji, wręcz przeciwnie: Pasia stawała się coraz bardziej 
rzewna. Każdego ranka i wieczora wystawała pod Wieżą, 
cierpliwie czekając na drapanie za uszkiem i tylko poję-
kując z cicha od czasu do czasu. Księżniczka starała się 
zaspokoić jej potrzeby, ale nadmierne gorąco również i jej 
dawało się mocno we znaki, pozbawiając sił. Nawet 
Strażnik ograniczył się do corannych i cowieczornych 
obchodów, resztę dnia spędzając w – dusznym, ale jednak 
– cieniu swojej izdebki. 

Jedynej rozrywki dostarczały im ulubione okręty. 
Grali w nie z uporem maniaka, jakby alternatywą pozo-
stawało jedynie położyć się na łóżku i umrzeć 
z przegrzania. 

Gdy w oddali zamajaczyła jakaś niewyraźna sylwet-
ka, z początku żadne z nich nie przyznało się, że cokol-
wiek widzi. Może to fatamorgana? Przy tych temperatu-
rach dziwne, że nie przeprowadziła się do nich cała pu-
stynia... 

W końcu jednak Strażnik nie wytrzymał. Wychylił 
się nieco przez okienko, przymrużył oczy. 

– Oho – rzucił, niby beztrosko. – Rycerz jedzie. No 
i dobrze, dawno już żadnego tu nie było... 

– Jaki tam Rycerz. – Księżniczka miała dużo lepsze 
możliwości widokowe ze swojego okna. – Na piechotę? 
W sukience? 

– Baba? – zdumiał się Strażnik niepomiernie. – 
W taki upał? Eee, to pewnie jakaś pomyłka. Może przej-
dzie bokiem. Dwanaście jot! 

– Trafiony – odparła Księżniczka machinalnie. – Nie, 
na pewno idzie do nas! A już myślałam, że mi się tylko 
zdawało... – dodała, nie kryjąc żalu. 

Przerwali grę, pochowali przybory. Postać rosła, aż 
wreszcie przemieniła się w zadyszaną dziewczynę, śpie-
szącą ku nim drobnymi kroczkami. Przybywająca była 
piękna, jak z obrazka: rozwiane, kruczoczarne loki okala-
ły prześlicznie ukształtowaną twarz. Satynowa, blada 
cera, karminowe wargi, wielkie, ciemne oczy... Strażnik 
otworzył szeroko usta, patrząc na nowoprzybyłą 
z nieskrywanym zachwytem. Księżniczka znienawidziła 
ją więc natychmiast. 

– Ratunku! – zakrzyknęła pannica doniośle, przyspie-
szając kroku. – Pomocy! 

To jest moja kwestia! – pomyślała Księżniczka 
i wydęła wargi z ostentacyjną wręcz niechęcią. 

Dziewczyna dotarła do Wieży, po czym opadła na 
pożółkłą trawę u jej podnóża. Widać bieg przez wysuszo-
ne łąki okazał się być nie lada wysiłkiem Strażnik wy-
gramolił się ze swojej izdebki i popatrywał na pannę, 
niepewny, jak dalej postępować. Co mówiły procedury, 
gmerał w myślach gorączkowo. Rycerza powinien był 
zabić, wiadomo. Ale przecież to baba! Wątpliwym jest, 
by chciała uwolnić Księżniczkę i poślubić ją wraz 
z połową księstwa w posagu. Leży tylko i dyszy, na pew-
no jej gorąco... Może trzeba oblać wodą? 

– On tu zaraz będzie! – wydyszała dziewczyna 
z trudem. – I to będzie straaaaszne! 

– Kto tu będzie? – zaciekawiła się Księżniczka, 
z błyskiem nadziei w oku: może problem rozwiąże się 
sam. – I czemu straszne? 

– Mniam? – zabulgotała pytająco Paskuda, nie wynu-
rzając się przezornie. 

– Ciiicho! – nakazał jej Strażnik. – W czym możemy 
pomóc szanownej pani? – zapytał szarmancko. 

– Ukryjcie mnie! – zażądała dziewczyna z desperacją 
w głosie. – Na tydzień. Tak, żeby nie mógł mnie zoba-
czyć. 

– Ale kto? – rzuciła Księżniczka. – I o co w tym 
wszystkim chodzi? 

Dziewczyna westchnęła ciężko i popatrzyła w górę, 
nie kryjąc zniecierpliwienia. 

– Orażek – oznajmiła, jakby to wyjaśniało wszelkie 
wątpliwości. – Trubadur z naszej wioski. Naraził się 
wiedźmie, no i zaczarowała go. Teraz jest we mnie 
strasznie zakochany. 

– Nic dziwnego. – Strażnik pojaśniał szerokim 
uśmiechem. – Ale do tego nie potrzeba chyba aż wiedź-
mich czarów? 

Dziewczyna odpowiedziała mu wabiącym spojrze-
niem. Spuściła skromnie oczęta i zatrzepotała długimi, 
kruczoczarnymi rzęsami. Zaiste, miała czym. 

– W czym więc problem? – wycedziła Księżniczka 
lodowato. – Spodziewałabym się, że panna potrafi sobie 
samodzielnie poradzić z adoratorem... A tak przy okazji, 
czy moglibyśmy poznać imię szanownego gościa? 

– Alila – oznajmiła dziewczyna, odrzucając dumnie 
w tył czarne loki. – Myślałam, że to wszystkim wiadomo. 
Wieść o mojej nieszczęsnej urodzie obiegła już bowiem 
całe Księstwo, jak mniemam. – Wbrew swojej deklaracji 
bynajmniej nie wyglądała na zmartwioną z tego powodu. 

– Jesteśmy tu, jakby to powiedzieć, nieco niedoin-
formowani – pośpieszył z wyjaśnieniem Strażnik. – Za-
zwyczaj, jeśli już ktoś do nas przyjedzie, to nie na plotki. 
I raczej nie wraca. – Poklepał się po mieczu, jakby to była 
głównie jego zasługa. Pasia w bajorze zabulgotała pogar-
dliwie. 

– A zatem, Alilo... – przerwała mu Księżniczka czym 
prędzej. – Mamy cię ukryć na tydzień, tak? I wtedy, jak 
się domyślam, minie czar? 

– Tak, tak – potwierdziła skwapliwie dziewczyna. – 
Jeżeli Orażek nie zobaczy mnie przez tydzień, czar zosta-
nie z niego zdjęty. Przestanie mnie więc zadręczać swo-
imi niestosownymi propozycjami. Rozumiecie chyba, że 
taka uroda nie może się marnować dla byle trubadura! 
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– To nie możesz siedzieć w chałupie i nie wychodzić 
przez tydzień? – zdenerwowała się Księżniczka. – Musisz 
nam zawracać głowę? 

Strażnik zdziwił się bardzo, nigdy bowiem jeszcze 
nie była tak nieuprzejmą. Rzucił wzwyż spojrzenie pełne 
wyraźnej dezaprobaty. Oczywiście, rozjuszyło to Księż-
niczkę jeszcze bardziej. Zacisnęła gniewnie wargi i  przy-
brała wyjątkowo odpychającą minę. 

– Orażek potrafi dopiąć swego – odparła niezrażona 
niczym Alila. – Będzie chodził, płakał, błagał, śpiewał 
i grał, każdy się przed nim ugnie. Wpuszczają go dokąd 
tylko chce, najpóźniej po trzech dniach. A mnie potrzebny 
cały tydzień. Pomyślałam więc, że może tu będzie łatwiej, 
skoro tu jest smok. I taki zdecydowany, nieulękły Straż-
nik... – Popatrzyła na mężczyznę z wyraźnym podziwem. 

– Zrobimy, co w naszej mocy – odparł natychmiast, 
mile połechtany. – Nie możemy przecież odmówić pomo-
cy... Ukryjemy cię tak, że nikt cię stąd nie wyciągnie. 
Mamy tu mnóstwo miejsca w Wieży. 

– Wykluczone – przerwała natychmiast Księżniczka. 
– W Wieży ledwo się mieścimy my dwoje. Ale masz 
rację, nie możemy odmówić pomocy. Pasia ma podwodną 
grotę. To musi wystarczyć. 

– Też dobry pomysł – zgodził się Strażnik, choć już 
nie tak ochoczo. – Pasiu! – zawołał. – Pozwól no tu... 

Paskuda wynurzyła się z jeziora natychmiast. Alila 
obrzuciła ją chłodnym, taksującym spojrzeniem, nie oka-
zując nawet cienia lęku. 

– Och, a więc to smoczyca – zauważyła od niechce-
nia. – Wiesz co, kochana, masz chyba kłopoty z cerą. 
Jakaś taka jesteś kostropata... Okłady z rumianku powin-
ny ci pomóc. Przemyśl to sobie. 

Paskuda zmarszczyła pysk w wyrazie zdecydowanie 
dalekim od wdzięczności. 

– Chrrr – powiedziała. – Ble. 
– No cóż, jak sobie chcesz, moja droga – nadęła się 

Alila. – Chciałam ci pomóc, ale cóż, dorośniesz, to może 
docenisz... 

– Pasiu, zabierz panią do jej tymczasowego lokum – 
poleciła Księżniczka. – I nie wyciągaj jej stamtąd przez 
tydzień, choćby nie wiem co. To rozkaz, rozumiesz? 

– Tylko wiesz, do której groty? – wtrącił nagle Straż-
nik z naciskiem. – Nie do tej pierwszej, tylko do tej dru-
giej, tak? 

Paskuda pokiwała głową. Wychynęła z jeziora 
z zaskakującą prędkością, dziewczyna zdążyła zaledwie 
zamachać rączkami i krzyknąć przeraźliwie... I już kręgi 
brunatnej wody zamknęły się nad nimi obiema. Zegar na 
Wieży wybił dwunastą. 

– No to mamy problem z głowy – oznajmiła Księż-
niczka z ulgą. – Posiedzi tam sobie laleczka, to może 
i pokory nabierze. O ile wiem, w tej grocie nie jest zbyt 
przyjemnie... 

– Zwykła, skalna dziura – potwierdził Strażnik ze 
śladem żalu w głosie. – Aczkolwiek prosiłem Pasię jakiś 
czas temu, żeby tam naznosiła nieco zapasów 
i przygotowała coś w rodzaju leżanki. Po tym, jak się tam 
szanowny Desdihado przeziębił nieomal na śmierć, wola-
łem być ostrożny i przygotowany. Ale i tak luksusów tam 
nie ma. 

– No, trudno – rzuciła Księżniczka przez zęby. – 
Dziewczątko poradzi sobie jakoś. Będzie musiało. 

Popatrzył na nią uważnie, ale nie skomentował. Wo-
lał nie ryzykować. Zastanawiał się pośpiesznie, co ją 
mogło aż tak rozwścieczyć. Czyżby była... zazdrosna? 
Uśmiechnął się do własnych myśli z niedowierzaniem. 

– To pewnie nasz amant – wskazała Księżniczka ku-
rzawę, podnoszącą się na horyzoncie. – I to, zdaje się, nie 
sam! 

Rzeczywiście, zdążała ku nim grupka ludzi. Odziani 
w znoszone, podróżne stroje, przedstawiali sobą widok 
nader pospolity. Najprawdopodobniej byli to zwykli 
chłopi. Na ich czele kroczył dumnie młody człowiek, 
ubrany bardzo krzykliwie i kolorowo. Przed sobą dzierżył 
oburącz starą, mocno sfatygowaną gitarę. 

– Czy do tych oto wrót ślad wiedzie mej miłości? – 
zakrzyknął, gdy tylko wraz z orszakiem zbliżyli się do 
Wieży. – Po drżeniu mego serca poznaję, że tak jest 
w istocie. O, ukochana! – zahuczał jeszcze głośniej. – 
Pójdźże w me ramiona! 

Przełożył gitarę, lewą ręką chwycił gryf, układając 
palce w niezdarny akord. Prawą ręką szarpnął za struny 
zapamiętale. Instrument wydał z siebie przeraźliwy, 
ochrypły dźwięk. 

– A wszyystko te czaarne ooooczyyy... – zaintonował 
Orażek, fałszując niemiłosiernie. 

Stanął wprost pod Wieżą i skierował twarz ku Księż-
niczce, spoglądającej na niego z coraz większym niepoko-
jem. 

– Domyślam się, że ukryłaś Alilę u siebie, o Pani! – 
oznajmił zdecydowanie. – Nie wątpię jednak, że siła 
mego uczucia zdoła nakłonić ją, by wyszła stamtąd, 
wprost w me ramiona. A moi drodzy przyjaciele wesprą 
mnie, oczywiście, w tej trudnej sytuacji. – Znów szarpnął 
struny gitary. – Gdy mi cieeebie zabraaaknieeee... – za-
śpiewał z uczuciem. 

Jego towarzysze popatrzyli na niego z uznaniem, po 
czym rozeszli się i zaczęli wycinać okoliczne krzewy. 
W mig ułożyli z nich niewielki stos. Ognisko zapłonęło 
wesoło, kompania rozsiadła wokół. 

– Kiedy znów zaaakwiiitną biaaałe bzy... – dołączyli 
chórem, wybierając dość przypadkowo zarówno słowa, 
jak i melodię. 

Księżniczka śpiesznie zamknęła okiennice, po czym 
wycofała się w głąb pokoju. Rozejrzała się po swojej 
komnacie w poszukiwaniu czegokolwiek, czym mogłaby 
zasłonić okno. Strażnik obrzucił gości spłoszonym spoj-
rzeniem, po czym zatkał uszy i z bardzo niewyraźną miną 
popędził do swojej izdebki. Z dojmującym hukiem zatrza-
snął i zaryglował drzwi. 

– Heeej dziewczyynooo...- zapiał z uczuciem Orażek, 
znów biorąc niedościgle nieudolny akord. – Spóóójrz na 
miiisiaaaa... 

– Wróóóć dooo mnieee... – dołączyli do niego żało-
śliwie kompani zza ogniska, po czym dodali ogniście: – 
Hej! – Jakby ich temperamenty nie były w stanie znieść 
dłużej tak powolnej melodii. 

Z jeziora dobył się dojmujący bulgot, pełen rozpaczy. 
Paskuda najwyraźniej przeżywała piosenkę dogłębnie, 
solidaryzując się w pełni z wykonawcami. 

Księżniczka miotała się po swojej komnacie, upycha-
jąc w okna każdy kawałek materiału, jaki tylko wpadł jej 
w ręce. Całkowite wygłuszenie pozostawało jednak nie-
doścignionym marzeniem. Owszem, głos zaczarowanego 
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trubadura brzmiał nieco słabiej, nie zawsze można było 
rozróżnić słowa... Zawszeć to jakaś ulga. 

Skuliła się w rogu łóżka i naciągnęła kołdrę na gło-
wę. Zaczynała wątpić, czy przetrzyma cały tydzień. Wła-
ściwie to nie była nawet pewna, czy przetrzyma kolejną 
godzinę. 

Nagle rozległo się gwałtowne pukanie do drzwi. Wy-
stawiła nos spod kołdry i popatrzyła na wejście ze zdzi-
wieniem. 

– Proszę! – wyrzekła powoli. 
Klucz pośpiesznie zazgrzytał w zamku. Drzwi otwo-

rzyły się, do komnaty wpadł Strażnik, minę miał potwor-
nie udręczoną. 

– Pani moja! – Rzucił się jej do kolan i złożył ręce 
w błagalnym geście. – Zaklinam cię, pozwól mi tu pozo-
stać. Tam na dole, w tej mojej klitce, jest potworna aku-
styka! 

– Ależ... przecież... – wyjąkała ze słabym protestem. 
– Nie wypada. 

– Przysięgam ci, że nie masz się czego z mojej strony 
obawiać – zaręczył Strażnik w desperacji. – Jako twój 
pokorny sługa znam doskonale swoje miejsce. Nie śmiał-
bym przecież... 

– Aha – rzekła Księżniczka, nieco rozczarowanym 
tonem. – No, skoro tak, to zostań. Tylko wiesz, co? Przy-
nieś tu jeszcze swój koc. 

– Dziękuję. – Strażnik poderwał się i ruszył do drzwi. 
– I w ogóle wszystkie rzeczy, jakie tylko masz – do-

rzuciła trzeźwo. – Im lepiej zapchamy te okna, tym mniej 
go będzie słychać, trubadura od siedmiu boleści. 

Strażnik skinął gorliwie głową i popędził w dół. Mu-
zyka ucichła na moment, wnet jednak gitara zatętniła 
rozdzierającym, niespokojnym akordem. Orażek zaczął 
coś deklamować, z porażającym patosem. Strażnik dotarł 
do swojej klitki, zatykając uszy z całych sił. Niestety, 
ściany jego lokum postanowiły zostać idealnym natural-
nym wzmacniaczem. 

– A ślimaki deszczu pełzną po murze w spękanym 
pożegnaniu łez – usłyszał, najwyraźniej trubadur zmienił 
klimat i przerzucił się na wstrząsający romantyzm. – 
Pamięć o tobie jest niczym ożywczy powiew śmierci, 
skamieniały pośród zbyt pustych dni! 

– Aaaa... – jęknął Strażnik, chwytając w pośpiechu 
kufer z ubraniami i przykrywając go kocem. – Aaaaa! 

Popędził na górę, przeskakując po kilka stopni na raz. 
Wpadł do komnaty Księżniczki, zatrzasnął i zaryglował 
drzwi. Oparł się o nie, blady niczym własna śmierć. 

– To straszne – wyszeptał. – To po prostu potworne! 
Obawiam się, że jednak nie wytrzymamy tego tygodnia. 

Księżniczka westchnęła, po czym usiadła na atłaso-
wej, nieco pomiętej pościeli. 

– Jakoś sobie damy radę – rzuciła pocieszająco. – 
Słyszysz? Już nie tak dużo tu do nas dochodzi. A jak 
jeszcze dorzucimy ten twój dobytek, to już prawie 
w ogóle go nie będzie słychać. Damy radę, zobaczysz. 

Strażnik zawstydził się nagle swojego mazgajstwa. 
– Masz rację – przyznał i zaczął wydobywać swoje 

rzeczy z kuferka, upychając je naokoło okien. – Damy 
radę, bywały i gorsze czasy. 

Skończył i popatrzył na nią z nieśmiałym, nieco 
skrępowanym uśmiechem. 

– To już wszystko? – zapytała, zdziwiona. – To 
wszystko, co masz? Tylko tyle, nic więcej? 

Pokiwał głową i poczerwieniał nieco, upokorzony. 
– Nie jestem zbyt bogaty – rzucił krótko. – Ta pla-

cówka to i tak niezła posada. Czasem ci dogryzam, że 
wcale tak nie jest, że mógłbym lepiej trafić, ale chyba 
i tak wiesz, że to nieprawda. 

Potrząsnęła głową przecząco. 
– Zawsze myślałam, że jesteś tu za karę. – powie-

działa cicho. – No bo co to za szczęście, siedzieć 
i pilnować takiej brzydkiej starej panny, jak ja. 

– W tooobieee widzę caaałyyy świaaat! – wdarł się 
nagle głos Orażka do pokoju, kilka ubrań osunęło się 
bowiem z okna. 

Strażnik natychmiast skoczył naprawiać usterkę. 
– I tyyy w teeen dzieeeeń byłaś taaaak blisko mnie-

eee... – doleciało ich jeszcze, nim skończył. 
– Głupia dziewczyna! – wykrzyknęła nagle Księż-

niczka. – Ma przy sobie kogoś, kto ją tak kocha, i jeszcze 
kręci nosem. Fakt, talentu muzycznego to on nie ma za 
grosz. – Wzdrygnęła się lekko. – Ale przynajmniej jest 
naprawdę zaangażowany. Powinna to docenić. 

Ja też jestem zaangażowany, a ty wcale tego nie do-
ceniasz! Zrozumiesz to kiedyś wreszcie? – pomyślał 
gwałtownie Strażnik, nabrał nawet powietrza w płuca, by 
wybuchnąć szczerością, ale zaraz pohamował się i nie 
powiedział nic. 

Rzucił swój koc na ziemię u stóp jej łoża. 
– Tu będę spał – oznajmił. 
Usiadł na nim i popatrzył w górę, na Księżniczkę, 

siedzącą z bardzo smutną miną. 
– Hej... – powiedział miękko. – Nie martw się tak. 

Damy radę, zobaczysz. 
Nie odpowiedziała. Po twarzy powoli popłynęły jej 

łzy. 
Zerwał się więc na równe nogi, po czym – pal sześć 

konwenanse – usiadł koło niej i przytulił delikatnie. 
– Co jest, maleńka? – zapytał troskliwie. – Co ci jest, 

no powiedz... 
– Mam już dość – wyznała Księżniczka z rozpaczą. – 

Po prostu mam dość tego wszystkiego. 
– To tylko tydzień – powiedział spokojnie Strażnik, 

wiedząc doskonale, że wcale nie o to jej chodzi. – Przele-
ci, jak z bicza trzasł... 

– Wiesz przecież, że nie o to mi chodzi. – Rozszlo-
chała mu się na ramieniu. – Już nie chcę! Nie chcę tu 
siedzieć w tej Wieży i czekać na jakiegoś rzeźnika, który 
ma zaszlachtować Pasię, żebym ja mogła być wolna. Nie 
chcę patrzeć co rano w lustro i odkrywać z coraz więk-
szym przerażeniem, jak nieubłaganie mija mój czas. Nie 
chcę być żadną cholerną Księżniczką w Wieży, skoro 
jedyny powód mojego bycia tutaj to niedorobiona ambicja 
tatusia, żeby szczezł, drań. Poszłabym w świat choćby 
i za takim Orażkiem, jakby mnie kochał – chlipnęła roz-
paczliwie. – Uciekłabym ci przecież bez problemu, po-
prosiłabym tylko Pasię i hajda przed siebie. Zresztą, jak 
cię znam, sam byś mnie wypuścił, bo z ciebie dobry 
człowiek, Strażniku. Tylko że wtedy mój ojciec by cię 
kołem kazał łamać, nie mam co do tego żadnych wątpli-
wości. A tego ci nie mogę zrobić przecież. Więc co mam 
zrobić? – wykrzyczała w udręce. – Jestem po uszy 
w bagnie i nic nie mogę na to poradzić, nic! 

– Nie uciekasz stąd tylko dlatego, że Książę Pan ka-
załby mnie torturować? – zapytał Strażnik jakimś takim 
nieswoim głosem. 
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– Tylko sobie nie wyobrażaj za dużo z tego powodu! 
– zastrzegła się, zawstydzona i wyrwała się z jego objęć. 
– Ja tylko tak... 

– Dałbym się i kołem łamać, żebyś tylko była szczę-
śliwa – powiedział Strażnik poważnie. – Nie patrz na to, 
uciekaj, choćby i dziś. 

– Dziś nie da rady – zaoponowała słabo. – Orażek, 
rozumiesz. 

– To za tydzień. – Skinął głową, niezrażony. – Bierz 
Pasię i uciekajcie we dwie. Z nią nie zginiesz, nie ma 
obawy. 

Spojrzała mu w oczy z napięciem. 
– A ty? – rzuciła, niby beztrosko, ale głos jej drżał. 
Odpowiedział jej zdumionym spojrzeniem. Speszyła 

się natychmiast. 
– Nie o to chodzi, żebym cię miała do czegokolwiek 

zmuszać, czy nalegać, czy co – wycofała się niezręcznie. 
– Zdaję sobie sprawę przecież, że jestem już niemłoda 
i niezbyt piękna, i jeszcze pryszcze mi co rusz wychodzą. 
Ja cię wcale do niczego nie namawiam, ależ skąd, ja... Po 
prostu nie chcę, żeby cię kołem łamali, rozumiesz. Jestem 
tylko brzydką starą panną z Wieży i znam swoje miejsce 
na tym świecie. 

Patrzył na nią uważnie, czując, jak kiełkuje w nim 
zuchwała nadzieja. Księżniczka rumieniła się coraz bar-
dziej pod jego spojrzeniem. Wreszcie odważył się. 

– A ja jestem nikim, jestem biedny jak mysz polna, 
w dodatku bardzo nikczemnego pochodzenia – oznajmił 
powoli. – Też znam swoje miejsce na tym świecie, znam 
je bardzo dobrze. I dlatego nigdy bym nie śmiał powie-
dzieć swojej Pani, jak bardzo ją kocham. 

Zamrugała gwałtownie, z oczu zaczęły skapywać jej 
łzy. 

– A ponieważ moja Pani oczekuje Rycerza, milczę od 
lat – mówił dalej, ujmując jej dłoń i zbliżając ją do ust – 
Staram się tylko opiekować się nią jak najlepiej. Nie 
jestem Rycerzem i nigdy nim nie będę. Jestem tylko 
Strażnikiem, trudno, taki los. Ale wierz mi, o Pani... – 
ucałował jej rękę z szacunkiem – ...że uczyniłbym 
wszystko, żebyś tylko była szczęśliwa. 

Pochyliła się ku niemu powoli i oparła głowę o jego 
ramię. 

– A ja nie śmiałabym nawet marzyć, że mógłbyś 
mnie pokochać – powiedziała cichutko. – A kiedy serce 
mi drży, od razu mówię sobie, że przecież jestem dla 
ciebie tylko pracą. I to w dodatku niezbyt ciekawą... – 
Spojrzała mu w oczy, na jej twarzy lęk mieszał się 
z nadzieją. – Pocałuj mnie, proszę – poprosiła 
z determinacją. 

Powoli przybliżył usta do jej ust. Zadrżała 
w niecierpliwym oczekiwaniu. 

– Ale to straszny mezalians – mruknął. – Książęca 
córka i taki nikt, jak ja... 

– Pieprzyć konwenanse – wyszeptała w odpowiedzi 
i pocałowała go pierwsza. 

  
*** 
  
Tydzień przeleciał im nieomal niepostrzeżenie. Byli 

przecież wciąż tacy zajęci... Wychynęli z komnaty Księż-
niczki w środę tuż przed południem. 

Orażek siedział na trawie, wsparty plecami o chłodny 
kamień Wieży. 

– Biały miś... – zachrypiał, patrząc na nich zmęczo-
nym, zdesperowanym wzrokiem. 

– Hej! – potwierdzili z przekonaniem jego nieliczni 
pozostali kompanioni, siedzący apatycznie wokół dawno 
wygasłego ogniska. Ich poczerwieniałe twarze spalone 
były słońcem, niektórzy dygotali lekko w niechybnym 
udarze. 

– Pasiu! – zawołała Księżniczka z promiennym 
uśmiechem. – Pozwól tu do nas, proszę... 

Paskuda wynurzyła się z żałosnych resztek jeziora. 
Oczy miała przekrwione, siąkała nosem rozpaczliwie. 

– Biały miś! – oznajmiła oskarżycielsko. 
Strażnik pokręcił z zachwytem głową. 
– No i proszę, nauczyła się mówić! – powiedział, wy-

raźnie ucieszony. – Wystarczyło tylko powtórzyć... jakieś 
sto tysięcy razy. – Przemyślał tę kwestię i mina zrzedła 
mu nieco. – No, w każdym bądź razie nie jest to niemoż-
liwe! – pocieszył się. 

Zegar na Wieży z namaszczeniem wybił dwunastą. 
– No dobrze, Pasiu – orzekła Księżniczka. – Już po 

wszystkim. Przynieś pannę. 
Pasia zanurzyła się ochoczo, bulgocząc z radością. 
– To ona nie była w Wieży? – zapytał Orażek smęt-

nie. – Tylko tu obok, w jeziorze... Ale słyszała mnie, 
prawda? 

– O, na pewno – stwierdził Strażnik z przekonaniem. 
– Wszyscy cię słyszeliśmy. Cały koncert – mówiąc to, 
uśmiechnął się do niego promiennie, zbyt przepełniony 
szczęściem, by mógł komukolwiek źle życzyć. 

Paskuda wychynęła z wody, delikatnie niosąc 
w paszczy obiekt westchnień Orażka. Położyła Alilę na 
ziemi. Ta wstała natychmiast, z miną niemożebnie wście-
kłą. Strzepnęła strumienie wody z wymiętej sukienki. 

– Dziękuję – burknęła, po czym obrzuciła amanta 
złowrogim spojrzeniem. – No i co? Przeszło ci nareszcie? 
– zawarczała, najwyraźniej pobyt w grocie wyjątkowo nie 
przypadł jej do gustu. 

– A wszystko te czaaarne ooooczyyyy... – zaintono-
wał Orażek natychmiast, po czym urwał, przyglądając się 
jej uważnie. 

Jego znajomi powstali od ogniska, podeszli bliżej. 
– Ty, stary...- rzucił jeden z nich z wyraźnym waha-

niem. – Ale... Ona wcale nie jest ładna! Jakaś taka niemi-
ła, czy co... I w ogóle nie kobieca! 

– Beznadziejna! – potwierdził zgodny chór pozosta-
łych. 

Orażek podrapał się w głowę z niejakim zażenowa-
niem. 

– Hm, no, wiecie... – powiedział niepewnie. – Jakoś 
tak inaczej wyglądała ostatnio. 

Alila stała przed nimi z wyrazem absolutnego osłu-
pienia na twarzy. Rozejrzała się wokół, nerwowo. Rze-
czywiście, w obecnej chwili jej uroda przygasła jakby. 
Dziewczyna zrobiła się dużo mniej urocza i intrygująca, 
a raczej złośliwa, wyniosła... tandetna? 

– I charakter, zdaje się, też ma nienajlepszy! – rzucił 
inny kolega. – Tak cię tu tydzień trzymała o głodzie 
i chłodzie... 

– Daj se spokój, stary! – orzekli wszyscy zdecydo-
wanie. – Wracamy do domu! 

Były amant rozejrzał się po kolegach z miną pełną 
porażającej skruchy. 
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– To ja przepraszam – powiedział. – Zaczarowała 
mnie, rozumiecie... Ta wiedźma! 

– Nie ma sprawy – odparli dobrodusznie. – Od czego 
się ma przyjaciół... No, chodźmy już! 

Alila otworzyła szeroko oczy, popatrując po nich 
spłoszonym, niedowierzającym wzrokiem. Przełknęła 
gwałtownie ślinę. Chciała coś powiedzieć, ale się nie 
odważyła. Popatrzyła na Strażnika ze śladem nadziei, ale 
ten obrzucił ją tylko beznamiętnym spojrzeniem 
i powrócił rozjaśnionym wzrokiem ku Księżniczce. 

– Przepraszamy państwa za najście – oznajmił Ora-
żek z uprzedzającą grzecznością. – Wybaczcie, proszę, 
nie byłem sobą. 

– Ależ nie ma problemu – odparła Księżniczka 
z dziką satysfakcją. – Cieszymy się, że mogliśmy pomóc 
wam obojgu w tak trudnej sytuacji. Alilo, osiągnęłaś, 
zdaje się, swój cel? 

Dziewczyna przybrała chłodny, niedostępny wyraz 
twarzy. 

– O, tak – odparła. – Jak mniemam, ten nieszczęsny 
trubadur nie będzie już mi się narzucał...- Spojrzała na 
Orażka wyniośle. 

– Nie ma obawy! – zaręczył ten szczerze. – Jestem 
całkowicie odczarowany. Bardzo ci dziękuję, że wytrzy-
małaś ten tydzień i nie uległaś. Inaczej... – Pomyślał przez 
chwilę, po czym wstrząsnął się. – Brrr, to byłoby strasz-
ne! – mruknął z przekonaniem. 

Odwrócił się i zaczął iść w stronę powrotną. Kompa-
ni dołączyli do niego czym prędzej. 

– A ja? – zapytała nagle Alila, spuszczając z tonu. – 
A ja co mam ze sobą zrobić? 

Któryś z Orażkowej świty odwrócił się ku niej. 
– Chyba najlepiej zrobisz, jak wrócisz do domu – 

rzucił, wzruszając ramionami. – Idziesz z nami? 
– Tak, tak! – oznajmiła skwapliwie i podreptała za 

nimi z pośpiechem, ukradkiem ocierając łzy. 
– Tylko trzymaj się z tyłu – polecił inny. – Nie 

chcemy, żeby nas widziano w twoim towarzystwie. Po-
psujesz nam opinię, jeśli rozejdą się plotki o naszym 
podłym guście... – zarechotał złośliwie. 

– Dajcie spokój, panowie – zaprotestował Orażek 
bardzo zmęczonym głosem. – To w końcu nie jej wina. 
To ta wiedźma tak namieszała przecież. 

– Oj, dostanie się jej, dostanie! – zazgrzytali zębami. 
Wkrótce ich sylwetki zmniejszyły się w oddali 

a głosy przestały docierać do Wieży. W końcu orszak 
zniknął za horyzontem. 

Strażnik i Księżniczka spojrzeli sobie w oczy 
z wyraźną ulgą. Przytulili się czule. 

– No i co teraz będzie? – spytała, opierając mu głowę 
na ramieniu. 

– Wiesz, na razie możemy jeszcze trochę posiedzieć 
w tej Wieży. Przeczekamy chociaż zimę. – odparł, głasz-
cząc ją po włosach. – Czy nam tu ktoś przeszkadza? Pasia 
przegoni wszystkich natrętów, którzy będą nam się na-
przykrzać. – Przytulił ją jeszcze mocniej. – A na wiosnę, 
jak jeszcze nam trochę podrośnie, wtedy... Heja w świat! 
– zakrzyknął, uszczęśliwiony. 

Paskuda potaknęła łbem z wyraźnym entuzjazmem. 
– Ale z czego będziemy żyli? – westchnęła Księż-

niczka, bardzo praktycznie. 

Pasia zanurzyła się czym prędzej w jeziorze, po czym 
wychynęła z niego po chwili, trzymając w pysku drogo-
cenny naszyjnik. Złożyła go Księżniczce u stóp. 

– Złoty krążek! – oznajmiła z dumą. 
Popatrzyli na dar z osłupiałymi minami. Smoki nie są 

zbyt chętne do robienia komukolwiek prezentów, może 
jednak biedaczka ma udar? A może to szok, spowodowa-
ny nadmierną dawką kultury? Pasia jednak nie sprawiała 
wrażenia szalonej. Przysiadła sobie na ogonie 
i popatrywała na nich z wyraźnym zadowoleniem. 

No cóż, zdaje się, że będę musiał ożenić się 
z Księżniczką i adoptować smoka, westchnął Strażnik 
w duchu. Nie wiedzieć czemu jednak, w obecnej chwili ta 
perspektywa nie przerażała go wcale. Popatrzył na swoją 
Panią rozświetlonymi oczami. 

– Wracamy na górę? – mruknął zachęcająco. 
Pokiwała głową gorliwie. Oczy błyszczały jej nie 

mniej niż jemu. 
Paskuda wyszczerzyła się w szerokim, gadzim 

uśmiechu, po czym wycofała taktownie do jeziora. 
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Marek Utkin 

MMeennttaall  HHeeaalltthh    
   
Wiatr świstał w rzadkich, wyschniętych krzakach. 

Piach z sykiem ocierał się o rachityczne gałęzie i kępy 
pożółkłych traw. W pewnej chwili spomiędzy zarośli 
wynurzył się większy obiekt, gnany wiatrem – ażurowa 
kula z ostów. Podskakiwała pomiędzy wydmami, wyto-
czyła się na drogę, przemknęła na drugą stronę szosy 
i wpadła na słup. Drgała chwilę, jakby nie mogąc się 
zdecydować, z której strony wyminąć przeszkodę, jednak 
kolejny mocniejszy podmuch wymusił na niej decyzję – 
poturlała się od północnej strony i znikła w oddali. 

Słup, który powstrzymał na chwilę wędrówkę, był beto-
nowy. Do jego wierzchołka przykręcono tablicę z napisem: 
Zdrowie Psychiczne, Oklahoma. Populacja – 43. 

W chwilę po przetoczeniu się ostów, drogą tuż obok 
przemknęła zakurzona półciężarówka. Stary dodge wy-
glądał, jakby wracał z wojny – prawy przedni amortyzator 
siadł zupełnie, sprawiając, że przeciwległy róg skrzyni 
ładunkowej wskazywał niebo. Jeden reflektor był rozbity, 
klamka drzwi po stronie przeciwnej do miejsca kierowcy 
zwisała pionowo w dół. Rura wydechowa wlokła się po 
jezdni, wypluwając kłęby czarnego dymu, spod maski zaś 
wydobywała się para. Pomimo fatalnego stanu, gruchot 
sprawiał wrażenie, że jego właściciel bardzo się śpieszy. 

  
*** 
  
W barze Sama Bensona jak zwykle słychać było co-

untry, dobiegające z szafy grającej, monotonny warkot 
lodówek i klimatyzatora, podzwanianie szkła oraz po-
mruk męskich rozmów. Od czasu do czasu ponad owo tło 
wybijały się zdania wypowiadane podniesionym, za-
chrypniętym głosem. Krzykacz był wysoki, rudy, żylasty 
i miał mocno zaczerwieniony nos. 

– Niech no tylko ktoś spróbuje nas ruszyć, to my już 
mu pokażemy – perorował, machając ręką wolną od ku-
fla. – Pamiętacie tego inspektora z Agencji Rolnictwa, co 
nie? Jak go pogoniliśmy, to więcej się nie zjawił! 

– O’Brady, wszyscy wiemy, że byłeś w Wietnamie, 
jak i to, że nikt tu nie zagląda. – Nalany grubas 
w niezwykle opiętych dżinsach próbował zmitygować 
krzykacza. 

– Nie wtrącaj się, Fatty, wszyscy wiemy, że jak było 
trzeba lać Vietcong, to wyniosłeś się do Kanady! – wark-
nął rudy, osuszył kufel i z trzaskiem odstawił go na bar. 

– Ale Pat, o co ci chodzi? – usiłował się dowiedzieć 
suchy staruszek w stetsonie o pojemności, na oko, pięciu 
galonów. 

Zanim jednak zacietrzewiony rudzielec przeniósł 
uwagę na staruszka, na zewnątrz rozległ się kaszel dogo-
rywającego silnika, drzwi baru otworzyły się z trzaskiem 
i do wnętrza wtargnął kolejny osobnik w kraciastej koszu-
li i dżinsach, czyli czymś, co chyba stanowiło strój klu-
bowy zebranych w barze. Stał w otwartych drzwiach, 
opierał się o framugę, ciężko oddychał i kiwał się na 
nogach, niczym po długim biegu. Wreszcie poprawił 
kapelusz, wziął głębszy oddech i wydyszał: 

– Wielki Bob Rzeźnik tu wraca. Niech ktoś da mi coś 
do picia... 

– Jak to „wraca”? – padło pytanie ze strony widzów. 
– Wraca tu. Wraca. – Przybysz sprawiał wrażenie, że 

zaciął się na tym jednym słowie. 
– Skąd wiesz? 
– Widziałem go, jak jechałem z banku w Cockwash. 

Tankował harleya. 
– Może to nie on? – znowu padło od baru. – Jest wie-

lu motocyklistów, a wszyscy podobni: takie same czarne 
skóry, buty... 

– Jim, nie opowiadaj, że mam przywidzenia. Jeżeli mó-
wię, że to on, to był on – zirytował się nowoprzybyły. – 
Widziałem wyraźnie jego gębę. Nie jechałbym dwudziestu 
mil, zarzynając silnik, gdybym nie był tego pewien. 

– I co, nie postarzał się? – spytał kpiąco O’Brady. 
– Niewiele. Utył, i jakby urósł, ale poza tym wygląda 

prawie identycznie, jak w chwili, gdy go aresztowałem. 
Ta sama zakazana gęba z wariackim uśmieszkiem. 

– A ciebie poznał? – spytał Fatty. 
– Nie, mam nadzieję. Schowałem głowę za słupkiem 

dachu, więc chyba nie widział mojej twarzy. 
– A samochód? Przecież twój gruchot pamięta Abra-

hama Lincolna, więc Wielki Bob musiał go znać – dopy-
tywał się tłuścioch. 

– Ale nigdy go nie widział. Kupiłem go od faceta 
z firmy, która kładła kable, za resztę, która mi została 
z nagrody za złapanie Rzeźnika. 

– Aha – grubas sapnął z ulgą. – O’Brady, wygląda na 
to, że jest wreszcie coś dla ciebie – dodał złośliwie. 

– A ty już się pakujesz i spływasz do Kanady, co, be-
ko sadła? – warknął rudzielec. 

– Jak na razie jadę zatankować i sprawdzić broń. 
I wam radzę zrobić to samo. Jeżeli on naprawdę tu jedzie, 
to trzeba się przygotować – odparł spokojnie Fatty, wstał 
i ruszył ku wyjściu. – Aha. Nadawanie w tej sprawie na 
kanale siódmym. 

– Dlaczego siódmym? – wrzasnął O’Brady, 
w którym piwo przyjmowane od rana wzmocniło wszel-
kie cechy irlandzkiego charakteru. 

– Bo jest siedem grzechów głównych. Jakoś tak mi to 
do niego pasuje – wyjaśnił grubas. 

W chwilę po wyjściu Fatty’ego, w barze dało się sły-
szeć chór gniewnych głosów. Następnie drzwi lokalu 
rozwarły się, wypuszczając grupę mężczyzn 
w kapeluszach, a pół minuty później przed budynkiem 
zaczęły trzaskać zamykane drzwi półciężarówek i rozległ 
się jazgot zapalanych silników. 

Chudy staruszek w ogromnym stetsonie skierował 
swój wehikuł w stronę białego, obszernego budynku, 
który mógł być wiejską szkołą powstałą w wyniku prze-
róbki stodoły. Jednak tabliczka przymocowana przy 
drzwiach informowała, że jest to Pierwszy Anabapty-
styczno-reformowany Kościół Dnia Szóstego w Zdrowiu 
Psychicznym, Oklahoma. 

Parę minut później wszedł do cichego, chłodnego 
wnętrza, przeszedł tak szybko jak potrafił po wyszorowa-
nej drewnianej podłodze i z tupotem powykrzywianych 
kowbojskich butów wpadł do kancelarii na zapleczu. 

Za biurkiem i wypiętrzającym się na nim monitorem 
siedział szczupły, ciemnowłosy mężczyzna w okularach. 
Widocznie nagłe wtargnięcie staruszka go zaskoczyło, bo 
drgnął i zaczął nerwowo klikać myszą, jakby próbując 
pośpiesznie zamknąć jakieś okno. Staruszek nie zwrócił 
jednak na to uwagi, tylko, łapiąc powietrze spazmatycz-
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nie, wydusił z siebie pomiędzy jednym sapnięciem, 
a drugim: 

– Pastorze, wraca tu Wielki Bob Rzeźnik. 
Z chłopcami zamierzamy dać mu łupnia. Przydałaby się 
jeszcze jakaś krótka msza w intencji celnego strzelania 
i takich tam... No, żeby podnieść wszystkich na duchu... 

– Wielki Bob Rzeźnik, powiadasz, Samie Brownie? – 
spytał pastor, wstając z krzesła i marszcząc brwi pytająco. 

– Tak, ten sam! Ten, co go złapaliśmy, zanim pastor 
się u nas zjawił. 

– A dokładniej, to kiedy go złapaliście? – indagował 
pastor, nerwowo poprawiając okulary. 

– Aaa, będzie zaraz po tym, jak Bob zastrzelił po-
przedniego pastora! – ucieszył się staruszek. – Dlatego 
trzeba nam było nowego. A że pan, pastorze, akurat wtedy 
się nam napatoczył, to prawdziwe zrządzenie losu było. 

Na tę rewelację wielebny zachwiał się, niczym po 
uderzeniu w żołądek, a jego wzrok zaczął myszkować po 
kątach, jakby szukając dogodnej dziury na kryjówkę. Po 
chwili jednak sługa boży wziął się w garść i wyprostował, 
ciężko opierając o biurko, widocznie uznawszy, że oka-
zywanie słabości, a tym bardziej – strachu, nie licuje 
z jego stanowiskiem. 

– Bardzo oględni wtedy byliście, o ile pamiętam, co 
do losu mojego, świeć Panie nad jego duszą, poprzednika 
– odpowiedział pastor tonem, jakim zwykł opowiadać 
o piekle i karach za grzechy. Jednak zamiast tracić czas 
na łajanie wiernego, wyskoczył zza biurka i otworzył 
drzwi prowadzące do dalszych pomieszczeń. 

– Bo baliśmy się, że pastor u nas nie będzie chciał 
zostać – wyjaśnił staruszek z życzliwym uśmiechem, 
jednocześnie przypatrując z uwagą gorączkowej aktyw-
ności wielebnego. 

– Odprawię mszę niechybnie, ale chwilowo musicie 
radzić sobie sami, bo przez Internet dostałem właśnie 
pilne wezwanie od biskupa. 

Powiedziawszy to, duchowny z trzaskiem zamknął za 
sobą drzwi, zostawiając staruszka samego. Ten pokręcił 
głową, splunął na podłogę, roztarł ślinę butem, mruknął 
coś na temat diabelskich komputerów i ruszył ku wyjściu. 
Wsiadł do swej półciężarówki i kilkakrotnie spróbował 
zapalić. Wreszcie gruchot poddał się uporowi właściciela 
i ruszył do przodu skokami, strzelając czarnymi kłębami 
dymu z rury wydechowej. Za którymś kolejnym podsko-
kiem omal nie zderzył się z rodzinnym suburbanem com-
bi, który wypadł z podjazdu za kościołem i zakręcił 
w główną ulicę, pochylając się głęboko. 

Staruszek tylko pokręcił głową: 
– Ten biskup to jakiś szatan być musi, żeby tak pasto-

ra ganiać. I po co mu jeszcze jego żona i córka? – dodał, 
patrząc na trzy głowy, widoczne przez szyby szybko 
oddalającego się samochodu. 

Pastor Malcolm McCallum swym niezawodnym in-
stynktem komiwojażera (którym był, zanim ogłosił się 
pastorem) wyczuł kłopoty. A ponieważ jego dotychcza-
sowe sukcesy opierały się na szybkiej zmianie miejsca 
pobytu natychmiast po tym, jak dostrzegał pierwsze ob-
jawy kłopotów, wziął kasetkę z pieniędzmi, wepchnął 
protestujące żonę i córkę do samochodu i ruszył z miasta. 
Jednak kilka lat na spokojnej posadzie pastora obrządku 
własnego konceptu, przytępiło mu zmysły. Zapomniał 
o jednej drobnej, acz istotnej sprawie – spytać, skąd nad-
ciąga wzmiankowany Rzeźnik, nie darzący estymą du-

chowieństwa, jak można było wywnioskować z relacji 
staruszka. 

Fred (od pewnego czasu wielebny Malcolm) McCal-
lum przyjął założenie, że Rzeźnik przybędzie od strony 
prerii, gdzie trzeciorzędna droga ciągnęła się przez trzy-
dzieści mil pustkowia. W Cockwash był komisariat, stacja 
autobusów, a nawet rozgłośnia radiowa, czyli – biorąc na 
logikę – poszukiwany kryminalista nie powinien się tam 
pchać. Jednak (o czym pastor również nie wiedział) 
Wielki Bob Rzeźnik nie był normalnym kryminalistą. 
Normalność była dla niego czymś odległym 
i niewyjaśnionym, zresztą badaniem tego fenomenu nigdy 
nie zawracał sobie głowy. 

W pewnym momencie wielebny ujrzał zbliżającą się 
z przeciwka chmurę kurzu wzbijaną przez coś czarnego. 
Po chwili zorientował się, że centrum tumanu stanowi 
motocykl, jadący środkiem drogi. Przez chwilę sądził, że 
motocyklista zjedzie na swoją stronę. Jednak ten skiero-
wał się wprost na niego. Pastor skręcił ostro kierownicą 
i przy akompaniamencie wrzasku żony i córki zahamo-
wał, przez co samochód stanął niemal w poprzek szosy, 
wznosząc obłok pyłu. 

Czarny jeździec pochylił maszynę w skręcie, wymija-
jąc suburbana. Zaprezentował wielkie zęby szczerzące się 
z rudej brody. Co więcej, uniósł urękawiczoną dłoń 
w kpiącym pozdrowieniu. 

– Kompletny czubek – mruknął do siebie McCallum 
i nie mógł pozbyć się wrażenia, że od podniesionej ręki 
motocyklisty oderwał się jakiś ciemny przedmiot, przy-
pominający jajko. 

Wielebny miał rację. Ów przedmiot wpadł pod ma-
skę wozu pastora, odbił się od jezdni i zaklinował 
w szczelinie pomiędzy drążkiem zawieszenia a chłodnicą. 
Mogło to dowodzić, iż Bóg, o ile istnieje, to ma poczucie 
humoru i darzy sympatią oszustów w rodzaju McCalluma, 
albowiem gdyby obiekt potoczył się dalej, zatrzymałby 
się pod miejscami pasażerów lub zbiornikiem paliwa. 

Zanim pastor zdążył powiedzieć, żeby nie otwierała, 
jego żona uchyliła drzwi po prawej stronie. W tej samej 
chwili coś huknęło i ze szczeliny pomiędzy pokrywą 
silnika a błotnikiem wytrysnął w górę biały płomień. Taki 
sam, tylko szerszy, wystrzelił w bok z nadkola. 

Pastor odpiął pas, porwał kasetkę z pieniędzmi i po 
fotelu pasażera poraczkował ku drugim drzwiom. Drżącą 
dłonią nacisnął klamkę i wyskoczył w piach pobocza. 
Poczuł pieczenie powyżej kostki, ale nie zważając na to 
podbiegł do tyłu i pomógł żonie wydostać z wozu 
wrzeszczącą córkę, po czym we trójkę pobiegli w prerię. 

– Nie oglądaj się – rzucił McCallum żonie. 
– Nie truj, wujek, to nie kazanie, a ja nie jestem żoną 

Lota – odparła małżonka tonem kelnerki z baru dla kie-
rowców ciężarówek (prawdę mówiąc, wykonywała ten 
zawód, zanim poznała wówczas jeszcze zupełnie niewie-
lebnego Freda), po czym obejrzała się. 

– O, w mordę – zdążyła tylko powiedzieć i upadła na 
plecy, gdy do całej trójki dotarła fala uderzeniowa spo-
wodowana wybuchem zbiornika samochodu. 

– To musiał być on – wystękał pastor, podnosząc się 
z ziemi i plując piaskiem. – Nawet nas nie zna! Nic mu 
nie zrobiliśmy! Tylko kompletny świr może używać gra-
natów fosforowych wobec nieznajomych! 

Wyglądało na to, że w sytuacji bezpośredniego za-
grożenia życia logika pastora wzięła sobie wolne. 
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– Jaki on? – dopytywała się żona. 
Jednak wielebny nie odpowiedział, tylko zerknął 

z niepokojem w stronę, z której przybyli. Na szczęście 
motocyklista nie zawrócił, żeby dokończyć dzieła, a jego 
ślad znaczyła zasłaniająca wszystko chmura kurzu. 

– Niech Pan spali tego skurwysyna ogniem niebie-
skim – przerwała milczenie córka. Rodzice spojrzeli krót-
ko po sobie, po czym pastor dodał z namaszczeniem: 

– Amen! – i ruszyli w głąb prerii. 
  
*** 
  
Harley nadjechał z fasonem główną ulicą osady. Ło-

skot potężnego silnika widlastego odbił się od szyb lokalu 
Bensona i sklepu wielobranżowego, po drugiej stronie 
ulicy. Motocyklista sięgnął za siebie do sakwy 
i wyciągnął coś, co wyglądało jak prostokątne, oliwko-
wozielone pudełko z krótką rurką z przodu: Ingrama M-
10. Prowadził jedną ręką, drugą zaś wyciągnął w bok 
i wyszczerzył radośnie zęby. Rozległ się łomot krótkiej 
serii pocisków kalibru .45, a w chwilę później – trzask 
spadających kawałów szkła. Następnie jeździec pochylił 
motocykl, przejechał na drugą stronę ulicy i polał serią po 
szybach sklepu. Z odgłosem odpadających od framug 
odłamków szyb zlała się chaotyczna palba z okien kilku 
pobliskich budynków, w tym – z kościoła. 

Jeździec wetknął pistolet maszynowy do tylnej sa-
kwy, po czym błyskawicznie skręcił w przesmyk za skle-
pem. Strzelanina ucichła, gdyż cel zniknął z widoku. Na 
głównej ulicy dało się słyszeć jedynie dźwięk rosnących 
obrotów silnika harleya, a następnie ich wyrównanie. 

– Jak myślisz, Pat, co ten skurwiel knuje? – rzucił re-
torycznie Jim Bolton znad swego winchestera. 

Siedzieli na strychu domu przylegającego do sklepu, 
gorąco było niemiłosiernie, a kurz wiercił w nosach. 

– Może przestraszył się naszego ognia? – spytał 
z nadzieją O’Brady. 

– Ty zakuta irlandzka pało, tacy jak on nigdy się nie 
boją. Dlatego są czubkami! 

Zanim O’Brady zdążył odpowiedzieć, od podwórza roz-
legł się podwójny huk. Obaj strzelcy pognali do okienka 
wyglądającego na podwórze. Ujrzeli tam dwa wraki samo-
chodów, otoczone pomarańczowymi płomieniami. 

– A to matkojebca, załatwił mojego GMC! – wrza-
snął Irlandczyk i złapał się za głowę. 

– Ma granaty zapalające, szybciej! – wrzasnął Bol-
ton, składając się do strzału przy frontowym oknie. 

Motocyklista wyskoczył ponownie na główną ulicę 
miasteczka. Pochylił się do przodu i z walcowatej sakwy 
przed sobą wyciągnął dwa granaty. Zaczepił jeden na 
poprzeczce kierownicy, wieszając za łyżkę, a zawleczkę 
drugiego wyrwał o śrubę mocującą amortyzator . Nachylił 
maszynę w lewo, wrzucił granat do baru przez dziurę 
w witrynie, następnie położył motocykl w prawo, odbez-
pieczył drugi i cisnął go do sklepu. Pat i Jim przywitali go 
ogniem, gdy tylko byli w stanie wycelować spoza daszka, 
zasłaniającego widok na drogę. Tym razem Rzeźnik dodał 
gazu, sięgnął do tylnej sakwy, wydobył ingrama i, nie 
obracając się, wypuścił serię. O’Brady i Bolton cofnęli 
się, gdy ściana nad ich głowami zatrzęsła się od uderzeń 
masywnych pocisków. W następnej chwili rozległy się 
dwie detonacje. Gdy obrońcy strychu wyjrzeli na ulicę, 
ujrzeli, jak z baru i ze sklepu biją białe płomienie. 

– Granaty fosforowe! To matkojebca! – jęknął 
O’Brady. 

– Mówiłem, że to świr. Nie poszedł do pudła, bo 
stwierdzono, że jest walnięty, i wsadzili go do czubków. 
A teraz pewnie jakaś paniusia pisząca do gazet dla świro-
logów napisała, że jest zdrowy, no i go wypuścili – po-
wiedział Jim, patrząc na płonący bar. 

– Albo poderżnął gardło lekarzowi i zwiał z zakładu 
– dodał ponuro Pat. 

Gdy Rzeźnik zbliżył się do kościoła, przywitała go 
kanonada zza budynku oraz z dachu. Motocykl wykonał 
rozciągnięte „s” i kolejny granat poleciał prosto 
w oszklone drzwi. Jednak metalowe jajko odbiło się od 
poprzeczki pomiędzy szybkami i potoczyło po dróżce. 
W chwilę później na betonie wykwitł biały, oślepiający 
płomień, który sięgnął aż do daszka nad drzwiami. 

Następną ofiarą Rzeźnika była pralnia – tym razem 
rozbił szyby serią, po czym do wnętrza wrzucił granat, 
dodał gazu i uśmiechnął się szeroko. 

Nagle zza domu stojącego kilkadziesiąt metrów za 
pralnią wynurzyła się chuda postać w ogromnym kapelu-
szu, dźwigająca na ramieniu coś o wyglądzie rury kanali-
zacyjnej. Wymierzyła w jeźdźca i rozległ się stłumiony 
huk. Jednak motocyklista różni się od samochodu (a tym 
bardziej od czołgu) tym, że nie stanowi jednorodnego 
celu – jest ażurowy, w jego sylwetce materia stała jest 
przemieszana z powietrzem. Dzięki temu radosna jazda 
Boba Rzeźnika nie zakończyła się natychmiast i w tym 
miejscu, gdyż pocisk z bazooki przeleciał mu pomiędzy 
barkiem a głową, osmalając jedynie ogniem rakiety brodę 
i ucho, po czym trafił w róg kościoła. Wybuch uniósł 
w powietrze deski sidingu i drzazgi z belek, po czym cały 
budynek pochylił się powoli ze skrzypieniem i rumorem 
i opadł na jeden róg. Przez powietrze popłynął wrzask 
niedoszłego snajpera z dzwonnicy oraz jedno, ale za to 
głośne uderzenie dzwonu. 

– Dzięki, stary! – wrzasnął Wielki Bob, zachichotał 
maniacko, wyciągnął ponownie ingrama i posłał serię 
w miejsce, w którym przed chwilą znajdował się strzelec 
z bazooką. Jednak, ku jego zdziwieniu – nikogo nie było 
tam widać. Na wszelki wypadek posłał jeszcze jedną serię 
i ruszył ku domowi Johna Greena, który złapał go osiem 
lat temu. Na twarzy miał radosny uśmiech. 

  
*** 
  
W tym czasie, na Interstate I-44, Długi Willie, pro-

wadzący osiemnastokołowego macka z cysterną, ze swo-
im kumplem, Johnem Lawetą, kierującym kenworthem do 
przewozu samochodów, wymieniał na kanale piętnastym 
uwagi na temat warunków na drodze i patroli policji. 
W pewnym momencie głos Johna ucichł, słychać było 
tylko falę nośną, a po chwili rozbrzmiał ponownie: 

– Willie, skocz na kanał siódmy. Niezłe jaja. 
– A co się dzieje? 
– Mówią, że jakiś Bob Rzeźnik wrócił do zdrowia 

psychicznego i wysadził w powietrze bar, sklep, kościół 
i pralnię i idzie dalej. 

Po chwili milczenia Willie odparł powoli 
i z namysłem: 

– Jeżeli wysadzenie w powietrze tego wszystkiego 
oznacza powrót do zdrowia psychicznego, to ciekawe, 
jaka jest teraz obowiązująca definicja nie-zdrowia? 
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Ina Goldin 

SSaannttoojjaa  
  

O AUTORCE I TŁUMACZACH  

 
Ina Goldin - urodzona 12.12.1980. Mieszka w Rosji, 

w Jekaterynburgu. Skończyła fakultet języków obcych i pracuje 
jako nauczycielka. Na poważnie pisze już od dwu lat, ale publiku-
je tylko na Samizdacie (portal, na którym każdy może opubliko-
wać tekst prawie dowolnej konwencji na prawie dowolny temat). 

  
TŁUMACZKI: 
  

Marina Makarewska - rocznik ’82, informatyk i tłumaczka, 
przeważnie tekstów technicznych, ale robi coraz śmielsze kroki 
w literaturze. Zapalona czytelniczka fantastyki i nie tylko, miło-
śniczka anime i gier komputerowych, z przewagą RPG i strategii. 

  
Iwona Krygiel - rocznik ’77, nauczycielka, redaktor Tanu-

ki.pl, ilustratorka radosnej twórczości znajomych, tłumaczka 
z doskoku. Wielbicielka czarnego humoru i poszukiwania wszela-
kich zapożyczeń, zarówno w książkach jak i w innych mediach. 

 
W rodzinie Waldano nie ma synów. W rodzinie Wal-

dano bywają ojcowie, lecz nie zostają na długo. 
I dziewczynki, kobiety, wyschnięte, zawinięte w czerń 
staruchy ich nie pamiętają. Margarita chciałaby być męż-
czyzną. Chciałaby tego teraz, już, póki piasek przed do-
mem jest jeszcze ciemny od krwi jej matki, póki siostra 
wyje na łóżku z żalu za cnotą, wydziobaną przez kruki. 
Margarita, smukła, z poszarzałą twarzą, z zaciekłą niena-
wiścią w ciemnych oczach. Gdyby urodziła się synem, 
wyrwałaby skrzydła krukom z rodziny Santoja. 

  
Dolores jest łatwiej, jej żałoba wylewa się łzami, 

płynie i w końcu się zmyje. A Margarita... Straszne uczu-
cie – bezsilność. Wściekłość, sucha jak piasek, rozgrzana 
do białości przepełnia ją, wyrywa się na zewnątrz, ale nie 
znajduje ujścia. Płomień, który płonie w środku, nie spali 
nawet kartki papieru. 

  
Podchodzi pod ich dom i wypluwa swą nienawiść na 

ziemię; kuchennym nożem przeciąga po ramieniu, strząsa 
krople krwi. 

Mężczyźni siedzący nieopodal przy kartach, śmieją 
się. Kamienne ściany udają, że jej nie słyszą. Nie widzą. 
Dom Korbino Santoi, biały pod nieczułym słońcem, ukry-
ty jest przed złym spojrzeniem. 

Ale Margarita wie. Przed zemstą nie da się ukryć. 
Wendetta w jej okolicach miewała różne imiona, niech 
teraz nosi imię: Waldano. 

  
W rodzinie Waldano nie ma mężczyzn, a kto miałby 

bać się kobiet? Każdy, wracając z zakrapianego polowa-
nia, może wyważyć lichą bramę wdowiego domku, nie 
pytając o pozwolenie władować się do łóżek nieobudzo-
nych jeszcze córek gospodyni. A matkę, żeby nie prze-
szkadzała i nie wyła, odepchnąć, głową na kamień. Każdy 
może, zrobili Santoja. 

  
Mogłaby pojechać do Hastaluego, do wiedźmy, wy-

skrobać pieniądze, rzucić klątwę. Tylko że klątwa jest 
krótka i niepewna – nigdy nie wiesz, jak zadziała. 

Nie tak wypełnia się zemsta. 

Podczas pełni Margarita wychodzi na skrzyżowanie 
dróg. Wiatr plącze rozpuszczone włosy. W oddali szczeka 
pies, gdzieś upojnie i smętnie dźwięczy gitara. 

Margarita bierze krzesiwo, zapala przyniesioną świe-
cę. Maluteńki płomyk samotnie, nieswojo trzepocze na 
wietrze. 

To płomień dla wędrowca, który wyjdzie na drogę. 
W wielkim glinianym kubku, nie woda, jej własna 

stopiona do przezroczystości wściekłość. Pluszcze się 
przypadkiem zaczerpnięty w studni księżyc. Dzwon czy-
stym dźwiękiem rozlewa na niebie północ. 

To po to, by wędrowiec mógł się napić. 
Obok kładzie martwe, suche szczapy. 
To po to, by wędrowiec mógł nakarmić konia. 
Modli się z oddaniem, jakie nigdy nie było jej dane 

w dusznym, swojskim, wiejskim kościele. Szepcze, nie-
pewnie stawiając słowa wspak. 

Ostatni dźwięk północy zawisa gęstą ołowianą kroplą 
i rozpływa się gdzieś w niebie. 

Nie wiadomo skąd pojawia się na skrzyżowaniu On. 
Szkielet, owinięty szarym płaszczem. Nikt nie wie, kim 
jest. Mówią, że ostatnim, kogo pochowano na tutejszym 
cmentarzu. Jako ostatnią pochowano jej matkę, ale Mar-
garita jej nie poznaje. Koń z obgryzionym do kości py-
skiem patrzy ze zrozumieniem. 

– Kto? – pyta Cichy Jeździec. – Do kogo mam się 
udać? 

I Margarita wymawia, jak zaklęcie: 
– Santoja. 
Przybysz śmieje się i jego śmiech jest przezroczysty 

jak światło księżyca. 
– Wszyscy mężczyźni Santoja. 
Powtarza bezdźwięcznie, poruszając przerażającymi 

ustami. Patrzy na nią pustymi oczodołami. Zeskakuje 
z konia. 

Gdzieś z wielkim zmęczeniem, ostatkiem sił, brzdąka 
gitara. 

  
Santoja mają kamienny dom, jeden z najbogatszych 

w miasteczku. Ma on wyszczerbione, kamienne schody 
i trzeba uważnie patrzeć, by przypadkiem z nich nie 
spaść. Alvaro, najstarszy syn, był pijany i nie patrzył. 
Komu innemu by się upiekło, a ten złamał kark. Zostawił 
dwóch synów. 

Margarita zamiera tam, gdzie fontanną bije serce 
miasta. Zastyga w dziwnym letargu, zapominając 
o wiadrze, o lejącej się wodzie. Słucha. Czeka, aż ciężkie 
słońce spadnie na dach domu Santoja, aż wzniesie się do 
nieczułego nieba krzyk wdowy. 

Nie czeka długo. 
  
Dolores wychodzi z pokoju, z drżeniem otulając się 

szalem. Margarita łapie ją za ramiona, sadza przy stole, 
krząta się dookoła jak przy chorej. Potem siada naprze-
ciwko i patrzą na siebie. Mierzą się wzrokiem: która ma 
w oczach większą pustkę. 

Dolores milczy. 
  
Anhel, brat Alvaro, pojechał do Hastaluego 

i zatrzymał się na noc. Zatrzymał na własną zgubę. Jak to 
bywa, mąż wrócił w złej godzinie. Komu innemu by się 
upiekło. W bieliźnie. Ogrodami. A tu mąż wyciągnął 
sztylet. I prosto w serce. Młodszy, Alberto, pojechał kon-
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no do miasta po ciało, ale nie dotarł. Znarowiony koń 
zrzucił go i zadeptał. 

Najprzystojniejszym z braci był Alberto, ale kto po-
zna się na urodzie, zmiażdżonej przez końskie kopyta. 

  
Margarita idzie do kościoła, stawia świeczkę. Nie do 

kobiecego kąta, Matce Opiekunce czy męczennicy Hu-
anie, a do świętego Brutusa, opiekuna mścicieli. 

  
Najstarszy syn zmarłego Alvaro poszedł 

z przyjaciółmi się wykąpać. Komu innemu by się upiekło, 
oni wrócili, a jego ciało syte morze rano wyrzygało na 
brzeg. 

Osiwiał w końcu Korbino Santoja – a przedtem nie 
chciał się starzeć. 

  
Staruchy, garbiące się pod spalonymi słońcem ścia-

nami, patrzą na nią koso. W niedobrej chwili urodziła się 
młodsza córka Waldano. Przypadły jej urodziny na sobo-
tę, szósty dzień szóstego miesiąca, i Dziki Gon przeszedł 
po niebie tego wieczoru, gdy matka rodziła. Margarita 
przechodzi obok wyprostowana – teraz może chodzić 
prosto. Zemsta dla mnie – powiedział Bóg. Dla mnie, 
myśli Margarita, a nie dla niego. Nawet za swojego syna 
się nie zemścił, więc jakim jest po czymś takim Panem? 

  
W domu Dolores ściska ręce, dygoce pod szalem: 
– To ty ich? 
– Ja – odpowiada bez uśmiechu. W głosie spokojna 

duma, taka jak przystoi mężczyźnie. 
  
Przy fontannie matka dziecka, tego zabranego 

z brzegu, cichego, zielono-bladego, z włosami pozlepia-
nymi w strąki, wczepia się w ramiona Margarity i wyje: 

– Został mi jeden! Jeden! Ich przywiodłaś do zguby 
i jego zgubisz? Nie rusz! Nie rusz, w imię Świętej Matki! 

– Czemu mi to mówisz? – Margarita odsuwa się. – 
Powiedz to Jeźdźcowi! 

Jej głos drży. 
– Teraz ty jesteś jego żoną! Czym zapłaciłaś mu tam 

na drodze, wiedźmo? Co mu dałaś? Jesteś jego żoną, więc 
powiedz! Powiedz! Został mi sam jeden, maleńki! – 
Krzyk urywa się, zachłystuje i przechodzi w łkanie. 

Ludzie stoją w półokręgu, patrzą, nie mieszają się. 
Cudzą zemstę trzeba szanować. To między rodzinami 
sprawa. Staruszkowie schowali się za kartami. 

– Nie powstrzymałaś swojego męża, gdy jeździł po-
lować na cudze spódnice! Nie dopilnowałaś! – krzyczy 
w odpowiedzi Margarita, a w jej głosie strach i brak na-
dziei. – A uważasz, że powstrzymam Jeźdźca? Myślisz, 
że mogę przekonać śmierć? 

Myślisz, że mogę? 
Siada na skraju fontanny. Zakrywa twarz dłońmi. 

Ludzie się rozchodzą. Tylko lśniące słońce ciąży jej na 
ramionach. 

  
Czarna ciotka zimnica przyszła znikąd, wczepiła się 

gnijącymi palcami w dziecko, ostatniego dziedzica Santo-
ja. Zawołano lekarza, wysłano do Hastaluego po najlep-
szego magika – ale gdy magik był w drodze, śmierć ścią-
gnęła chłopczyka z łóżka i zabrała ze sobą. 

  

Margarita zerwała dla Dolores kwiaty, kupiła słody-
cze, u wędrownego handlarza znalazła naszyjnik 
z jaskrawych kamyków. 

– Lola, siostrzyczko. Zobacz, co przyniosłam. Zapo-
mnijmy o wszystkim i niech będzie jak przedtem. 

– Jesteś potworem – płacze Dolores. – Nie jesteś mo-
ją siostrą, jesteś jego siostrą. 

Margaricie opadają ręce: 
– Ale jak? Co powinnam była zrobić? 
Ale Dolores nie odpowiada. Mdli ją, mdli ze zgryzoty. 
– Ale to za ciebie – bezradnie mówi Margarita. 
  
Do Korbino Santoi idzie sama. On siedzi na cmenta-

rzu i wpatruje się w świeże nagrobki. 
– Poznajesz mnie? 
Kiwa głową. 
– Wszystkie moje dzieci – mówi. – Nie należy wal-

czyć z kobietami. Kobiety nie walczą uczciwie. 
– Powinieneś powiedzieć to synom. Zanim przyszli 

do mojego domu. Zemściłam się jak mogłam. 
Korbino nie może powiedzieć nic. Jego ból – rozumie. 
– Wendetta będzie miała imię: Waldano. 
– Śmierć będzie miała imię – ochryple mówi starzec. 

Ale to nie Margarita będzie go zabijać, sam wskoczy na 
siodło za Jeźdźcem. 

I tylko kobiety będą po nim płakać, a kto miałby bać 
się kobiet. 

Śmierć będzie miała imię. Przecież nie będzie cho-
dzić bez imienia po wsze czasy. 

  
Margarita siedzi na progu swojego domu; jej palce 

skrobią po ganku, po ziemi obok, zgarniają kamyczki, 
ściskają. 

Moja zemsta jest sprawiedliwa, moja ręka czysta 
i błogosławiony niech będzie ten, co ją nakierował. 

Tak zwykle mówi się w tych okolicach, gdy wendetta 
jest spełniona. 

Straszliwą, pooraną bruzdami twarz ma Margarita, 
jak gargulec przy bramie cerkwi. 

Moja zemsta jest sprawiedliwa, myśli. Ale ręce nie są 
czyste. Jest na nich krew. I krew jest na sukni. Krew, 
która ściekała spomiędzy nóg Dolores, która pobladła 
nagle i śmiertelnie. 

I błogosławiony niech będzie ten... 
Siostra chciała pewnie coś powiedzieć, może prze-

kląć ją, Margaritę, choć bardziej już chyba nie można. Ale 
głos odmówił posłuszeństwa wcześniej, a oczy wywróciły 
się, obnażając białka. A Margarita tylko patrzyła na krew 
spływającą z łona siostry. Rzuciła się, by ją powstrzymać, 
ale było za późno – czerwony potok lał się strumieniem, 
póki nie osuszył Dolores, nie wymył z niej resztek życia. 

Moja zemsta jest sprawiedliwa... 
Wszyscy mężczyźni Santoja – powiedziała do Jeźdźca. 
Komu innemu by się upiekło, a Dolores zabrał. 
  
Margarita siedzi na progu pustego domu, przerzuca 

ostre kamyczki, ściska dłoń. Jej wargi poruszają się, po-
wtarzając jedno i to samo imię. 

  
W rodzinie Waldano nie ma synów. 
  

Z rosyjskiego przełożyły: 
Marina Makarewska i Iwona Krygiel 
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Paweł Czerwiec 

PPrraawwddzziiwwaa  ooppoowwiieeśśćć  
oo  pprraawwddzziiwwyycchh  bbaarrbbaarrzzyyńńccaacchh  

  
  
1. 
Dwaj jeźdźcy zatrzymali się na wzgórzu, łagodnie 

opadającym ku rozległej zielonej równinie. Falowała na 
niej wysoka, zielona trawa, falowały na niej kolorowe 
kwiaty i tylko ciemny kształt, który był źródłem całego 
tego falowania, poruszał się nie jak fala, a jak bełt wy-
strzelony z kuszy – prosto, wściekle szybko i uparcie. 

– Kurwa – odezwał się wysoki, czarnowłosy 
i przystojny jak sam diabeł jeździec w czarnej skórzanej 
kurtce. Dosiadał równie czarnego ogiera i tak samo czar-
ne miał oczy, i głos, i duszę. A także przewidywania na 
najbliższą przyszłość. Dalszej nie przewidywał w ogóle. 

– Ja pierdolę – zgodził się jego towarzysz, nieco niż-
szy, o trochę jaśniejszych włosach, lecz nie głosie 
i spojrzeniu. Poglądy na życie miał jeszcze mroczniejsze 
niż pierwszy z mężczyzn. Jego koń był kary, zaś szaty 
burzyły nastrój otoczenia jaskrawą czerwienią. Jeśli uznać 
go za przystojnego, to w jakiś trudny do zauważenia 
i zdefiniowania sposób. – Ale zapierdala! 

Nie mieli złudzeń co do celu podróży nieznanego. 
Cokolwiek to było, gnało prosto na nich. 

Czarnowłosy sięgnął po łuk. Nałożył nań strzałę, na-
ciągnął, wystrzelił, trafił. Ich uszu dobiegło coś, co uznali 
za gniewne warknięcie. Tempo biegu istoty nie uległo 
zmianie. 

– Co za chuj! – Jaśniejszy splunął na ziemię. – Ja 
pierdolę! 

– No, ja też. Co za chuj. 
– No. 
Nie mieli włóczni, nie mieli pik, nic nie mieli, poza 

mieczami i łukami. Zsiedli z koni, ostrza wbili przed sobą 
w ziemię, łuki wzięli do rąk i, nie mówiąc już nic więcej, 
zajęli się robotą. 

Stwór zdążył wbiec na szczyt wzgórza, nim padł tuż 
przed nimi. Plunął jeszcze krwią, warknął coś i zgasł. 

– Trafiłem chuja w oko – ocenił czerwony. – Inaczej 
by nas chyba zajebał, skurwiel. 

– No. 
Istotę można by, od biedy, wziąć za dzika. Nie istnia-

ły jednak tak ogromne, czarne dziki, których nogi kończy-
łyby się smoczymi pazurami. No i żaden dzik, choć to 
żywotne bestie, nie wbiegłby na wzgórze przyozdobiony 
dwunastoma strzałami powbijanymi tkwiącymi głęboko 
w ciele. Rzeczywiście, gdyby nie ostatnia, trzynasta, 
wbita w czerwone od krwi oko, walka nie skończyłaby się 
tak łatwo. 

Mężczyźni wyjęli z trupa strzały, głośno komentując 
fakt, że krew stwora zniszczyła ich ostrza, stapiając je 
niczym najgorętszy ogień. 

– Raczej go nie zjemy, co? – zmartwił się czerwony. 
– Raczej nie – mruknął czarny. – Co to, kurwa jest, 

Kwoka, jak myślisz? 
– Jakiś popierdolony pomiot popierdolonego czaro-

dzieja. Albo inne kurestwo. 
– No, tak i ja myślę. Kurwa. Nienawidzę pierdolo-

nych czarodziejów. 

– I ja. Żywcem bym chujów popalił. Co do, kurwa, 
jednego. 

– E, nie... – Czarny przestał na chwilę przyglądać się 
padlinie. – Wszystkich to nie. Takiego, na przykład, Ruc-
ka, to bym zostawił. 

– Ale Rucek to nie czarodziej – zaprotestował Kwo-
ka. – On tylko umie czarować. Ale czarodziej to on nie 
jest. 

– Może i nie. – Wzruszył ramionami czarny. – Tak 
myślę, Kwoka, czyby nam się to ścierwo na co nie przy-
dało. 

– A po chuj? Ta jego jucha wszystko zeżre. Jakby my 
mieli flasze, to co innego. Ale bukłaki zeżre jak kurwa 
mać. Ty, Buchaj, ty mi powiedz, czego jakiś kutas czaro-
dziej mógł od nas chcieć? 

– Ni chuja nie wiem – zmartwił kompana Buchaj, 
odcinając bestii ogon na pamiątkę. – I to mnie, kurwa, 
martwi. 

Zmartwieni wsiedli z powrotem na konie i zjechali ze 
wzgórza. 

I tam, na dole, znaleźli księżniczkę. 
Że to księżniczka, widać było na pierwszy rzut oka. 

Cała aż lśniła od czegoś złotego, co rozsmarowano jej na 
twarzy, suknię też miała złotą, złote usta, włosy i oczy, 
w których nikt się nigdy nie kochał, bo nie śmiał. Tylko 
serce w niej nie było złote, choć na wagę złota z całą 
pewnością. 

Siedziała pośród traw, trochę popłakiwała, trochę 
wiązała kwiaty w wianek i patrzyła na Kwokę i Buchaja 
trochę ze strachem, a trochę zuchwale. 

– O szlachetni rycerze! – zawołała słodkim głosem, 
gdy zrozumiała nareszcie, że nie zamierzają się jej ukło-
nić. – Wyście to uratowali mnie przed onym potworem, 
który nienawiścią i żądzą swego pana dysząc, uprowadził 
mnie podle z pałacu! Zaprawdę, godniście wszelkiej 
chwały, jaka niechybnie spadnie na was, gdy tylko ojciec 
mój zobaczy mnie żywą. I nienaruszoną – dodała po 
chwili, dowodząc, iż nie jest najgłupszą z księżniczek. 

Na oko mogła mieć około szesnastu lat. 
Dla Buchaja – w sam raz. 
– Ja pierdolę – sapnął, oblizując usta. – Ja pier... 
– Nie! – uciął Kwoka. – Znaczna jest. 
Buchaj posłał mu króciutkie zdziwione spojrzenie. Że 

niby miało mu to przeszkadzać? Znaczne mają gładszą 
skórę i mniej siły do wrzasku. Ot, i cała różnica. 

– Wyście są, panienko – Kwoka skupił się, próbując 
mówić w tym dziwnym, dworskim języku – pewnikiem 
jaka królewna? 

– Ja pierdolę, pewnikiem! – Popuścił wodze wy-
obraźni Buchaj. Jeszcze nigdy nie miał królewny. 

– Jestem Melidranna z Borsuczej Kniei. – Księżnicz-
ka dygnęła złoto. – Córka Alandora, pana na Czarnej 
Pięści, księcia Barozek i Urhun i pani Orietty, jego mał-
żonki, wiły. Porwał mnie czarny demon, sługa maga Vi-
doczka, który pragnął mnie od dnia moich narodzin. Je-
stem pewna, że ojciec mój, którego ludzie są z pewnością 
gdzieś w pobliżu, szukając mnie, sowicie wynagrodzi tak 
odważnych i szlachetnych rycerzy za to, że uratowali jego 
córkę i przywiedli ją do domu. 

– Słyszysz, Buchaj? – Szturchnął kompana Kwoka. – 
Jesteśmy, kurwa, szlachetni. 

– Słyszę – burknął Buchaj, rozumiejąc, iż spodzie-
wana nagroda musi zastąpić mu książęce rozkosze. Naj-
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wyraźniej znów miało się skończyć na księżniczkach 
zamtuzów. Zsiadł z konia i ukłonił się karykaturalnie. 
Bynajmniej nie celowo. 

– Wasza książęca panno, wielceśmy radzi, mogąc 
pomocą swoją służyć. A daleko do waszego zamku? – 
zapytał o wiele mniej skłonny do ukłonów Kwoka. 

– Och, ledwie półtora dnia drogi! – zawołała 
z radością księżniczka. – Dzielni rycerze, który koń jest 
dla mnie? 

  
2. 
– Nie wierć się i przestań mi mamrotać do ucha – ro-

zeźlił się po godzinie jazdy Kwoka. 
Siedzący za nim Buchaj zmełł w ustach kolejne prze-

kleństwo. Ostatni raz zsiadł z konia, żeby się kłaniać 
pierdolonej księżniczce. Ostatni, kurwa, raz. 

– A kiedy zatrzymamy się na popas? – zainteresowa-
ła się księżniczka. – Bo już chyba cały dzień jedziemy! 
Jestem taka zmęczona! Nie macie pojęcia, zacni rycerze, 
jaka to udręka, być ciągle napastowaną i zmuszaną do 
ucieczki! 

– Gdzie chcesz się zatrzymać, tutaj?! – ryknął ziry-
towany Buchaj i zaraz zarobił kuksańca od Kwoki. – 
Wasza wysokość – dodał prędko. 

Istotnie, miejsce umiarkowanie sprzyjało postojom. 
Aby jak najszybciej dotrzeć do Czarnej Pięści, zapuścili 
się w podejrzanie wyglądający las, który, wedle słów 
księżniczki, stanowił skrót. Wlekli się w związku z tym 
ścieżyną tak wąską i byle jaką, że z trudem jedynie zasłu-
gującą na dumne miano traktu. Jedyne, co podobało się 
w tej drodze Buhajowi, to fakt, że, jego zdaniem, musieli 
przy niej czyhać jacyś rozbójnicy. Godzina podróży 
w towarzystwie księżniczki sprawiła, że Buchaj tęsknił za 
przyzwoitym mieczobiciem. 

– Może zatrzymamy się choć na momencik? – popro-
siła słodkim głosem księżniczka. – Szlachetni panowie, ja 
już nie mogę! Bolą mnie rzeczy, o których damie mówić 
nie wypada. Zatrzymajmy się na chwileniunieczkę, 
a jeden z was, dzielni rycerze, uda się na poszukiwanie 
polanki na popas, a drugi pozostanie, by mnie strzec. 

Zdumiało to Kwokę, ale propozycja księżniczki spo-
tkała się wręcz z entuzjastycznym przyjęciem Buchaja. 

Zatrzymali się więc, a Buchaj z uśmiechem na twarzy 
zapuścił się w największy gąszcz w poszukiwaniu czegoś 
do zamordowania. To jest, oczywiście, polanki. 

Wolałby jej nigdy nie znaleźć. 
  
*** 
  
– A czy szlachetny pan Buchaj aby nie zabłądził 

w tych grozą wiejących gąszczach? – zaniepokoiła się 
księżniczka, wedle swej miary czasu znacznie później, 
czyli zaledwie chwilę po tym, jak Kwoka oczyściwszy dla 
niej kawałek ziemi z całego robactwa, zdołał wreszcie 
z ulgą klapnąć na ziemię. – Bo go tak nie ma i nie ma... 

Kwoka nie dziwił się jej pytaniu. Kobiety, które po-
znały Buchaja, zwykle martwiły się, gdy nie było go przy 
nich choć przez chwilę. Dziwiło to Kwokę o tyle, że Bu-
chaj nie dbał o nie zupełnie. Bez chwili zastanowienia 
przerzucał się z jednej na drugą. Potem myliły mu się 
nagminnie imiona, a i to jedynie pod warunkiem, że ja-
kieś zdołał zapamiętać. A każdą raczej przeklinał, niż 
powiedział takiej co miłego. Obserwując jego podboje 

miłosne, Kwoka uznał, że ładna gęba przesłania niewia-
stom całą resztę jestestwa, i znienawidził Stwórcę za to, 
że sam został obdarzony takim, a nie innym wyglądem. 
Starał się naprawić boski błąd, strojąc się w najbogatsze, 
a przynajmniej bogato wyglądające szaty. Nosił się 
w efekcie wyłącznie pstrokato, ponieważ jaskrawe kolory 
kojarzyły mu się z bogactwem i dostojeństwem. Różno-
rodność barw nie kończyła się bynajmniej na stroju, lecz 
dotyczyła całej kwoczej postaci. W jednym jego uchu 
pysznił się kolczyk rubinowy, drugie zaś zdobiła niemała 
perła oprawiona w fikuśny, wedle własnego projektu 
zrobiony, ornament. Wychodził w ten sposób Kwoka 
naprzeciw poczuciu humoru Stwórcy, który obdarzył go 
jednym okiem niebieskim, drugim zaś zielonym. Ta cie-
kawostka zyskiwała mu czasem zainteresowanie kobiet, 
pod warunkiem, że jakaś poświęciła mu tyle uwagi, by 
spojrzeć w oczy. Kiedy przebywał w towarzystwie Bu-
chaja, takie przypadki należały jednak do rzadkości. 

– Nie zginie – odparł więc, rozglądając się jednak 
uważnie po lesie, w którym coś wyraźnie go niepokoiło. 

Ani on, ani Buchaj nie należeli do mistrzów intelek-
tu, przez lata wędrówek wyrobili sobie jednak znakomite 
instynkty, nieodmiennie ostrzegające ich przed niebezpie-
czeństwem. Tym razem umysł Kwoki nie wył wprawdzie 
ze zgrozy, nie czerwieniał od zapachu nadchodzącego 
rozlewu krwi, ale wypełniał go z trudem wyczuwany, 
jakby skrycie pałętający się po samych peryferiach umy-
słu, niepokój. Kwoka uspakajał sam siebie, że gdyby coś 
było rzeczywiście nie tak, Buchaj nigdy tak ochoczo nie 
skoczyłby w największą gęstwinę. Ale Kwoka nie wie-
dział przecież, że instynkt towarzysza przytłumiony został 
żądzą mordu ściśle współpracującą z pragnieniem jak 
najszybszego oddalenia się od księżniczki. 

Skupił się i spróbował nawiązać kontakt 
z płochliwym niepokojem. Był już tuż, tuż, już prawie 
chwytał go za śliski ogon, kiedy znów odezwała się 
księżniczka: 

– Wyznać wam muszę, szlachetny rycerzu, iżem 
znudzona jest tym siedzeniem w ciemnym lesie okrutnie. 
Zaszczyćże mnie acan jakowąś grą, w jaką grywają 
w takich przypadkach rycerze. 

Mężczyzna potrzebował paru chwil, by powtórzyć 
sobie te słowa kilka razy w głowie i dotrzeć do ich zna-
czenia. 

– My nie gramy, jak odpoczywamy – odpowiedział 
wreszcie. – Jak jest chwila odpoczynku na drodze, to 
jeden śpi, a drugi czuwa. 

– Wcale a wcale żadnych gier nie znają dumni wo-
jownicy? – zmartwiła się księżniczka. 

Kwoka rozejrzał się odruchowo w poszukiwaniu ja-
kichś dumnych wojowników do usieczenia. Ponieważ 
żadnego nie znalazł, westchnął ciężko i odparł, że 
owszem, dumni wojownicy grywają w kości, karty oraz 
kilka innych gier, o jakich nie wypada opowiadać damom, 
ale wyłącznie z innymi dumnymi wojownikami 
i najczęściej po gospodach. 

Księżniczka zasępiła się, ale tylko na chwilę. 
– Ja znam grę! – oznajmiła. – Zawiąże waćpanu 

oczy, a waćpan będziesz musiał złapać mnie, kierując się 
jedynie odgłosami! To fantastyczna zabawa, w jaką po 
wielokroć bawiłam się z swymi dwórkami, na pewno się 
waćpanu spodoba! Tylko lepiej, jak gra w nią więcej 
osób. Ach, żeby to już pan Buchaj wrócił...! 
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Niech już wróci ten skurwysyn, zgodził się 
z księżniczką Kwoka. Niech już wróci i jedźmy, zanim ją 
zabiję... 

I Buchaj wrócił. Nie sam. 
Jak mógł się tego Kwoka spodziewać – z kobietą. 
Ale – co to była za kobieta! 
– O! – zawołała księżniczka. – Szlachetny pan Bu-

chaj poratował w leśnych gąszczach babuleńkę! A czy 
ona ranna? Bo pan Buchaj niesie ją... 

– Zamknąć się wszyscy! – warknął chudy jak pół kija 
od szczotki babsztyl, który rozsiadł się na plecach szla-
chetnego pana Buchaja, kościstą łapą obejmując go za 
szyję. Patrząc na babiszcze liczące na oko tak z trzysta lat, 
Kwoka po raz pierwszy podziękował wszystkim bogom, 
że to nie jego obdarowali powodzeniem u niewiast. 

Na ramieniu staruchy siedziała jeszcze gorzej od niej 
wyglądająca sroka. Pod nogami Buchaja natomiast kręcił 
się, co rusz omal nie doprowadzając do wywrotki, czarny 
kot, najstarszy chyba z całej trójki. 

– Buchaj? – zdumiał się Kwoka. – Co to jest? 
– Ty mnie, kurwa, o nic nie pytaj – wywarczał kwo-

kowy kompan. – Wsiadamy na konie i wypierdalamy 
stąd. 

Słysząc tak prostacki język, księżniczka zmarszczyła 
brwi. 

– Ale myśmy mieli właśnie z panem Kwoką grać 
w grę – oznajmiła. – I bardzo dobrze, że przyprowadziłeś 
waść babuleńkę... 

– Zamknąć się! – powtórzył z buchajowych pleców 
babsztyl. – A ty, złotko, jak powiesz jeszcze jedno słowo, 
zamienię cię w ropuszysko, całe pokryte strupami! 

Księżniczka aż klasnęła w dłonie uciechy. 
– Czarownica! – zawołała uradowana – Jak dobrze! 

A powiedzcie mi, droga pani czarownico, czy wy jeste-
ście... kum? 

I pognała żabimi susami za najbliższą muchą. 
– Nie jestem żadna czarownica, tylko normalna Baba 

Jaga – oznajmiło babiszcze. – I nie wsiądę na żadnego 
konia. Całe życie latałam na miotle, aż ten tutaj hultaj mi 
ją połamał. I nigdy nie wsiądę na bydlątko, żeby je mę-
czyć. Zrozumieli? Co tak japy porozdziawali? 

– Księżniczka! – jęknął Kwoka. – Na wszystkich bo-
gów, nasz zarobek! 

– Irytowała mnie. 
– Ty durna babo, to nasze pieniądze! – wrzasnął 

zmieniony chwilowo w wierzchowca Buchaj. – Jak od-
damy księciu pieprzoną żabę, nic nam nie zapłaci! 

– Znowu chce być żukiem gnojakiem? – zmarszczyła 
brwi Baba Jaga. 

– Mości babo jago – pospieszył z ratunkiem Kwoka. 
– Nikt tu się nie chce w nic zamieniać. Rozumiem, że mój 
towarzysz nabałaganił nieco... 

– Nabałaganił, phi! – parsknęła Baba Jaga. – Przylazł 
na moją polankę jakby go tam kto prosił. Zamiast grzecz-
nie zostawić zapłatę i czekać, aż przylecę, przetrącił tym 
swoim mieczyskiem nogę domku na kurzej stopce, który 
słusznie ruszył bronić prywatnej własności, połamał kije 
samobije, niebożątka moje, i jeszcze mi strzaskał moją 
miotłę, gdym na niego pikowała, na pomoc moim sługom. 
Trzeba przyznać, kawał junaka! – mlasnęła, aż się Buchaj 
wzdrygnął. – Ale teraz musi mnie do miasta, na targ za-
nieść, żebym mogła sobie nową miotłę kupić i nową ku-
rzą nogę dla domku sprawić. I zapłacić za to musi! – 

Zmarszczyła groźnie brwi. – A jak nie, znowu będzie 
żukiem! 

– Tak też oczywiście i uczynimy. – Pospieszył 
z przytaknięciem Kwoka, który też się w nic nie chciał 
zmieniać, a już najmniej w żuka. Kątem oka spostrzegł, 
że kot Baby Jagi skrada się ku zajadającej muchy księż-
niczce. – Ale żebyśmy mieli pieniądze na solidne nogi 
i czego wam tam jeszcze, matko, potrzeba, niezbędna 
nam nagroda za odnalezienie księżniczki. A jak ją przy-
wieziemy w formie żaby, to nie pieniądze, ale kije może-
my dostać w nagrodę. Wieźć księżniczkę zmienioną 
w żabę też się nie godzi, bo się jeszcze dziewuszka obrazi 
i ojcu na nas naskarży. 

– No dobra. – zachmurzona czy nie, zgodziła się Ba-
ba Jaga. – Tylko niech mi się złotko nie odzywa. 

– Odczarujecie ją? 
– A tam ja! Chłopa jej trza. Niech ją złapie i pocałuje, 

to się zaraz odmieni. 
– A nie musi to być książę? 
– Gdzieżby tam książę, wiejskie bajdurzenie! Przy-

najmniej raz na tydzień jaką niezgułę w żabę zmieniam, 
skąd by się tylu książąt wzięło, żeby je poodmieniać? 
Niech ją łapie i całuje, i ruszajmy, żeby jak najszybciej na 
targ zdążyć. 

Kwoce udało się uprzedzić kota. Porwał księżniczkę 
na ręce i pocałował bez chwili zwłoki. Nie czuł żadnych 
oporów, zdarzało mu się już całować kobiety różnej uro-
dy. Bał się tylko trochę, żeby księżniczka nie opowiedzia-
ła potem ojcu, że ją w lesie wykorzystali. 

– Zadowolony? – zazgrzytała po swojemu Baba Jaga. 
– To niech ją na konia, biedne bydlątko, posadzi 
i ruszamy. 

Kwoka, na którego rękach pojawiła się nieco cięższa 
od ropuchy, ale dalece od niej piękniejsza księżniczka, 
zaniósł ją posłusznie i posadził na konia. Sam dosiadł 
drugiego i ruszyli. 

– A niech się złotko nie odzywa! – ostrzegła Baba. 
Księżniczka kiwnęła potulnie głową, wypluwając dys-
kretnie resztki muszego skrzydełka. 

Dopiero kilka minut później zbliżyła się do Kwoki 
i gestem dała mu znać, by się ku niej przychylił. 

– Właściwie powinien być to książę – wyszeptała. – 
Ale nic to, ojciec waści odpowiedni tytuł nada i wszystko 
będzie tak, jak być powinno. 

– Znaczy, co będzie? – zaniepokoił się Kwoka. 
– Wedle obyczaju. Kto księżniczkę z czaru pocałun-

kiem uwolni, ten jej mężem będzie – oznajmiła poważnie 
księżniczka. – Mójżeś ty, rycerzu, na zawsze. A jam two-
ja. 

I podała mu złoto haftowaną chustę, domagając się, 
by przewiązał ją sobie wokół ramienia. 

Zdumiony Kwoka chustę i owszem wziął, musiała 
być sporo warta. Zaraz jednak dotarło do niego, z czym 
się to wiąże. Spiął konia ostrogami i podjechał do prowa-
dzącego grupę kompana. 

– Buchaj! – zawołał – To przestaje być zabawne! 
– Niech cichną! – syknęła na niego Baba Jaga. – 

I niech nie dręczą bydlątek! 
  
3. 
Ruiny zamku, w których zatrzymali się na noc, za-

mieszkane były przez bandę zbójów. Nim Buchaj 
z Kwoką zdążyli wyładować na nich frustracje, Baba Jaga 
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pozamieniała wszystkich w żuki. Ich rzeczy tknąć nie 
pozwoliła. 

– To taka zamiana na dobę – wyjaśniła, nie zważając 
na wściekłe spojrzenia przyjaciół. – Zbójnicy też mają 
swoje miejsce w świecie i nie będę świata ich pozbawiać, 
to nie moje rzemiosło. 

– Owszem, to nasze rzemiosło – przyznał Kwoka. – 
I wolałbym, żeby mi się nikt do niego nie mieszał. 

– Możemy ich jeszcze... eee... rozdeptać – zapropo-
nował bez zapału Buchaj, przyglądając się gromadce 
żuków krzątających się wokół wielkich obecnie jak góry 
pakunków z łupami. 

– To nie po rycersku! – zaprotestowała księżniczka 
uwieszona ramienia Kwoki. – Prawda, mój miły? 

– I niby co to za radocha? – zgodził się jej miły, 
krzywiąc się niemiłosiernie. 

Dopadli zbójników, gdy ci kończyli właśnie opiekać 
sporego dzika. Przeciw takiemu skorzystaniu 
z rozbójniczej gościnności Baba Jaga nie miała nic. Prze-
ciwnie, odkroiła najlepszy kawał mięsa, podzieliła go 
równo między kota, srokę i siebie. Doprawiwszy swoją 
część ziołami, zajęła się z zapałem konsumpcją. Buchaj 
i Kwoka wzorem sroki i kota podarowali sobie zioła. 
Księżniczka natomiast, ostrożnie, bo ostrożnie, poprosiła 
Babę Jagę o przyprawy. 

– Będę trzymał całą noc wartę – zaofiarował się po 
kolacji Kwoka, byle tylko uniknąć towarzystwa księż-
niczki. Co innego wychędożyć taką, ale zaręczać się 
z nią... Zwinęła mu już największy i najpiękniejszy pier-
ścień, twierdząc, że tylko on nadaje się na dar zaręczyno-
wy. Cała sprawa zaczynała stawać się coraz mniej opła-
calna. 

– Posiedzę trochę z tobą – zaofiarował się Buchaj. 
– Byle nie za długo! – ostrzegła Baba Jaga – Chcę, 

żeby był jutro rączy! 
Wymościli posłania, każdy dla swojej pani, i zasiedli 

przy ogniu. 
– Kurwa żesz nasza mać – westchnął 

z niewysłowioną ulgą Kwoka, bo mu już bokiem wycho-
dziło to uprzejme gadanie. 

– Ja pierdolę – zgodził się Buchaj, który w ogóle nie 
lubił strzępić języka po próżnicy. Współczuł więc tym 
bardziej przyjacielowi. Jego samego przynajmniej Baba 
Jaga nie zmuszała do ciągłego rozmawiania. Prawda, że 
i księżniczka nie trafiła na milczka. Buchaja fascynował 
dar wymowy Kwoki. Ten, nie dorównujący mu przecież 
urodą spryciarz, zawsze tak potrafił zagadać kobiety, że 
koniec końców lądowały w jego łóżku najpyszniejsze, 
chociaż z początku bardziej podobał im się on – przystoj-
niacha Buchaj. Niby to Buchaj pierwszy miał je wszyst-
kie, za każdym jednak razem, okazywało się, że na dłużej 
wolały przestawać z Kwoką. Potrafił się Kwoka wyłgać 
z najbardziej niezręcznych sytuacji, rozmawiać z każdym 
w jego języku – z możnymi jak możny, z ciurami jak 
ciura, a z Buchajem krótko i rzeczowo, po buchajsku. 

Księżniczki mu jednak Buchaj nie zazdrościł. 
– Zajebista dupa – spróbował pocieszyć towarzysza. 

– Młoda, a cyc już wyraźny i tyłek... 
– Daj spokój – westchnął Kwoka, dorzucając do 

ognia. 
– I znaczny będziesz, księciem zostaniesz. Kłaniać ci 

się będą, może mnie nawet zatrudnisz? 
– A w mordę chcesz? 

– Już się ważny robisz? 
– Ożesz by cię... 
Już, już prawie miało dojść do przyjacielskiej bójki, 

która i nerwy potrafi ukoić, i przyjaźń wzmocnić, 
i o kłopotach minionego dnia pozwala zapomnieć, kiedy 
coś nagle w ogniu huknęło i z płomieni wyskoczył upiór. 

– Jestem duchem tego zamczyska! – oznajmił gro-
bowym głosem. 

Spleceni w przyjacielskich zapasach Buchaj i Kwoka 
spojrzeli na niego z irytacją. 

– Wypierdalaj – rzucił przystojniacha. – Chcemy 
mieć choć chwilę dla siebie. 

– Zacni zboczeńcy – odezwał się duch, najwyraźniej 
niewłaściwie interpretując ich uściski. – Miło mi gościć, 
dla odmiany po zbójcach, nawet gości o tak niezwykłych 
upodobaniach. Jednakże, niestety, nie przybywam jako 
dobry gospodarz, lecz jako posłaniec. Oto przysyła mnie 
do was z posłaniem mag Vidoczek, któremuście na dro-
dze niebacznie stanęli, brankę mu porywając. 

– Ty z nim gadaj – westchnął Buchaj. – To znowu 
jakiś poeta. 

– Nikogośmy nie porywali – odpowiedział zmęczo-
nym głosem Kwoka. – Napadło na nas jakieś bydlę, strza-
ły poniszczyło. A księżniczka siedziała w trawie. Znale-
ziona, nie kradziona. 

– Wielki mag Vidoczek rozumie to i gniew swój po-
wściągnął – odparł duch. – Wybaczy wam, jeśli zawróci-
cie i księżniczkę do jego wieży, miast do ojca zawiezie-
cie. 

– A co z tego będziemy mieć? 
– Żywi ujdziecie – odparł po chwili zastanowienia 

duch. 
– Toś chyba ochujał – nie wytrzymał Buchaj, zapo-

minając, że pozostawił negocjacje w rękach kompana. 
– Propozycja wydaje się mało kusząca – pospieszył 

z tłumaczeniem Kwoka. 
– Zapewniam was, że śmierć to nic przyjemnego – 

spróbował targów duch. – Pamiętam, jak sam byłem ży-
wy... A teraz gniję w ziemi od ponad trzech stuleci 
i jedynie moc maga Vidoczka przywołała mnie 
z powrotem do świata żywych. Powiadam wam, oddajcie 
magowi dziewczynę albo spotka was los gorszy od moje-
go! 

Kwoka spojrzał na Buchaja. Ten, jak należało się 
spodziewać, pokręcił głową. 

– Nic z tego nie będzie. Dziewczyna trafi do ojca, 
a czarodziej, jak chce, niech ją sobie znowu porywa. 

– Strzeżcie się mocy Vidoczka! – zaniósł się wyciem 
duch. – Nie wiecie, co was czeka! Nikt wam za dziew-
czynę nie podziękuje, zobaczycie! 

– Przekaż mu, żeby przemyślał ofertę – zniecierpliwił 
się Kwoka. – A teraz spadaj albo obudzimy naszą przyja-
ciółkę, a ona zamieni cię w żuka. 

Groźba najwyraźniej okazała się skuteczna, duch 
bowiem zafalował i zniknął. 

Przyjaciele przez chwilę siedzieli w milczeniu. 
– Ja mówiłem, wszystkie czarowniki to ścierwa – 

odezwał się wreszcie Kwoka. – Mógłby zaproponować 
złoto, ale nie: dajcie pannę albo was pozabijam. 

– A jakby dał złoto, to co, narzeczoną byś sprzedał? – 
zaryzykował Buchaj. 

– Ty, daruj sobie! 
– Niech się łaskawy książę nie unosi... 
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Łaskawy książę uniósł się jednak i wokół ogniska za-
raz się zakotłowało. 

  
*** 
  
– Coś mnie ominęło w nocy? – odgadła Baba Jaga 

przy śniadaniu, przyglądając się podbitemu lewemu oku 
Buchaja i prawemu Kwoki. 

– Byłabyż w nocy bitwa? – zachwyciła się księżnicz-
ka. – Bitwa, w której ukochany mój dzielnie stawał 
wspomagany przez ramię jego dzielnego przyjaciela? 

– Ukochany? – Uniosła krzaczastą brew Baba Jaga. – 
Złotko, jeśli lecisz na mojego wierzchowca... 

– Mym wybranym jest mój wybawca, któren mnie od 
czaru złej... ehem... od czaru uwolnił – wyjaśniła księż-
niczka. 

Baba Jaga łypnęła po swojemu na Kwokę 
i zarechotała. 

– Znacie, matko, maga Vidoczka? – zmienił temat 
Kwoka. 

– Coś słyszałam – sposępniała. – A co? 
– Ów zły czarnoksiężnik z domu ojca mego mnie 

uprowadził – odpowiedziała księżniczka, nim Kwoka 
zdążył ją powstrzymać. – Zniewolić mnie chciał i posiąść, 
a może nawet w zabiegach magicznych wykorzystać – 
chlipnęła. 

– No żesz! – zdenerwowała się Baba Jaga. – Czemu 
patafiany niemyte nie powiedzieli mi, że mają 
z Vidoczkiem na pieńku? 

– Nie było okazji – bąknął Kwoka. – Czyżbyście byli 
przyjaciółmi? 

– Czort mu przyjacielem, nie ja! – Babiszcze splunę-
ło w dogasający ogień. – Ale staram się nie wchodzić mu 
w drogę. Strasznie się wpakowali, że z nim zadarli! 
A złotko...- westchnęła. – Smutny los złotka, bo Vidoczek 
nie zapomina i nie darowuje... 

– A nie mogłabyś go, matko, zamienić w żuka? 
– Niech mnie nie rozśmiesza! – fuknęła. – Zamienić 

maga? Gdzie mi tam starej, do niego... No! – Wstała. – 
Czas już na nas, nie marnujmy dnia. Do miasta już nieda-
leko, spróbujmy dotrzeć do niego, nim Vidoczek patała-
chów pozabija! 

Podniósłszy ich w ten sposób na duchu, zmusiła 
szturchańcami Buchaja do porzucenia posiłku i zgrabnie 
wskoczyła mu na plecy. Nie oglądając się na pozostałych, 
ruszyli czym prędzej, a z nimi bardzo coś zadowoleni 
z siebie kot i sroka. Z pyska i z dzioba wystawały resztki 
chitynowych pancerzyków. 

Księżniczka stała obok buchajowego konia dziwnie 
smutna i posępna. 

– Niewyspanaś panienko? – zagaił z wysokości sio-
dła Kwoka. – A może chcesz iść na stronę? 

Potrząsnęła złotą główką. 
– Nie oddasz mnie, Vidoczkowi, miły? – zapytała, 

a złota łza spłynęła jej po policzku. 
Kwoka miał już odpowiedzieć, że za darmo na pew-

no nie, kiedy przyszło mu do głowy, że taka odpowiedź 
mogłaby podsunąć księżniczce myśl o ucieczce. 

– Oczywiście, że nie! – zawołał więc zuchwale. – Co 
mi tam jakiś czarodziej! A botośmy z Buchajem raz albo 
dwa z czarodziejami tańcowali... 

Urwał, bo księżniczka chwyciła go z kraj kaftana, 
pociągnęła zaskakująco silnie ku sobie, omal nie zwalając 

z konia, objęła, pocałowała w policzek i odbiegła do swo-
jego wierzchowca, cała zarumieniona, ale uśmiechnięta. 

Kwoka wyprostował się w siodle oniemiały. Pamię-
tał, jak raz kiedyś, Raśka, młynarzówna... 

Splunął na te wszystkie baby i pognał konia, bo już 
Baba Jaga darła się z podzamkowej drogi, żeby się, 
z łaski swojej, pospieszyli, jeśli nie chcą, żeby ich poza-
mieniała w chrabąszcze i ropuchy. 

Dwa, cudem ocalałe, żuki odprowadzały go nieżycz-
liwymi spojrzeniami. 

  
4. 
Stolica prowincji, miasto Barozek, mogło wprawiać 

w zakłopotanie przyzwyczajoną do leśnej głuszy Babę 
Jagę, nie zachwyciło jednak Kwoki i Buchaja. Znaczną 
część mieściny zajmował nieregularny kształtem rynek, 
opanowany przez stragany, na których lokalni rzemieślni-
cy toczyli niekończącą się wojnę o lepsze miejsca 
z przybyłymi spoza miasta rolnikami i hodowcami. 
Księżniczka zabawiła chwilę w jego wschodniej części, 
przy stosikach z drewnianą biżuterią, Buchaj z Kwoką 
poświęcili nieco czasu wyrobom miejscowych zbrojmi-
strzów i kowali, jednak Baba Jaga ciągła ich niestrudzenie 
ku południowym uliczkom rozrastającym się koślawo 
w cieniu coraz mniej murowanych kamienic. Po nich 
właśnie rozpełzły się stragany sprzedawców, których na 
rynku widzieć nie chciano – drobnych handlarzy oszczę-
dzających na opłatach placowych, samodzielnych i nie 
należących do żadnego cechu. To o ich zarobki dopomi-
nali się nędznie ubrani miejscy rozbójnicy, podejrzane 
typki o szybkich nożach i rozbieganych, acz potrafiących 
skupić się na jedną, groźną chwilę, oczach. Jednego 
z nich wypatrzyła księżniczka, w chwili gdy tarmosił 
zalegającą z opłatami staruszkę. 

– Mój miły, chyba nie będziesz bezczynnie przyglą-
dał się, jak ten niegodziwiec znęca się nad bezbronnymi! 
– zakwiliła. 

Kwoka, który akurat odganiał gromadę dzieciaków 
próbującą ulżyć ich koniom i odciążyć juki, posłał jej 
zdziwione spojrzenie. Wskazała mu osiłka dręczącego 
starszą panią. 

– Na jadło kruków! – zawołała Baba Jaga. – On drę-
czy handlarkę najlepszymi wierzbowymi miotłami! 

Kwoka zdecydował się działać, nim dosiadające jego 
kompana babiszcze zacznie się przerabiać miejscowy 
półświatek na stado żuków, co zdecydowanie zwróciłoby 
na nich powszechną uwagę. Podjechał od tyłu do osiłka 
i niedbale trącił stopą jego głowę. Powtórzył trącenie 
jeszcze trzykrotnie, zanim jego ofiara zorientowała się, że 
to nie przypadkowi przechodnie mijają go tak niezręcznie. 

– Puść panią – poprosił, pozornie łagodnie. – Zamie-
rzamy zrobić u niej zakupy. 

– Zróbcie gdzie indziej – warknął typ o szerokiej 
szczęce, jasnych włosach i niebieskim spojrzeniu. – Ona 
właśnie zamyka. Na zawsze. 

Zarechotał ochryple a złowieszczo. 
– Ujmę to inaczej – odezwał się Kwoka, pochylając 

się w siodle. – Wypierdalaj stąd, chujku, zanim wyrwę ci 
te ziarenka udające jaja i nakarmię nimi tamtego kota. 

Księżniczka syknęła z potępieniem, nieprzyzwycza-
jona, by jej narzeczeni wyrażali się w ten sposób. Jeśliby 
ktoś jednak przyjrzał się jej bliżej, mógłby dostrzec ślad 
uśmiechu na złotych ustach. 
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Buchaj natomiast, który z lubością wsłuchał się 
w bliski sobie język, wyszczerzył zęby szeroko 
i z ukontentowaniem. 

Nie uszło to uwadze blondyna. Ktoś, kto taszczy na 
plecach staruszkę nie powinien sprawiać groźnego wraże-
nia, Buhajowi jednak jakimś cudem się to udawało. 

– Jeszcze zobaczymy – warknął więc blondyn 
i z niebywałą wprawą zniknął w tłumie, ku rozczarowaniu 
kota. 

– Matko Gorito! – zawołała z wysokości buchajo-
wych pleców Baba Jaga, po raz pierwszy uśmiechając się 
szeroko. – Jak dobrze cię widzieć! 

– Baba Jaga! – odpowiedziała radosnym, choć bez-
zębnym uśmiechem sprzedawczyni mioteł. – Co za ra-
dość! Co to, czyżbyś już tak szybko zużyła swoją miotłę? 

– Matoł, na którym siedzę, mi ją zużył – odparła Ba-
ba Jaga. – Kupię u ciebie od razu dwie, na zapas. Powiedz 
temu z różnymi oczami, ile sobie liczysz, a nie oszczę-
dzaj, to szlachetny pan, dobrze się żeni, stać go. 

Księżniczka zachichotała zakłopotana i zarumieniła 
się, tym śliczniej, że nie na złoto. 

– Szlachetny panie! – Ukłoniła się reumatycznie Go-
rito. – Toż wyście mi życie uratowali! Musiałabym być 
bez serca, żeby kazać wam jeszcze płacić za moje liche 
miotły... 

– Nie sprzedaj mu lichych, tylko najlepsze. – Zgasiła 
zrzędliwie uśmiech na twarzy Kwoki Baba Jaga. – Zapła-
ci. Jeśli nie tobie, mnie jest to winien. 

– Właściwie, to życie żeście mi uratowali jeno na 
chwilę, bo wy wyjedziecie, a oni jeszcze wrócą – przy-
pomniała sobie handlarka. – Dajcie za dwie pół grosza 
i będziemy kwita. 

– A żeby nie był obrzezany! – upomniała Baba Jaga. 
Kwoka uśmiechnął się do niej krzywo, ale zapłacił, 

choć był to rozbój w biały dzień. 
Matka Gorito ukryła pieniądze w mieszku schowa-

nym tam, gdzie, wziąwszy pod uwagę jej wiek, niewielu 
sięgałoby chętnie i uśmiechnęła się serdecznie, 
a bezzębnie. 

– W takim razie pozwólcie, że zaproszę was choć na 
obiad. Skromny, ale robiony ze szczerego serca. 

– Mamy trochę własnej dziczyzny – pochwaliła się 
Baba Jaga. 

– Wspaniale! – klasnęła matka Gorito i zaczęła skła-
dać stragan. Kwoka i Buchaj pomogli jej, poganiani przez 
wrzaski Baby Jagi i wymowne spojrzenia księżniczki. 

– Powinniśmy wprawdzie jak najszybciej udać się do 
burmistrza – tłumaczyła Kwoce w drodze do domu matki 
Gorito. – Jednak nie wypada odmawiać szczeremu zapro-
szeniu. Poza tym muszę ci się przyznać, mój miły, że 
podoba mi się to bratanie z gminem. 

W drodze kupili jeszcze tuzin kurzych nóg, choć Ba-
ba Jaga długo grymasiła, nim znalazła takie, które uznała 
za zadowalające. Wreszcie dotarli do maleńkiej, drewnia-
nej chatynki opierającej się o większy, z grubsza kamien-
ny dom, przyklejony do wewnętrznej części murów miej-
skich. Wchodząc do środka, księżniczka zmarszczyła 
śliczny nosek. 

– Nie miałam pojęcia, że ludzie mogą żyć w takich 
warunkach – wyznała szeptem Kwoce. 

– Znam takich, którzy żyją w znacznie gorszych – 
mruknął. 

– Cóż, mam nadzieję, że nie zaprosisz ich na nasz 
ślub. Bratanie brataniem, musimy jednak zachować jakieś 
granice... 

Matka Gorito wspólnie z Babą Jagą zakrzątnęły się 
przy kuchni. Podawały misę czegoś nieokreślonego, ale 
apetycznie pachnącego, gdy z hukiem otworzyły się drzwi 
i do ciemnego wnętrza wpadł z impetem sześcioletni 
chłopiec. 

– Matko Gorito! Matko Gorito! – zatrzymał się gwał-
townie, bo Kwoka i Buchaj zareagowali po swojemu: 
wyciągając miecze i kierując je ku źródłu hałasu. 

– Ach, Piórko, urwisie! – zawołała handlarka mio-
tłami. – Nie wyobrażacie sobie, jak wyczulonym węchem 
obdarzony jest ten chłopiec! Wystarczy, że zacznę goto-
wać, a zaraz przybiega! 

– Zupełnie jak mój kot. – Pokiwała głową Baba Jaga. 
– Bo poza tym całymi dniami gania po za domem. 

– Nie bój się, chłopcze, ci panowie nic ci nie zrobią... 
– uspokajała chłopca Gorito. 

– Oni nie – powiedział, bo właśnie złapał oddech. – 
Ale banda Popłocha idzie tu skrzywdzić ciebie, matko! 
Piękniś Borko doniósł Popłochowi, że zamiast płacić 
jemu, wynajęłaś dwóch ochroniarzy. Idą policzyć się 
z tobą i z nimi. Przybiegłem tu, żeby cię bronić, matko! 
Psotek pobiegł już po pomoc, musimy się utrzymać do 
przybycia Szczurzej Bandy, przyjdą tu wszyscy, zoba-
czysz! 

– Jacy dobrzy chłopcy! – wzruszyła się matka Gorito, 
której dobre serce kazało nie tylko dokarmiać bezdomne 
sieroty, jakich mnóstwo kryło się w mieście, ale także 
pośredniczyć w handlu wszystkim, co ich bandzie udało 
się ukraść. 

– Pozamieniam ich wszystkich w ropuchy! – rozeźli-
ła się Baba Jaga. 

Buchaj i Kwoka wymienili spojrzenia. 
– Wypełniliśmy swoje zobowiązania i nic już nie je-

steśmy wam winni – odezwał się do Baby Jagi Kwoka. – 
Pozwólcie jednak, że w ramach podziękowania za poczę-
stunek, rozwiążemy za was ten problem. W waszym wie-
ku nie powinniście się nadwerężać. 

– Za cholerę! – poparł go entuzjastycznie Buchaj. 
Baba Jaga przyglądała im się przez chwilę, a potem 

uśmiechnęła się i skinęła głową. 
– Tylko uważaj na siebie! – zawołała za wychodzą-

cym Kwoką księżniczka. 
Przed chatką matki Gorito gromadzili się już ludzie 

Popłocha. Prowadził ich sam herszt, za którego plecami 
krył się Piękniś Borko. 

– Będzie ze dwudziestu – policzył Kwoka. 
Buchaj uśmiechnął się szczęśliwym, szerokim 

uśmiechem. 
– Tegom chciał – sapnął. – Tegom chciał. 
Ruszyli ku zbójom. 
Popłoch, potężnie zbudowany rudobrody mężczyzna, 

uzbrojony w sprawiającą groźne wrażenie drewnianą, ale 
nabijaną kawałkami żelastwa maczugę cofnął się o krok. 

– To ci? – zapytał blond-włosego Pięknisia. 
– Ci sami, szefie. 
– Hej, wy dwaj, stójcie! Oddajcie broń i wszystkie 

pieniądze, jakie macie przy sobie, a spuścimy wam tylko 
lekki wpierdol i pozwolimy odejść. To miasto to nie wa-
sza sprawa. Nie warto ginąć za jakąś starą babę. 



 70 

– Nie przeczę – odparł Kwoka. – Ale też nie przysze-
dłem do was ginąć, ale dla rozrywki. 

– Bierzcie ich! – rozkazał Popłoch. 
I zaczęło się. 
Buchaj, rycząc z ulgi i radości, wpadł między pierw-

szych trzech zbirów, roztrącił ich i pognał ku Popłochowi. 
Ten schował się za czterema innymi. Uzbrojeni byli jedy-
nie w grube i długie kije, ale też umieli się nimi posługi-
wać. 

Kwoka, który preferował mniej bezpośrednią taktykę, 
kopnął pierwszego swego przeciwnika między nogi, od-
skoczył na bok, by zająć się tymi, których roztrącił 
w pierwszym starciu Buchaj, a którzy jeszcze nie zdążyli 
się podnieść. Ledwie z nimi skończył, kątem oka do-
strzegł, że jego kompan ma kłopoty. Podczas gdy fechto-
wał z czterema gwardzistami Popłocha, kilku innych 
zachodziło go od tyłu. Kwoka ruszył mu na pomoc, jed-
nak i jemu drogę zagrodziło trzech kolejnych zbirów. Bez 
trudu ściął pierwszego z nich, który, uzbrojony jedynie 
w solidny rzeźnicki nóż, nie zdążył się zasłonić. Ode-
pchnął drugiego, ściskającego w rękach w pałkę i starł się 
z trzecim, zaopatrzonym w marny, bo marny, ale miecz. 

– Buchaj! Za tobą! – zawołał. 
– Powinniśmy walczyć oparci o siebie plecami – 

wrzasnął zirytowany Buchaj, odwracając się i w ostatniej 
chwili parując zdradziecki cios. 

– Jakbyś się tak do nich nie spieszył, to może by się 
nam udało – odkrzyknął Kwoka. Wybił miecz przeciwni-
kowi, pchnął go w pachwinę i ruszył w stronę Buchaja. 
Ciasnota uliczki spowalniała jednak i jego, zaledwie zro-
bił dwa kroki, już miał przed sobą uśmiechającego się 
paskudnie Pięknisia Borko. 

– Znudziły ci się jajka, blondasku? – warknął, ataku-
jąc. 

W innych warunkach Borko być może odskoczyłby 
zwinnie, tu jednak jego cofnięcie przerwały w połowie 
resztki beczki. Zachwiał się i ostrze kwokowego miecza 
przejechało mu po żebrach. Krzyknął z bólu, a na Kwokę 
rzucił się już jego podwładny. 

– Boję się o nich – szepnęła obserwująca walkę 
księżniczka. 

– Czemu? Walczą jak demony, ci tutaj to dla ich żad-
ni przeciwnicy. – Uśmiechnęła się krwiożerczo Baba 
Jaga. – Ech, junaki, gdybym była młodsza... 

– Ale tamtych jest tak wielu! Nie mogłabyś choć po-
łowy pozamieniać w żuki? 

– Nie bójcie się, panienko – pospieszyła z słowami 
otuchy matka Gorito. – Spójrzcie, siły się wyrównują! 

– Hurra! Szczurza Banda! – zawołał Piórko ciskający 
przez cały czas kamieniami w zbirów, choć z różnym 
skutkiem. – Spójrzcie na dachy łazęgi! Spójrzcie na da-
chy! 

Nikt z walczących nie usłyszał go wprawdzie, jednak 
kiedy na zbirów posypały się kamienie, nie mogli po-
wstrzymać się przed chociaż zerknięciem w górę. 

A tam, prowadzone przez ubranego w pstrokate 
ciuszki dwunastolatka, usadowiły się wszystkie sieroty, 
jakie tylko zasiedlały Barozek. Brudni chłopcy 
w potarganych ubraniach, zadziorne i nieco czystsze 
dziewczęta – cała Szczurza Banda obsiadła okoliczne 
dachy i ciskała w zbirów Popłocha czym kto miał – ka-
mieniami, kawałkami drewna, przegniłymi owocami, 
łajnem i błotem. Co śmielsi zeskakiwali na ulicę i, krążąc 

na pograniczu pola walki, kłuli zbirów po nogach własno-
ręcznie skleconymi kozikami lub kradzionymi skąd tylko 
się dało nożami. 

– Za matkę Gorito! – wołali – Za Szczurzą Bandę! 
Chłopiec, który pod względem pstrokacizny przebra-

nia mógł śmiało rywalizować z Kwoką, nie walczył, lecz 
przyglądał się bitwie uważnie z góry. Co jakiś czas chwy-
tał za ramię jednego z swych poddanych i wskazywał mu 
coś w kłębowisku ciał. Zaraz też biegli we wskazanym 
kierunku członkowie Szczurzej Bandy i zawsze okazywa-
ło się, że leży tam jakiś pozbawiony przytomności zbir, 
którego można i należy okraść ze wszystkiego, co ma na 
sobie, nie wyłączając ubrania, zanim zrobią to jego kon-
fratrzy. 

Wtem ponad odgłosy walki przedarły się dźwięki 
trąbek i wszyscy, poza Kwoką i Buchajem, zamarli na 
moment. 

– Straż! – zawołał ktoś. – Straż miejska! 
I nagle, w mgnieniu oka, zniknęli wszyscy, którzy 

mogli utrzymać się na nogach. Tylko Buchaj i Kwoka 
zostali na pobojowisku, zasapani, pokryci cudzą krwią, 
zwycięscy i nie mający dokąd uciekać. 

Jakoś spotkali się podczas walki i teraz stali wsparci 
o siebie plecami. 

– Słyszałeś? – odezwał się Kwoka. – Straż! 
– I dobrze – mruknął Buchaj. – Słabi byli ci zbóje. 
– Hej! – krzyknął na nich ktoś z góry. 
Poderwali głowy i dojrzeli przyglądającego im się 

z dachu uśmiechniętego malca. Kwoka odniósł dziwne 
wrażenie, jakby patrzył na mniejszą i młodszą kopię sa-
mego siebie. 

– Ukłony od hetmana Szczurzej Bandy – zawołał 
chłopiec, zerwał z głowy fantazyjny, zdobiony kogucimi 
piórami kapelusz i ukłonił się. – Dzięki za pomoc matce 
Gorito! Jeśli będziecie kiedy czego potrzebować, Szczu-
rza Banda zawsze udzieli wam pomocy! 

Uśmiechnął się raz jeszcze i zniknął. 
– Jakiś twój syn? – zainteresował się Buchaj. 
– Pierwszy raz jestem w tym mieście! 
– Mógł przyleźć za tobą z innego miasta. 
– Niby z kim miałbym mieć tego syna, kiedy ty bie-

rzesz wszystkie panny? 
- Narzeczonej ci nie wziąłem. 

– Ty, wesołek, uważaj... 
– Hej, wy dwaj! – Kapitan straży przerwał im nim 

wzięli się za łby. Jego ludzie wkroczyli na uliczkę z obu 
jej stron, wcisnęli się nawet w wąskie szczeliny między 
zrujnowanymi domami. – Złóżcie broń i chodźcie z nami 
po dobroci. Odpowiecie przed burmistrzem za tę jatkę! 

– Tych mogę zamienić w żuki – mruknęła Baba Jaga. 
– Chociaż niechętnie, bo będę musiała się wynieść 
z okolicy. 

– Patrz, Buchaj, następny, który chce naszej broni – 
zawołał Kwoka. 

– Rycerzyk – prychnął Buchaj i splunął. 
Kapitan straży zmarszczył brwi i dał znak swoim lu-

dziom. 
– Nie trzeba! Stójcie! – Księżniczka wybiegła na uli-

cę i zasłoniła sobą Kwokę. – Jestem Melidranna 
z Borsuczej Kniei. Córka Alandora, pana na Czarnej 
Pięści, księcia Barozek i Urhun i pani Orietty, jego mał-
żonki, wiły. Nie ważcie się tknąć tych dwóch szlachet-
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nych rycerzy, którzy wybawili mnie z rąk maga Vidoczka 
i którzy zasługują na wszelkie względy! 

Kilku strażników miejskich roześmiało się. Istotnie, 
dwa dni przebywania w towarzystwie Kwoki i Buchaja, 
a jeszcze i kilka dni tułaczki wcześniej, odcisnęły piętno 
na wyglądzie księżniczki. Jej złota suknia była przybru-
dzona i w wielu miejscach porwana, zaś w uczesaniu 
trudno było rozpoznać kunsztowną fryzurę. Znacznie 
bardziej niż pannę szlachetnego rodu, przypominała mło-
docianą ulicznicę. 

– Głupcy! – zawołała, widząc, że jej poprzednie sło-
wa nie zrobiły na nich stosownego wrażenia. – Czyż stan 
mych szat zakrył przed wami prawdę? Spójrzcie oto na 
kolor mej skóry, azaliż nie mówi wam o mnie więcej niż 
zniszczone szaty i klejnoty, których mnie pozbawiono? 

Kapitan straży zmarszczył brwi. 
– Stać! – Wstrzymał swoich ludzi. 
Zsiadł z konia i podszedł do księżniczki. Chwycił ją 

za rękę i potarł mocno skórę na dłoni. Kiedy złoty kolor 
nie ustąpił, zbladł i padł na kolana. 

– Wybacz, pani! – zawołał – Nic nie wiedzieliśmy 
o twym zaginięciu, ojciec wasz oznajmił, żeście wyjechali 
do zamorskiego księcia... 

– O co chodzi z tą jej skórą? – zapytał szeptem Bu-
chaj. 

– Myślałem, że jest pomalowana – odparł zdumiony 
Kwoka. 

– Żesz kurwa, stary! 
– No. 
  
5. 
Muł, obładowany jukami wypełnionymi złotem 

i srebrem, przeżuwał w skupieniu kawał trawy 
i przyglądał się uważnie swojemu odbiciu w wodzie. Coś 
mu nie pasowało. Najpewniej chodziło o srokę, która 
przysiadła na mulej głowie, musiał to jednak dokładnie 
przemyśleć, by zyskać pewność. 

Buchaj i Kwoka wylegiwali się na miękkiej, świeżej 
trawie, ciesząc się słońcem i winem. Buchaj cieszył się 
jakby bardziej. 

Minęły cztery dni, odkąd zabrano ich na ratusz, wy-
kąpano, przyodziało odświętnie, wypłacono sowitą na-
grodę i czym prędzej wyprawiono w dalszą drogę. Księż-
niczki przez ten czas nie zobaczyli, nie zdążyli się nawet 
pożegnać, choć Kwoka, ku zdumieniu Buchaja, bardzo 
o to zabiegał. Odjechali niedaleko od miasta, ale pomimo 
namów Buchaja, nie ruszali dalej. 

– Myślałby kto, że ci za nią tęskno – odezwał się Bu-
chaj, bardzo nieswojo czując się w sytuacji, w której 
mówi więcej od Kwoki. 

– Spierdalaj. 
– Przecież miałeś jej dość, nie? 
– Zamknij się, co? 
Buchaj zamknął się posłusznie. Upił łyk wina, spoj-

rzał na niebo, spojrzał na trawę, spojrzał na muła z sroką 
na głowie, gapiącego się w swoje odbicie. Przyjrzał się 
dokładniej sroce, coś mu przypominała. A potem jakaś 
myśl przyszła mu do głowy, więc się odezwał: 

– Pewnie chodzi ci o to, że była złota ta twoja narze-
czona, co? 

Złoty kolor skóry okazał się być niezwykłym dzie-
dzictwem po matce księżniczki, wile, uwiedzionej przez 
księcia Alandora za czasów młodości. Podkradł się on, 

wedle wszelkich zasad, nad jezioro, w którym piękna wiła 
zażywała kąpieli i ukradł jej szaty, tym samym przymu-
szając do małżeństwa. Kiedy po roku urodziła im się 
córka, magicznym sposobem obdarowana była złotą skó-
rą, która wprawiła w zdumienie cały dwór i wzbudziła 
pożądanie w wielu sercach. To właśnie z powodu złotej 
skóry, jak się okazało, uprowadził księżniczkę mag Vido-
czek, najpewniej rzeczywiście szykując dziewczynę ra-
czej do eksperymentów niż łożnicy. 

– Głupiś – prychnął Kwoka. 
– Ja głupi? Ja tam przynajmniej znam kolor skóry 

wszystkich swoich dziewczyn. 
– To nie jest... 
– Och, przepraszam jaśnie pana. Naturalnie, to narze-

czona, a nie... 
Sroka rozdarła się niespodziewanie, wieszcząc przy-

bycie swej pani. 
– Oni tak zawsze? – Zaciekawił się chłopiec stojący 

nad walczącymi. 
– Często – odparła Baba Jaga. – Tak zachowują się 

mężczyźni, którzy nie mają żon. 
– To wdechowo! – ucieszył się Piórko. – Ja też nigdy 

nie będę mieć żony! 
Sroka zaskrzeczała złośliwie i ku niewysłowionej ul-

dze muła, przefrunęła z jego głowy na ramię Baby Jagi. 
– Tak myślałem, że znam skądś to ptaszysko – mruk-

nął Buchaj. 
– Może byś ze mnie, z łaski swojej, zlazł? – wychar-

czał spod niego Kwoka. 
Wstali. Jeden miał podbite lewe, a drugi prawe oko. 

Piórko przyglądał się im z zachwytem. 
– Jak dzieci. – Pokręciła z dezaprobatą głową Baba 

Jaga. – Na chwilę ich z oczu spuścić nie można! 
– Ja się tam o towarzystwo nie prosiłem – odważył 

się zaryzykować zamianę w żuka Kwoka. – Myślałem, że 
pognacie, matko, naprawiać nogę chatce. 

– Tak i planowałam – przyznała baba jaga. – Ale 
przybiegł do mnie Piórko i zawrócił z drogi. Bo się nad 
kretynami ulitowałam. 

– Wielkie dzięki. A co nam dolega, żeś nas pokarała 
swoją litością? – ryzykował dalej Kwoka. 

Buchaj, który pamiętał jeszcze, jak to jest pełzać pod 
postacią żuka, dał mu ostrzegawczego kuksańca. 

– Niech im powie – poleciła Baba Jaga chłopcu. 
– Bo to jest tak – powiedział prędko Piórko, który 

tylko na to czekał. – Myśmy, to znaczy ja i chłopaki, 
wiecie, Szczurza Banda, podsłuchali, bo my mamy swo-
ich ludzi na ratuszu, normalnie wszędzie, mówię wam, 
nie ma takiego miejsca, z którego byśmy czegoś nie ukra-
dli! No i myśmy podsłuchali, jak mówił taki znaczny 
rycerz, chyba hrabia albo takie coś, w każdym razie wiel-
ki księcia doradca, że to normalnie nieszczęście, co się 
nawyprawiało. On tego nie mówił do siebie, tylko do 
takiej szklanej kuli, w której mag siedział. To znaczy, nie 
prawdziwy mag, tylko takie jego magiczne odbicie, bo 
magowie to tak... 

– No, kurwa, nic nie rozumiem! – jęknął Buchaj. – 
Czy ten mały... 

– Cichaj! – warknął na niego Kwoka i Buchaj za-
milkł, rozpoznając ten specyficzny wyraz twarzy swego 
przyjaciela, który zawsze stanowił zapowiedź złota albo 
kłopotów. A bardzo często jednego i drugiego na raz. 
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– ... mają, że lubią sobie siebie przez szklane kule po-
syłać – ciągnął nieprzerwanie Piórko. – No, w każdym 
razie, oni gadali obaj, a myśmy podsłuchiwali, bo nas 
akurat kuchcik wpuścił przez kuchnię, żebyśmy trochę 
jadła nakradli, ale Psotek poleciał po komnatach. Bo 
chciał sobie jeszcze trochę innych rzeczy poszukać. No to 
ja za nim i podsłuchaliśmy, jak ci dwaj się zgadali, że to 
nieszczęście z wami dwoma, ale że i tak się zdarza 
i trudno, i trzeba rzecz całą powtórzyć. Bo się okazało, że 
mag Vidoczek wcale księżniczki nie porywał, tylko ją mu 
sam książę oddał, tylko pod takimi tymi, no... pozorami. 
Bo książę się drugi raz ożenił i ta jego druga żona to 
strasznie nie chciała mieć takiej córki ze złota, zwłaszcza 
że u nas prawo takie, że po ojcu to może córka dziedzi-
czyć. No i ta nowa żona to nie chciała, żeby inne, znaczy 
nie jej dziecko dziedziczyło. A książę też chciał być dla 
drugiej swojej żony dobry, to się ugadał z magiem, że mu 
mag córkę porwie i wcale nawet jej nie szukał, tylko 
rozgłosić kazał, że za zamorskiego księcia poszła. To i jej 
nikt nie szukał, tylko wszyscy się cieszyli. 

– Tośmy niezły numer księciu wykręcili! – roześmiał 
się Buchaj. – I jeszcze nam zapłacić za to musiał! 

– Tyle, że teraz mamy na karku maga, a i pewnie 
książę nam wdzięczny nie jest. Trza się wynosić w inne 
strony. Dzięki wam, matko, za ostrzeżenie. – Ukłonił się 
Kwoka Babie Jadze. – Bom myślał, że nas przed magiem 
książęca opieka może chronić, ale widzę, że nas książę 
dobrze tu wspominać nie będzie. 

– Może byś wysłuchał, Kwoka, historii do końca? – 
warknęła Baba Jaga, łypiąc na niego spode łaba. Nawet 
sroka na jej ramieniu przekrzywiła irytująco głowę 
i łypnęła. 

Kwoka spojrzał pytająco na chłopca. 
– Ano, bo z samego rana ogłosili, że księżniczka 

znowu odjechała do zamorskiego księcia i z samego rana 
karoca złota ją z miasta uwiozła. Ino nie ku morzu, ale ku 
wieży maga pojechali – wyjaśnił Piórko. 

– No i na zdrowie. – Uśmiechnął się Buchaj. – Może 
i mag się od nas odczepi, i książę zapomni... 

Urwał, bo zaniepokoił go mars na twarzy Baby Jagi. 
A ona wpatrywała się w Kwokę. 

Ten zaś wyglądał, jakby mu kto powiedział, że jest 
żukiem zamienionym w człowieka i całe jego życie tak 
naprawdę tylko mu się wydawało. 

Buchaj pozwalał, by zdumienie narastało w nim 
przez czas jakiś. Aż coś zaczął wreszcie rozumieć. 

– Kurwa – westchnął. – To, powiadacie, matko, gdzie 
ta wieża maga? 

Baba Jaga tłumaczyła. Kwoka milczał. 
A potem wsiedli na konie, obiecując Babie Jadze, że 

nie będą męczyć bydlątek, i pognali odprowadzani peł-
nym podziwu spojrzeniem młodego chłopca i czułym 
starej kobiety. 

I jeszcze spojrzeniami dwóch ukrytych w lesie męż-
czyzn, którzy powrócili już z żuczej postaci i szli teraz ich 
tropem, przepełnieni pragnieniem zemsty. 

Jechali długo w milczeniu, aż wreszcie Kwoka po-
wiedział: 

– Dziękuję. 
– A, tam. – Wzruszył ramionami Buchaj. – Tylko, jak 

już się z nią ożenisz, naucz ją, że chłop musi czasem 
przekląć, bo nie wytrzyma. Żeby mi ona tych kosych 
spojrzeń nie rzucała za każdym razem jak sobie przeklnę. 

Bo odkąd żeśmy ją spotkali, to nawet normalnie żeśmy 
przestali mówić. A co my jesteśmy, jaśnie pany? No, ty 
prawie tak... Hej, nie teraz, narzeczoną ci jedziemy rato-
wać, nie? 

I pojechali. Czarny i pstrokaty, jeden z podbitym le-
wym, a drugi z prawym okiem. 
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Daniel Greps 

OO  cczzłłoowwiieekkuu,,  kkttóórryy  
cchhcciiaałł  bbyyćć  ppiissaarrzzeemm  

  
Czytelnik potęgą jest i basta! 
  
Na pewno wielu czytelników Fahrenheita, szczególnie tych, którzy 

nie śledzą prowadzonych na forum dyskusji, zdziwi fakt pojawienia się 
w dwóch kolejnych numerach tego samego opowiadania. Ponieważ istnie-
je uzasadniona obawa, że potraktują to jako pomyłkę i przejdą do następ-
nego tekstu, nie poświęcając opowiadaniu Daniela Grepsa nawet odrobiny 
uwagi, pozwalam sobie zamieścić kilka słów tytułem wyjaśnienia. 

Utwór „O człowieku, który chciał być pisarzem”, które, mam na-
dzieję, z zainteresowaniem zaraz przeczytacie, jest namacalnym wręcz 
dowodem na potwierdzenie teorii, że siła oddziaływania czytelników na 
autora wielką jest.  

Daniel Greps po zapoznaniu się z opiniami, jakie na forum Fah-
renheita wyrazili czytelnicy – tu pragnę poinformować, że opinie były 
pozytywne, ale z jednym zastrzeżeniem, które dotyczyło zakończenia; ba, 
twierdzono wręcz, że autor skończył w momencie, w którym tak napraw-
dę powinien zacząć – otóż, wymieniony wyżej, skruszony i zawstydzony, 
targany wyrzutami sumienia postanowił naprawić swój błąd i dopisać 
zakończenie, skutkiem czego tekst zamiast osiemnastu tysięcy znaków ma 
ich trzydzieści osiem tysięcy, i jest to zdecydowanie inne opowiadanie. 
To, czy trud autora nie poszedł na marne, a zdaniem redakcji zdecydo-
wanie warto było, możecie ocenić sami. A, ponieważ Wasze to jest 
dzieło, jesteśmy bardzo ciekawi, co o tym i innych tekstach, zamieszczo-
nych w numerze sądzicie. Dlatego przypominamy, że aby wyrazić swoją 
opinię, nie musicie wiedzieć, gdzie jest najbliższa poczta. Zganić nas lub 
pochwalić (lubimy jak nas chwalą) możecie, nie opuszczając naszej 
strony, wystarczy jedno kliknięcie i już. Czekamy na Wasze przemyślenia 
albo w listach do redakcji, albo na forum. To, co myślicie, jest dla nas 
i dla naszych autorów naprawdę bardzo ważne, czego dowodem jest 
opowiadanie zamieszczone niżej. 

Pamiętajcie. Tylko jedno klikniecie. 
  

Dorota Pacyńska 

   
Ze Stefanem znamy się od dziecka. Mieszkaliśmy 

w jednym bloku, w podstawówce dzieliliśmy szkolną 
ławę, a później wybraliśmy to samo liceum, choć on pro-
fil humanistyczny, a ja biologiczno-chemiczny. Zresztą 
Stefan po roku przeniósł się do wieczorówki i tam zrobił 
maturę. W wieczorówce było łatwiej. 

Potem ja poszedłem na studia, a on zarzucił edukację 
i wypruł w szeroki świat szukać szczęścia. Nosiło go tu 
i tam. Siedział jakiś czas za granicą, wrócił, popracował 
chwilę w kraju – ale krótko, bo praca mu nie odpowiada-
ła. Pytany, czy nie świerzbią go ręce do roboty, odpowia-
dał przekornie, że świerzbią go od roboty. Nigdzie nie 
potrafił zaczepić się na dłużej. 

Po co o tym mówię? Bo chcę, żebyście wiedzieli, że 
zawsze był takim niespokojnym duchem. Nie głupim, 
o nie. Po prostu jego myśli wędrowały innymi torami niż 
moje czy wasze. 

Przypomina mi się, jak któregoś dnia, jeszcze 
w liceum, siedzieliśmy u Stefana w domu, gawędząc 
i oglądając telewizję. Jego rodzice wyjechali na dwa dni, 
więc bez skrępowania raczyliśmy się chłodnym piwkiem. 
W tamtych czasach nie trzeba było wiele, żeby zaszumia-
ło mi w głowie. Dwa sześciopaki, w które się zaopatrzyli-
śmy, wystarczyły aż nadto. 

W telewizji nadawali akurat program na temat glo-
balnego ocieplenia – facet nawijał, jakie to niebezpie-
czeństwa niesie ono ze sobą. Sięgając do chłodnego wnę-
trza zamrażarki po kolejną puszkę, zażartowałem: 

– Globalne ocieplenie? Mam na to sposób: nastawię 
lodówkę na maksymalne chłodzenie i zostawię otwarte 
drzwi! – Wtedy, po kilku piwach, wydało mi się to nie-
zwykle zabawne, wiecie. 

– Obawiam się, że to nie wystarczy – skomentował 
Stefan. 

Z braku lepszych pomysłów zdecydowałem się pod-
rążyć temat. 

– No, ale załóżmy, że wszyscy na całym świecie na-
stawią lodówki i otworzą drzwi. Załóżmy, że wszyscy 
mają lodówki. I co wtedy? – Spojrzałem na niego z ukosa. 

– Ha! – Ożywił się mój przyjaciel, aż grzywka pod-
skoczyła mu na czole. Uniósł palec wskazujący. – Wtedy 
mielibyśmy właśnie globalne ocieplenie. 

Parsknąłem śmiechem. Myślałem, że żartuje albo jest 
bardziej pijany niż ja. Ale on mówił całkiem serio. 

– Chyba zdajesz sobie sprawę, że lodówki nie działa-
ją za darmo? – ciągnął. – Żeby działały, ktoś musi wytwo-
rzyć elektryczność, którą zużywają, a w procesie produk-
cji powstaje mnóstwo ciepła. Jest to więc część problemu, 
którego dotyczy ta cała dyskusja. 

– Że jak? – Zamrugałem. 
– Pierwszym krokiem w produkcji elektryczności jest 

wytworzenie ciepła. Osiąga się to najczęściej poprzez 
spalenie węgla lub w wyniku rozpadu jądrowego. Ciepło 
to wykorzystuje się następnie do podgrzania wody, żeby 
powstała sprężona para, która obraca turbiny elektrowni, 
a dopiero one napędzają generatory prądu elektrycznego. 
Problem w tym, że dwie trzecie uzyskanej w ten sposób 
energii zostaje utracone w postaci dymów, gorących ga-
zów albo podczas przesyłania prądu kablami do naszych 
domów. 

– Bredzisz! – wykrzyknąłem rozbawiony. Wydało mi 
się to bardzo śmieszne. I ten jego ton. Gadał jak profesor. 

– Jak myślisz, dlaczego w zimne dni na przewodach 
wysokiego napięcia siadają ptaki? Właśnie dlatego: bo 
kable są ciepłe. Zamiast myśleć o otwieraniu lodówki, 
pomyśl lepiej, jak się bez niej obejść. Im więcej elek-
tryczności zużywasz na swoje potrzeby, tym więcej ciepła 
przekazywane jest do środowiska. Taka lodówka, na 
przykład, usuwa ciepło ze swojego wnętrza i wyrzuca do 
kuchni poprzez zwoje umieszczone z tyłu. Jednak sęk 
w tym, że wszystkie podobne urządzenia wyrzucają wię-
cej ciepła niż usuwają. Tak więc – otworzył puszkę, którą 
mu podałem, i pociągnął z niej, aż piana pociekła mu po 
brodzie – lodówka właściwie wytwarza więcej ciepła niż 
chłodu. 

Wybuchnąłem śmiechem. To był cały Stefan. 
Pamiętam jak kiedyś „poczuł powołanie”, by grać na 

gitarze. Kupił tanią podróbkę Fendera Stratocastera 
i zaszył się w pokoju. Kiedy do niego przyszedłem, sie-
dział na łóżku, pieszczotliwie tuląc do siebie instrument. 
Nie było go stać na porządny wzmacniacz, więc podłą-
czył gitarę do starego radia marki „Taraban”. Cały ten 
zestaw, wliczając mojego przyjaciela, stanowił dość ko-
miczny widok. Z trudem powstrzymałem się, by nie par-
sknąć śmiechem. 

– Odkryłem swoje powołanie – poinformował mnie 
poważnym tonem. – Grając na gitarze, spełniam się. 
Wreszcie. 

– Okej, ale dlaczego spełniasz się w ciemnym poko-
ju? – zapytałem. – Weźże przewietrz tutaj trochę, bo się 
udusisz. Wiosna jest. – W trosce o zdrowie artysty, się-
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gnąłem ku zaciągniętym zasłonom, by wpuścić trochę 
światła i otworzyć okno. 

– Nie! – krzyknął histerycznie. – Artysta musi mieć 
odpowiedni klimat, żeby tworzyć. – Uspokoił się dopiero, 
kiedy usiadłem obok niego na łóżku i nabrał pewności, że 
porzuciłem myśl o psuciu klimatu. – Będę świetny, zoba-
czysz. To kwestia naukowego podejścia. Opracowałem 
już zestaw ćwiczeń, mam to rozpisane, na razie na dwa 
lata. – Podał mi kartkę z jakimiś bazgrołami. – Bez nale-
żytego warsztatu nie wyrażę się tak, jakbym chciał. Daję 
sobie pięć lat na osiągnięcie odpowiedniego poziomu. 
Jeśli będę konsekwentnie ćwiczył, za pięć lat będę eks-
tremalnie ekspresyjny. 

I wiecie co? Skurczybyk nauczył się grać całkiem 
przyzwoicie. Ale grał tylko kilkanaście miesięcy, potem 
porzucił gitarę, ku nieskrywanej uldze rodziców 
i sąsiadów. 

– Stawy mi, kurwa, siadały, wiesz – tłumaczył, pyta-
ny o powody. Zademonstrował dłoń, z palcami spuchnię-
tymi jak serdelki. 

Mijały lata – znalazłem pracę, ożeniłem się, a ten 
lekkoduch nie zmieniał się w ogóle. Wciąż miał szalone 
pomysły. W zasadzie nie utrzymywaliśmy stałych kontak-
tów. Nie miałem już tyle czasu co kiedyś. Postawiłem 
dom za miastem i przeprowadziłem się tam z żoną. Stefan 
nadal mieszkał z rodzicami w bloku. I tak nasze drogi 
rozchodziły się powoli, jak to często w życiu bywa. Kiedy 
urodził mi się syn, zupełnie straciłem kontakt z dawnym 
przyjacielem. 

Dlatego byłem mile zaskoczony, kiedy wczoraj, po 
dwuletniej przerwie, Stefan znowu do mnie zadzwonił. 
Zaproponował, żebym wpadł do niego wieczorem na 
piwko. Z chęcią przyjąłem zaproszenie; ciekaw byłem 
niezmiernie, co ten stary wariat porabia. 

  
*** 
  

Żona podwiozła mnie pod blok. Umówiliśmy się, że 
odbierze po mnie o dwudziestej trzeciej; do domu mam 
teraz z osiedla jakieś trzy kilometry, a zimą ten dystans 
zdaje się wydłużać dwukrotnie, jak nie lepiej. Ściskając 
pod pachą zgrzewkę piwa, wszedłem na trzecie piętro 
i zadzwoniłem do drzwi. 

Otworzył mi sam Stefan. Wydawał się jeszcze chud-
szy niż kiedyś. Czarne, niesforne włosy opadały mu na 
nieogolone policzki jak skrzydła kruka. Miał na sobie 
powyciągany sweter i okulary, co było dla mnie niespo-
dzianką. Ale najbardziej zaskoczyła mnie fajka tkwiąca 
w jego ustach. 

– Hej, po co ci ten komin? – Kiwnąłem głową. 
– Pomaga mi się skoncentrować – rzekł tajemniczo. – 

Wejdź. 
Przeszliśmy do jego pokoju. Wciąż miał zamiłowanie 

do ciemnych pomieszczeń – na biurku żarzył się robaczek 
świętojański, który tylko z litości można by nazwać 
lampką. Dawał mniej więcej tyle światła, co papieros. 

Zagłębiłem się w wygodnym fotelu, a Stefan usiadł 
za biurkiem, zarzuconym jakimiś szpargałami. Otworzyli-
śmy po piwie. 

– Zdrowie – mruknął. Stuknęliśmy się puszkami. 
– Kupę czasu się nie widzieliśmy, co porabiasz? – 

zagadnąłem, rozglądając się po pokoju. Na ścianach 
wciąż wisiały plakaty z gazet, fotografie UFO, potwora 

z Loch Ness i tym podobne. Niektóre pamiętałem jeszcze 
z czasów szkolnych. 

– Wiesz... zostałem pisarzem. – Stefan 
z namaszczeniem pogłaskał się po brodzie. Omal nie 
udławiłem się piwem. 

– Pisarzem? – zapytałem. – Od kiedy cię to interesu-
je...? 

– Od niedawna, od niedawna... – Błądził wzrokiem 
po suficie. – Jakieś pół roku. 

– Opublikowałeś coś? 
Splótł dłonie przed sobą, na wysokości piersi. 
– Wysłałem takie opowiadanko, science-fiction, 

wiesz. Nie puścili go, ale reakcja była w gruncie rzeczy 
pozytywna. Znasz mnie, wiesz, że jak coś robię, to solid-
nie. 

– Taaa... ale opowiadanka nie łyknęli? 
– Napisali, bym próbował dalej – Uniósł wskazujący 

palec. – Wiesz, Michał, to nie takie proste. Czuję, że mam 
to coś, w środku. Potrzebuję tylko czasu... żeby doszlifo-
wać styl. Brakuje mi warsztatu, ale mam potencjał. 

– Nie wątpię – mruknąłem. Upiłem łyk piwa. 
– Szkoda, że nie wziąłem się za to wcześniej. – Po-

kręcił głową. – Pisanie to super sprawa. Spełniam się, 
wiesz. Tyle lat zmarnowałem... – Uniósł do ust puszkę. – 
Ale nadrobię to. 

– W jaki sposób? – zapytałem. 
Oczy mu się zaświeciły. 
– Posłuchaj, Michał. Wszystko sobie przemyślałem. 

Żeby dobrze pisać, trzeba pisać dużo, i tego nikt za mnie 
nie zrobi. Jadę, stary, po kilkanaście godzin na dobę, 
czasem zapominam o jedzeniu i nie wiem, czy za oknem 
świeci słońce, czy może deszcz pada. Ale jestem coraz 
lepszy i w końcu osiągnę cel. Jest tylko jeden problem. – 
Zawiesił na mnie wzrok. 

– Jaki? 
– Widzisz, żeby czynić szybkie postępy, twórca po-

trzebuje obiektywnej oceny swoich dokonań. A pisząc, 
traci dystans do własnej twórczości, więc ma trudności 
z osądem. Obiektywna, krytyczna ocena dzieła pozwala 
wyeliminować błędy i iść naprzód! A ja nie potrafię bez-
stronnie ocenić tego, co robię, i tutaj jest pies pogrzeba-
ny... 

– Może ja mógłbym ci pomóc? – zaoferowałem się. 
Zaśmiał się gorzko. 
– Nie wiesz, w co byś się wpakował, stary. Nie mogę 

cię tym obarczyć, nie masz tyle czasu. Wiesz, ile makula-
tury musiałbyś przerzucić tygodniowo? Wiesz, w jakim 
tempie ja tworzę? – Machnął ręką. – Poza tym, z całym 
szacunkiem, przyjacielu, ale nie jesteś dla mnie autoryte-
tem w tej dziedzinie. 

Cóż, mogłem tylko przełknąć tę gorzką pigułkę. 
– Nie ma na świecie człowieka, który byłby w stanie 

czytać i recenzować wszystko to, co piszę. – Światło 
z małej lampki nadawało jego oczom gorączkowy blask. 
– Muszę sam oceniać swoją twórczość. A jedynie wtedy 
będę mógł oceniać ją obiektywnie, kiedy nauczę się czy-
tać swoje utwory tak, jakby napisał je ktoś inny. 

– Do czego zmierzasz? – Poczułem ukłucie niepoko-
ju. Dostrzegałem w nim jakieś takie... bo ja wiem, nie-
zdrowe podniecenie. 

Uśmiechnął się, szerokim uśmiechem rekina, który 
dojrzał smaczną rybkę. 
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– Domyślam się, że wiesz, iż ludzki mózg składa się 
z dwóch półkul? U naukowców i w ogóle umysłów ści-
słych, dominuje lewa półkula. Prawa – u artystów, huma-
nistów. W niej swoje źródło ma intuicja, wyobraźnia, 
poczucie humoru. Lewa półkula odpowiada za zdolności 
analityczne, naukowe, logikę. Tę półkulę, jak mniemam, 
wykorzystuję całkiem nieźle. 

– Rozumiem. – Uśmiechnąłem się lekko pod nosem. 
– Chcesz znaleźć sposób, żeby zmusić prawą półkulę do 
lepszej pracy? 

Machnął lekceważąco dłonią. 
– E tam. Obie półkule stale ze sobą współpracują. 

Taki na przykład da Vinci. Był nie tylko malarzem, 
a więc twórcą wykorzystującym wyobraźnię, kolor 
i przestrzeń, ale także znakomitym konstruktorem, wyko-
rzystującym zdolności matematyczne, logikę. Einstein, 
fizyk, umysł ścisły, grał na skrzypcach. Prawdopodobnie 
bez wyobraźni i intuicji nie dokonałby swoich odkryć. 
Obaj potrafili korzystać w równym stopniu z obu półkul, 
to tajemnica ich sukcesów. Kiedy uczymy się, pisząc, 
licząc, analizując, korzystamy głównie z lewej półkuli. 
Trzeba wykorzystywać obie, by nauka była łatwiejsza 
i bardziej owocna – w myśl słów Konfucjusza: „powiedz 
mi – a zapomnę, pokaż mi – a zapamiętam, pozwól mi 
przeżyć – a zrozumiem”. 

Potrząsnąłem głową oszołomiony. 
– Załóżmy, że u mnie dominującą półkulą jest lewa – 

ciągnął. – Zostało udowodnione, że pracując prawą, sty-
muluję lewą do efektywniejszej pracy, zmuszam mózg do 
współpracy między półkulami, zatem – pociągnął szybki 
łyk piwa – jeśli jestem dobrym biologiem, i zajmuję się 
na przykład malarstwem, to staję się... jeszcze lepszym 
biologiem! – Triumfalnie zgniótł pustą puszkę w dłoni. 

– No to o co ci chodzi...? – Nie zrozumiałem zbyt 
wiele z tych jego wywodów, widocznie moje półkule nie 
pracowały najlepiej. – Biorąc pod uwagę wszechstron-
ność twoich zainteresowań, obie półkule twego mózgu 
hulają zapewne jak najnowszy Pentium. 

– Tak, nie mam trudności z przyswajaniem informa-
cji, jak i z rozwijaniem talentów czy pracą twórczą. Moje 
półkule współpracują wzorowo, ale nie o to tutaj chodzi. 
Problem w tym, by każda zaczęła pracować osobno. 

– Nie rozumiem. – Opadły mi ręce. Ileż to już razy, 
przez lata naszej znajomości, wymawiałem te słowa! 

– Posłuchaj. – Spojrzał mi prosto w oczy hipnotycz-
nym wzrokiem. Wyglądał jak Brad Pitt w filmie „Dwana-
ście małp”. – Mamy dwie półkule mózgowe, z których 
każda ma odmienne funkcje. Pojawia się więc pytanie: 
czy każda w nich jest w stanie działać jako oddzielny, 
świadomy umysł, gdyby oddzielić je od siebie? 

Spojrzałem na niego jak na wariata. Myślałem, że 
znam go na tyle dobrze, że nie zdoła mnie już niczym 
zaskoczyć. Myliłem się. 

– Chodzi ci o to, by jedna półkula była twórcą, 
a druga recenzentem? Coś w tym stylu? 

– Właśnie! – Uśmiechnął się triumfalnie. – Zauważ, 
że nasz mózg jest jakby wręcz stworzony do tego! Prawa 
półkula – wyobraźnia, intuicja, procesy twórcze. Lewa – 
analiza, logika. Genialne! 

– A jak zamierzasz zmusić je, by pracowały osobno, 
Frankensteinie? 

Odpowiedział chłodnym uśmieszkiem. 

– Pozwól, że ci coś opowiem, Michał. W 1908 roku, 
do szpitala trafiła psychicznie chora kobieta. Twierdziła, 
że jej lewa ręka znajduje się poza jej kontrolą. Nieustan-
nie próbowała się udusić za jej pomocą, natomiast prawą 
bez przerwy odciągała rękę lewą od gardła. 

– Przestań. Ciarki chodzą mi po plecach. 
– Wykonywała też inne destrukcyjne czynności, jak 

darcie pościeli, ale tylko lewą ręką. Neurolog podejrzewał 
uszkodzenie ciała modzelowatego, powodujące brak 
komunikacji między półkulami mózgu. Autopsja po 
śmierci pacjentki potwierdziła to przypuszczenie. 

– Do czego zmierzasz? – zapytałem zniecierpliwiony. 
Miałem serdecznie dość rozmowy o mózgu i jego półku-
lach. 

– W 1953 roku, naukowcy Ronald Myers i Roger 
Sperry dokonali ciekawego odkrycia, przecinając ciało 
modzelowate w mózgach kotów. Przecięli również części 
nerwów, łączących oczy z mózgiem. Normalnie każde 
oko przesyła informacje do obu stron mózgu. Po zabiegu 
lewe oko kota wysyłało przekaz tylko do prawej półkuli 
i odwrotnie. 

Poczułem, że robi mi się niedobrze. Odstawiłem 
puszkę z niedopitym piwem na biurko. 

– Następnie uczyli koty wykonywać różne zadania 
z opaską na oku. Wyszkolili je tak, by naciskały przycisk 
z namalowanym kwadratem, kiedy były głodne, ignorując 
przy tym przycisk z kółkiem, po czym przewiązali kotom 
drugie oko, i co się okazało? Koty zachowywały się tak, 
jakby nigdy nie uczyły się tej sztuczki. Jedna strona mó-
zgu nie wiedziała, co robi druga. Dwa umysły w jednym 
ciele. 

Zadrżałem. 
– Mógłbym przytoczyć więcej takich przykładów, 

Michale, ale widzę, że masz dosyć. Wniosek jest taki: 
przecięcie ciała modzelowatego w mózgu tworzy dwa 
mózgi, zdolne do wykonywania niezależnych funkcji. 

– No i co z tego? – spytałem rozdrażniony. 
Uśmiechnął się pod nosem, ale ten uśmiech nie po-

jawił się w jego oczach. 
– Mam zamiar poddać się takiemu zabiegowi. 
– Zwariowałeś do reszty! – wybuchnąłem. – Chcesz, 

żeby ktoś grzebał w twoim mózgu, tak jak tym kotom? 
Oszalałeś! 

– Zabieg ten był przeprowadzany również na szym-
pansach, a także na ludziach, oczywiście bez przecinania 
nerwów wzrokowych. Stosuje się go sporadycznie przy 
leczeniu ciężkich przypadków padaczki. To całkowicie 
bezpieczny zabieg. 

– I co chcesz osiągnąć w ten sposób, wariacie? – za-
sapałem. Byłem wzburzony. 

– Będę miał dwa mózgi. Pozwoli mi to rozwijać swo-
je zdolności w dwójnasób. Przy mojej wiedzy 
i zdolnościach, może mi się udać. Mam już projekt, patrz. 
– Podsunął mi pod nos jakieś pokreślone kartki. Ode-
pchnąłem jego rękę. 

Wziąłem głęboki oddech. Starałem się myśleć racjo-
nalnie. To, że mój przyjaciel najwyraźniej w końcu sfik-
sował, to jeszcze nie koniec świata. Zszokował mnie tymi 
bredniami, ale przecież od słów do czynów wiedzie cza-
sem długa droga. 

Wyjąłem ze zgrzewki ostatnie dwa piwa i podałem 
jedno Stefanowi. Otworzyłem puszkę, i kilkoma haustami 
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opróżniłem ją do połowy. Smakowało cudownie, jakby 
każdy łyk gasił pożar w mojej głowie. 

– Posłuchaj, Stefan... – powiedziałem „rozsądnym” 
tonem. – Myślisz, że pierwszy lepszy chirurg zrobi ci taki 
zabieg? Pójdziesz do lekarza, i powiesz: panie doktorze, 
proszę mi naciąć ciało modzelowate, bo chcę mieć dwa 
mózgi? Wiesz, dokąd skierowanie ci wypisze...? 

– Ten sam stary Michał. – Uśmiechnął się pobłażli-
wie. – Jak zwykle mnie nie doceniasz. Kasa, misiu, kasa. 
Kasa otwiera wszystkie drzwi, jak masz kasę, to możesz 
być wariatem i nikogo to nie obchodzi. Wszystko i każdy 
jest do kupienia, to tylko kwestia ceny. 

– No właśnie – podjąłem. – A ty groszem nie śmier-
dzisz. Chyba, że o czymś nie wiem? 

Oczy zapaliły mu się jak diabłu. Zaczynałem się już 
bać tego błysku, gdy ożywiał się, przekonując mnie do 
kolejnej idei. 

– No właśnie, kasa. Mam plan... – Nachylił się 
w moim kierunku, przechodząc na konspiracyjny szept. – 
Uważasz, że o wygranej w totolotka decyduje przypadek? 
No to posłuchaj... 

  
*** 
  

Kiedy kilka minut przed jedenastą wychodziłem 
z mieszkania Stefana, drżały mi nogi. Modliłem się, by 
jego plan zawiódł – znając Stefana, byłem przekonany, że 
wpakuje się w jakieś tarapaty. I przeczucie mnie nie myli-
ło, lecz w najgorszych koszmarach nie przypuszczałem, 
że pociągnie mnie za sobą. 

Zadzwonił półtora miesiąca później, dokładnie 
w Nowy Rok. Myślałem, że chce złożyć życzenia, ale 
gdzie tam. Nawet się nie przywitał. 

– Przyjdź do mnie, natychmiast – rzucił do słuchaw-
ki. Nie spodobał mi się jego ton. 

– Co się stało? – spytałem, siląc się na spokój. Prze-
czuwałem kłopoty. 

– Jesteś mi potrzebny. Przyjdź. 
– Jest dziewiąta wieczór. To nie może poczekać do 

jutra? 
– Straciłem już wystarczająco wiele czasu. Jeśli 

chcesz nadal uważać się za mojego przyjaciela, przyjdź. – 
Odłożył słuchawkę. Westchnąłem ciężko. 

– Jakiś problem? – spytała Marta, widząc moją minę. 
Przed chwilą skończyła usypiać małego Roberta. 

– Wygląda na to, że problem ma Stefan – odparłem. 
– Chce, żebym do niego zajrzał. Teraz. 

– Bój się Boga, Michał, o tej porze? Chyba się nie 
zgodziłeś? 

Westchnąłem ponownie. 
– Niestety... wrócę najprędzej, jak tylko będę mógł. – 

Pocałowałem ją w policzek. – Wezmę samochód, to bę-
dzie szybciej. – Założyłem kurtkę i wyszedłem. 

  
*** 
  

Drzwi otworzył mi Stefan. Wyglądał żałośnie – 
schudł jeszcze bardziej przez te kilka tygodni, włosy miał 
niechlujne a pod oczami fioletowe sińce. Pęknięte okulary 
skleił na nosie plastrem. 

– Hej, gdzie masz fajkę? – zażartowałem, choć nie 
było mi do śmiechu. 

– Wkurzała mnie, więc rzuciłem palenie – skrzywił 
się. – Nie mogłem się przez nią skoncentrować. 

Przeszliśmy do jego pokoju. Na pierwszy rzut oka nic 
się tu nie zmieniło od mojej ostatniej wizyty; no, może 
bałagan był ciut większy. 

– O co chodzi, stary? – spytałem, siadając w fotelu. – 
Cóż to za sprawa nie cierpiąca zwłoki? 

– Mój plan z totolotkiem nie wypalił. 
Powiedział to tak dramatycznym tonem, że niemal 

parsknąłem śmiechem. Więc o to chodzi! 
– No popatrz, popatrz. – Uśmiechnąłem się ironicz-

nie. – Jak to możliwe? 
– Zdarza się – stwierdził ponuro. – Błędów nie po-

pełniają tylko ci, którzy nic nie robią. 
– Święta prawda. I co dalej? 
Zacisnął usta i spojrzał mi twardo w oczy. 
– Przykro mi, Michał, ale padło na ciebie. Będziesz 

musiał przeprowadzić tę operację. 
W pierwszej chwili nie dotarło do mnie, co mówi. 

Potem pomyślałem, że naprawdę źle z nim. 
– Jeśli to jakiś żart... 
– To nie żart! – warknął. – Czy ja wyglądam jakbym 

żartował? 
Przyjrzałem mu się uważnie. Dopiero teraz dostrze-

głem, że pod maską spokoju wprost kipi, jakby miał lada 
moment wybuchnąć. Na blade policzki wystąpiły mu 
czerwone plamy. Nie żartował. 

– Posłuchaj. Jak to sobie wyobrażasz... 
– Mam tylko ciebie – przerwał mi. – Nie mam innych 

przyjaciół. Nie zawiedź mnie. 
– Zaraz, zaraz. – Uniosłem ręce. – Mówisz o tym za-

biegu, o którym rozmawialiśmy ostatnio? Przecięciu 
ciała, eee... 

– Modzelowatego. Tak jest. 
Zwariował! – pomyślałem. W końcu zwariował do 

reszty. 
– Słuchaj. To poważna operacja, na mózgu. Wiesz, 

czym grozi uszkodzenie mózgu? Chcesz, żeby kompletny 
laik grzebał ci... 

– Jesteś lekarzem. – Wycelował we mnie oskarży-
cielsko palec. 

– Lekarzem rodzinnym, do cholery! – wybuchnąłem. 
– Nie przeprowadzam operacji na mózgu, leczę przezię-
bienie i wysypkę! 

– Nauczysz się. Mam książki, materiały z Internetu... 
– Nauczę się! – prychnąłem. Przez chwilę nie mo-

głem wymówić słowa, sapiąc ze wzburzenia. 
– Powiem tylko raz, ale dobitnie – odezwałem się 

w końcu cicho. – To wykluczone. 
– Tak? – spytał chłodno. W jego oczach czaiła się ja-

kaś złowroga iskierka. 
– Tak. Owszem, potrzebny ci lekarz, ale... 
– Nie chciałbyś chyba, żeby twojemu synkowi przy-

trafiło się coś złego? 
Tymi słowami uderzył we mnie jak młotem. 
– Coś ty powiedział?!... – spytałem zszokowany. Aż 

mnie zmroziło. 
– Jest taki młody. Życie przed nim. Bądź dobrym ta-

tusiem, i nie łam mu go. 
Uniosłem się w fotelu. 
– Grozisz mi? Ty... 
– Zamknij się i posłuchaj – rzekł beznamiętnie. 

Wskazującym palcem poprawił okulary, które zsunęły mu 
się na koniec nosa. – Ja też powiem tylko raz, ale dobit-
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nie. Albo zrobisz to, o co cię proszę, albo twojemu dziec-
ku przytrafi się coś złego. Zrozumiałeś? 

– Jeśli go tkniesz, uduszę cię gołymi rękami, chory 
skurwielu! – wybuchnąłem. 

Uśmiechnął się ironicznie. 
– Możesz tymi rękami zrobić coś znacznie lepszego. 

To prosty zabieg, jak wycięcie wyrostka robaczkowego. 
– Pójdę na policję! – zagroziłem. 
– I co im powiesz? Wszystkiemu zaprzeczę. Twoje 

słowo przeciw mojemu. 
– Uwierzą mi! Znajdą u ciebie te książki, te... 
– Nie ośmieszaj się. Od kiedy posiadanie książek jest 

przestępstwem? 
Ten świr, mimo całego swego szaleństwa, zawsze po-

trafił chłodno kalkulować. Musiałem to wziąć pod uwagę. 
– Zrób to. – Nachylił się ku mnie tak, że niemal ze-

tknęliśmy się nosami. – Nic nie ryzykujesz, to mój mózg. 
Nikt się nie dowie. Nikomu nic się nie stanie. Zrób to dla 
swojego syna. 

– Dla mojego syna... – wyszeptałem zbielałymi war-
gami. 

Odchylił się i rozparł wygodnie w fotelu. 
– Weź te książki i wydruki z Internetu. – Wskazał 

palcem jeden z kilku stosów ksiąg i rozmaitych dokumen-
tów, które niczym stalagmity wyrastały z podłogi. – Tam 
znajdziesz wszystkie potrzebne informacje. Gdybyś cze-
goś potrzebował, dzwoń. Daję ci trzy miesiące. Potem 
omówimy szczegóły. 

Zdjął okulary i odłożył na stolik. Z opuchniętymi 
oczyma i bladą, wymizerowaną twarzą wykrzywioną 
grymasem szaleństwa wydał mi się nagle całkiem obcy. 
Kto to jest? Czy to ten sam stary Stefan, z którym... 

– I pamiętaj. Ani słowa o tym. Nikomu. Jasne? Bo 
inaczej... – Przeciągnął palcem po gardle. A potem 
uśmiechnął się szeroko, jak najserdeczniejszy człowiek 
pod słońcem. – Zrób to, Michał. Zrób to dobrze. 

– Dobra... – odparłem. Ledwo sam siebie usłyszałem, 
głos z trudem wydobywał się z mojej krtani. Bezwiednie 
pozbierałem materiały, które mi wskazał, i wsadziłem je 
pod pachę. – Zrobię to... dla mojego syna. 

  
*** 
  

Kiedy wróciłem do domu, Marta już spała. I całe 
szczęście – nie chciałem, by oglądała mnie w takim sta-
nie, a musiałem wyglądać strasznie. Na pewno zaczęłyby 
się pytania... Ani słowa – powiedział Stefan. I ten gest, 
jakby komuś podrzynał gardło... Co ja mam teraz zrobić? 

Wziąłem prysznic i położyłem się, ale nie mogłem 
zasnąć, przewracałem się z boku na bok. W końcu wsta-
łem i po cichu poszedłem do pokoju Roberta. Musiałem 
popatrzeć na niego, choć przez chwilę... Upewnić się, że 
jest bezpieczny. 

Zapaliłem małą, fioletową lampkę przy drzwiach. 
Rzucała niewiele światła, więc się nie obudził. Spał 
smacznie na wznak, z rączkami nad głową, zaciskając 
kciuki. 

– Kolorowych snów, urwisie. – Uśmiechnąłem się do 
niego. Zgasiłem światło i już miałem wyjść z pokoju, gdy 
mój wzrok padł na okno i serce skurczyło mi się ze zgro-
zy. W ciemności za oknem ujrzałem bladą, przyklejoną 
do szyby twarz. 

Omal nie wrzasnąłem, ale w ostatniej chwili, wysił-
kiem woli powstrzymałem się. Narzuciłem na piżamę 

kurtkę i wybiegłem z domu. Pod oknem nie było już ni-
kogo, kiedy tam dotarłem, lecz na śniegu znalazłem ślady 
intruza. 

Jezu, to musiał być on. 
Czego szukał pod oknem mojego syna? Aż strach 

pomyśleć. Przez resztę nocy nie zmrużyłem oka. Upewni-
łem się, że wszystkie drzwi i okna są dobrze pozamykane, 
i do rana przesiedziałem na krześle w pokoju Roberta. 

– Czego Stefan chciał od ciebie? – spytała przy śnia-
daniu Marta. Tak bardzo pragnąłem jej powiedzieć! 
Wspólnie łatwiej byłoby to znieść, łatwiej coś zaradzić. 

– Stało się coś? – dodała, widząc, że milczę. – Wy-
glądasz na zmęczonego. Kiepsko spałeś? 

– Tak. – Upiłem łyk herbaty. – Nie, nic się nie stało. 
Stefan zawsze robi z igły widły. Wiesz, jaki jest, opowia-
dałem ci o nim nieraz. 

– Okej. – Uśmiechnęła się. – Nie chcesz, to nie mów. 
W końcu faceci też mogą mieć swoje tajemnice. 

Odpowiedziałem nieszczerym uśmiechem. Na szczę-
ście nie pytała o nic więcej. 

Zacząłem pogłębiać swoją wiedzę na temat neurochi-
rurgii. 

Przestudiowałem książki pożyczone od Stefana, sku-
piając się na rozdziałach, które mi zaznaczył czerwonym 
kolorem. Przewertowałem materiały z Internetu. Wyda-
łem fortunę na ulubioną whisky doktora Strugackiego, 
neurochirurga, którego znałem ze szpitala, i spędzałem 
z nim długie godziny wieczorami u niego w mieszkaniu, 
notując każde słowo. Był zdziwiony moim nagłym zainte-
resowaniem jego specjalizacją, ale powiedziałem mu, że 
zbieram materiały do książki popularnonaukowej, którą 
zamierzam napisać, i potrzebuję rzetelnych informacji 
z pierwszej ręki. Kupił to. 

Takiej bajki w żadnym wypadku nie kupiłaby nato-
miast Marta, więc nawet nie próbowałem jej wciskać kitu 
z książką. Powiedziałem, że chodzi o ważną sprawę zwią-
zaną z moją pracą, i poprosiłem, by jakoś wytrzymała te 
dwa miesiące. Nie była zadowolona, że zaniedbuję ją 
i naszego syna, ale zgodziła się. Taka już jest ta moja 
Marta. 

Kiedy po trzech tygodniach zadzwonił Stefan, zaape-
lowałem do niego ponownie o rozsądek. Miałem nadzieję, 
że opamiętał się nieco przez ten czas. Niestety, rozczaro-
wałem się. 

– Jak ci idzie? – spytał. 
– Posłuchaj, zastanówmy się jeszcze nad tym. Prze-

cież... 
– Masz jeszcze dziewięć tygodni. 
Nabrałem głęboko powietrza. 
– Stefan... bądź rozsądny. To niebezpieczne. Przecię-

cie ciała modzelowatego może spowodować skutki 
uboczne... rozdwojenie jaźni... 

– Oj, nie odrobiłeś zadania, Michale. – Temperatura 
jego głosu spadła o kilka stopni. Powiało chłodem. – 
Rozdzielenie wyższych czynności psychicznych nie po-
woduje rozszczepienia jaźni. Będę miał dwa mózgi, ale 
jedno ciało. I te same doznania czuciowe, co do tej pory. 
Nadal zintegrowane emocje, synchronizacja ruchów oczu, 
położenie w przestrzeni, ocena zdarzeń. Normalna relacja 
ja – reszta świata. 

– Czy ty jesteś całkiem nienormalny?! – wybuchną-
łem. – Posłuchaj siebie. Przecież to czyste wariactwo... 
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– Pamiętaj o Robercie. – Zacisnąłem zęby do bólu. – 
Odezwę się tydzień przed terminem. Przyłóż się lepiej. – 
Odłożył słuchawkę. 

Dotknąłem ręką czoła. Było rozpalone. Co robić? Iść 
na policję? Nawet jeśli mi uwierzą, nic Stefanowi nie 
udowodnią, a on dowie się, co zrobiłem... Nie mogę ryzy-
kować życiem własnego dziecka. Ochrona dwadzieścia 
cztery godziny na dobę? Jak długo? Aż Robert będzie 
dorosły? Wyjechać, rzucić wszystko – zostawić dom, 
pracę, znajomych? I jaką miałbym gwarancję, że Stefan 
nas nie odnajdzie? Szaleństwo... 

Z drugiej strony, operowanie Stefana wydaje się sza-
leństwem jeszcze większym. Początkowo kusząca wydała 
mi się myśl, by załatwić go podczas operacji. To byłaby 
obrona konieczna, obrona własnego dziecka przed szaleń-
cem, tłumaczyłem sobie. Tyle że... Stefana znałem od 
dziecka. Nie mógłbym go tak po prostu zabić. Nawet 
w takiej sytuacji. Nie ja. Był chory i potrzebował pomocy. 
Poza tym, od razu przypomniałem sobie tekst Przyrzecze-
nia Lekarskiego: „Przyjmuję z szacunkiem i wdzięczno-
ścią dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni 
świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: 
Obowiązki te sumiennie spełniać; służyć życiu i zdrowiu 
ludzkiemu; według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać 
cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc 
bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, 
poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu 
wyłącznie ich dobro i okazując należny im szacunek; nie 
nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej 
nawet po śmierci chorego; strzec godności stanu lekar-
skiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy 
odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając 
zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając 
na względzie dobro chorych; stale poszerzać swą wiedzę 
lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego 
wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić – przy-
rzekam to uroczyście!” – tak to mniej więcej leciało. Są 
tacy, dla których te słowa nic nie znaczą, a sama przysię-
ga to tylko śmieszny rytuał. Znam takich. Ale dla mnie to 
sprawa honoru i jeśli ktoś tego nie rozumie, nie mam 
zamiaru tłumaczyć. 

Myślałem też, czy nie skrzyknąć kilku chłopaków i nie 
wpaść do mieszkania Stefana. Obezwładnić go, doprowa-
dzić do szpitala na przymusowe leczenie. Ale po pierwsze, 
jego matka nie przeżyłaby takiego szoku. Miała słabe serce 
i dwa zawały na koncie. Po drugie: wyłączając przypadki 
skrajnej niepoczytalności, nawet chory psychicznie pacjent 
musi podpisać zgodę na leczenie. Taki przepis. Ten, kto go 
wymyślił, chyba sam powinien się leczyć. Gdyby Stefan po 
takiej akcji wydostał się na wolność, nie mógłbym być 
pewny życia Roberta ani przez chwilę. 

Byłem więc w kropce. 
  
*** 
  

W bloku, w którym mieszkał Stefan, a kilka lat wcze-
śniej także i ja, obok piwnic znajdowało się sporej wiel-
kości pomieszczenie. Dawniej był tam magiel, ale kiedy 
mechaniczna prasowalnica wciągnęła i sprasowała wła-
ściciela, nijakiego Chmielarskiego (ponoć był wtedy 
pijany), zlikwidowano interes i lokal od lat stał pusty. 
Stefan, którego ojciec był dozorcą, bez trudu zdobył klu-
cze i urządził tam w tajemnicy prowizoryczną salę zabie-
gową. Zadbał, by nie brakowało niczego: było specjalne 

łóżko, odpowiednie oświetlenie, narzędzia. Kiedy zapyta-
łem, skąd wziął pieniądze na to wszystko, uśmiechnął się 
pod nosem i powiedział: 

– Ten mój plan z totolotkiem nie był tak całkiem do ki-
tu. Nie wygrałem szóstki w „dużego”, ale piątkę trafiłem. 

Zamknęliśmy drzwi od środka na klucz. Stefan zdjął 
płaszcz i cisnął w kąt, na krzesło. Wyglądał na zupełnie 
wyluzowanego. 

– Boisz się? – spytałem. 
Obrzucił mnie taksującym spojrzeniem. 
– Na pewno nie bardziej niż ty. – Usiadł na brzegu 

łóżka. – No, będziemy powoli zaczynać, co nie? 
Z trudem przełknąłem ślinę przez ściśnięte gardło. 
– Szkoda że nie ma... nie mam kogoś do pomocy... 
– Dasz sobie radę. – Był to chyba pierwszy w historii 

medycyny przypadek pacjenta dodającego otuchy leka-
rzowi przed operacją. 

Zdjął ciuchy od pasa w górę i założył przez głowę 
specjalny fartuch. Zsunął buty i położył się na wznak na 
łóżku. Kilka godzin wcześniej zgolił dokładnie włosy. 
Spojrzałem ze zgrozą na jego łysą glacę błyszczącą 
w świetle jupiterów. 

– No, do roboty – rzekł dziarskim tonem, uśmiecha-
jąc się. – Za dwie godzinki będzie po wszystkim! 

– My... myślisz, że warunki tutaj są odpowiednie? – 
wyjąkałem. 

– Nie marudź, warunki są okej! Zresztą wykąpałem 
się w środku antyseptycznym. 

– Stefan, ale... 
– Poza tym mam wyjątkowo odporny organizm. Nic 

się nie martw. 
– Łatwo ci mówić... – Naciągnąłem na dłonie gumo-

we rękawiczki. 
– Tak, łatwo. Wolałbyś być na moim miejscu? 
Pozostawiłem to pytanie bez odpowiedzi. Włożyłem 

fartuch, specjalny czepek na głowę i maskę. Uprzednio 
wygotowane narzędzia wrzuciłem do miedniczki ze spiry-
tusem. Przypomniał mi się film „Profesor Wilczur”, 
w którym cierpiący na amnezję lekarz, przeprowadzając 
operację w spartańskich warunkach, stosował podobne 
metody odkażania narzędzi chirurgicznych. 

– No, dalej! – zniecierpliwił się. – Uśpij mnie! 
– Nie mogę – jęknąłem. – Popatrz, jak trzęsą mi się 

ręce... 
– Oferma! – warknął. – Daj mi strzykawkę! 
Zrobił sobie zastrzyk. 
– Kiedy zasnę, załóż mi serwetę na głowę – polecił. 

Skinąłem głową. 
– Ech, szkoda, że podczas zabiegu nie mogę cię in-

struować, co masz robić – westchnął. – Byłbym pewniej-
szy, że wszystko pójdzie jak należy. 

Oczy zaczęły mu się kleić. Uśmiechnął się sennie. 
– Odpływam... – wymruczał. 
Zasnął. Rękawem wytarłem spocone czoło. Założy-

łem mu na głowę specjalną serwetę z oknem wypełnio-
nym folią chirurgiczną i torbą do zbierania płynów. 

– Siostro, skalpel – wycharczałem przez ściśniętą 
krtań. Gardło miałem zupełnie wysuszone. – Wykonamy 
wieńcowe cięcie skórne schodzące obustronnie do pozio-
mu łuku jarzmowego. 

Ująłem skalpel w dłoń. W powietrzu unosił się ostry 
zapach spirytusu. Wziąłem głęboki wdech. 

Ciąłem. 
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Pociekła krew. Odessałem ją specjalnym rurką 
z odkurzaczem. Resztki wytarłem gazą. Czułem się, jak-
bym wskoczył w letni dzień do lodowatej wody. 

Jezu, zrobiłem to, naprawdę to zrobiłem!... 
Ugryzłem się w język, by nie zemdleć, bo widok 

przed moimi oczami rozmazywał się niebezpiecznie. 
Następnie odpreparowałem płat skórny wraz z okostną 
i blaszką powierzchowną powięzi skroniowej do górnych 
brzegów oczodołów i szwu nosowo-czołowego. 

Kurwa, nie mogę! Żołądek wywrócił mi się na drugą 
stronę. Skalpuję Stefana! 

Zgiąłem się wpół i zatoczyłem na ścianę. Skuliłem 
się w najodleglejszym kącie pomieszczenia, zdarłem 
maskę z twarzy i zwymiotowałem. 

Muszę wracać. Nie mogę go tak zostawić. 
Założyłem nową maskę. Zaopatrzyliśmy się w większą 

liczbę, bo przeczytałem gdzieś, że podczas długich zabie-
gów są one wymieniane. Wziąłem zgryzacz i przystąpiłem 
do oddzielenia okostnej od górnej i częściowo od przy-
środkowej i bocznej ściany oczodołu. Następnie wywierci-
łem dwa otwory trepanacyjne ponad brzegami oczodołów 
i odessałem płyn mózgowo-rdzeniowy, by łatwiej oddzielić 
oponę twardą od kości. Mój żołądek cały czas fikał kozioł-
ki, ale najgorsze minęło. Największy szok miałem za sobą, 
podziałał jak znieczulenie. Teraz myślałem tylko o tym, by 
dobrze przeprowadzić całą operację. 

Za pomocą piłki oscylacyjnej przeciąłem kości po-
między otworami trepanacyjnymi, a później ciąłem od 
otworów trepanacyjnych pionowo ku dołowi na strop 
oczodołu. Osteotomem wykonałem nacięcia kolejno na 
stropach oczodołów, nasadzie nosa, i ku tyłowi – tuż 
przed grzebieniem kogucim, czyli płaszczyzną pośrodko-
wą blaszki sitowej, stanowiącą miejsce przyczepu dla 
sierpu mózgu. W końcu usunąłem cały fragment czaszki 
i wreszcie mogłem zajrzeć do środka. 

Stefan polecił mi dostać się przez płat czołowy mó-
zgu do ciała modzelowatego. Jednakże po otwarciu cza-
szki moim oczom ukazał się widok, który zszokował 
mnie ponownie i zarazem sprawił, że zmieniłem plan. 

Ujrzałem ohydną, fiołkowej barwy narośl na płacie 
czołowym, czyli w miejscu, gdzie nie powinno jej być. 
Zresztą nie miałem wątpliwości, że nie powinno jej być 
w ogóle – nigdzie. Obce ciało wyglądało jak odrażający 
kwiat, z mięsistymi fioletowymi płatkami i czymś 
w rodzaju różowych ust pośrodku. 

– Jezu Chryste, co to jest, na Boga... – wybełkotałem 
pod maską. Miałem wrażenie, że to coś poruszyło się lekko. 

Przyjrzałem się temu z bliska. „Kwiat” przytwier-
dzony był do kory mózgowej cienką, krótką łodygą. 
Wziąłem skalpel w dłoń. 

– Banzai – szepnąłem. 
I wykonałem cięcie. 
„Kwiat” wrzasnął przeraźliwie. Wrzasnąłem i ja. Mi-

nęła chwila zanim zorientowałem się, że piskliwy krzyk 
dobywa się spod serwety, którą przykryty był Stefan. 
Skalpel wypadł mi z dłoni. Zdarłem serwetę z pacjenta. 

Stefan miał otwarte oczy. 
– Rany Boskie, zrobiliśmy to? – zapytał. – Naprawdę 

kroisz mi łeb? 
– O Chryste! – Nogi ugięły się pode mną. – Kurwa, 

ty gadasz! Powinieneś być uśpiony! Jezu... 
– Nieważne! – warknął. – Nie pękaj Michał, nic mi 

nie jest. Nawet mnie nie boli. – Zakręciło mi się 

w głowie. – Tylko mi nie odpływaj teraz! Musimy dokoń-
czyć zabieg. Na jakim jesteśmy etapie? 

– Ma... masz otwartą czaszkę. Trze... trzeba ją... 
– Dobra, rozumiem. Weź się w garść. Trzęsiesz się 

jak baba. Musisz zrekonstruować ubytki ścian oczodołów 
i podstawy przedniego dołu czaszki. Użyjesz do tego celu 
biomateriałów, które masz na stoliku. 

– Czego...? 
– Materiałów hydroksyapatytowych. Do diabła, co ty 

robiłeś przez te trzy miesiące? 
Kierując się jego wskazówkami, zrobiłem, co mi polecił. 
– Dobrze. Oddziel teraz oponę twardą od przestrzeni 

powietrznych nosa. Oponę twardą, mówię! To żółtawe. 
Płat kostny przymocuj pojedynczymi szwami nylonowy-
mi. Tak jest... 

– Ciebie to nie boli, Stefan? 
– A skąd. Oglądałeś „Hannibala”? Facet zjadał wła-

sny mózg i nic nie czuł. Gawędził z Lecterem beztrosko 
jakby jedli lunch w luksusowej restauracji. 

– Bo był na haju. 
– Może ja też jestem na haju po tym zastrzyku. 

Otwory trepanacyjne przykryj siatką tytanową. Taaak... 
Teraz zszyj skórę, i będzie git... Au! Szycie trochę boli. 

Opadłem wyczerpany na krzesło. Popatrzyłem na 
Stefana. 

– Rany Boskie, Stefan. Jak ty wyglądasz... 
Machnął ręką. 
– Eeee tam. Do wesela się zagoi. 
– Ale co twoja matka powie, jak cię zobaczy... 
– Będę nosił czapkę – uśmiechnął się. – Nawet nie 

zauważy. 
Odetchnąłem głęboko. Zdjąłem czepek, rękawiczki 

i przeczesałem ręką spocone włosy. 
– Mam ochotę na coś mocniejszego. Nie mogę uwie-

rzyć, że to zrobiliśmy... 
– Ja też. Jeszcze to do mnie nie dotarło. 
– To znaczy, że zrozumiała tylko twoja lewa półkula 

– zażartowałem. 
Usiadł ostrożnie na łóżku. 
– Wiesz, Michał... – Podrapał się po szczęce. – Tak 

się zastanawiam, po kiego diabła było mi to wszystko 
potrzebne... – Spojrzałem na niego podejrzliwie. Uświa-
domiłem sobie, że jest pierwszy kwietnia. Prima Aprilis. 

Cholera. Mówi poważnie czy... 
  
EPILOG 
  
Od tamtej pory minęły dwa lata. Stefan jest teraz in-

nym człowiekiem. Nie uwierzylibyście, jak się zmienił. 
Jest poważnym, zrównoważonym młodym mężczyzną 
z ambicjami i perspektywami, ma dobrą pracę w firmie 
komputerowej, narzeczoną i zero szalonych pomysłów. 

Spotkaliśmy się wczoraj rano – przyszedł z Agnieszką, 
swoją dziewczyną. Często nas odwiedzają. Przypadli Mar-
cie do gustu, a Robert przepada za Stefanem. 

– Stefek wpadł wczoraj na świetny pomysł! – powie-
działa Agnieszka z uśmiechem pełnym entuzjazmu. 
Zmarszczyłem brwi. Kiedy słyszę „Stefan” i „pomysł” 
dostaję gęsiej skórki. 

– Tak? – spytała Marta. – A jaki? 
– Będziemy mieć dziecko! – obwieścił mój przyjaciel. 
  
10.08.2006 
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Senmara 

PPaann  nnaa  TTrrzzeecciimm  KKlliinniiee  
komentarz Dorota Pacyńska 

  
  
  
Tekst, który wylądował dziś na „Zakużonej Planecie” 

w ogóle nie powinien się na niej znaleźć, gdyż spełnia 
wszelkie warunki, aby po redakcji pojawić się w dziale 
literatury. Niestety, autorka nie czekając na odpowiedź 
redakcji, postanowiła zamieścić tekst gdzie indziej, co siłą 
rzeczy uniemożliwiło nam umieszczenie „Pana na Trze-
cim Klinie” w Fahrenheicie. Ponieważ nie zostaliśmy 
poinformowani o wycofaniu tekstu, a pierwszy etap pracy 
redakcyjnej nad nim został wykonany, uznaliśmy, że szko-
da, aby tekst się zmarnował, i postanowiliśmy wykorzy-
stać go w celach edukacyjnych. Ku nauce adeptów trud-
nej sztuki pisarskiej.  

(Została zachowana oryginalna pisownia opowiada-
nia.) 

  
Wiosna 
  
Znów śnił mi się Trzeci Klin. Szłam dróżką w stronę 

jeziora; choć noc zapadła już dawno, światło księżyca 
wysrebrzało ścieżkę a migotliwe cienie młodych gałązek 
splatały się pod stopami. Słyszałam szelesty i chichoty 
wśród dębów i pewna byłam, że to Iwo ukrywa się wśród 
paproci, choć nigdy nie pozwalano nam się bawić tak 
daleko od domu. Pamiętaj, mówiła matka, nigdy nie 
krzycz w Gaju, ani nie wchodź do jeziora. I nigdy prze-
nigdy nie pij z niego... 

Pachniało mgłą i zgniłymi liśćmi, jak zawsze 
w pobliżu wody. Na brzegu pas niskich, zwartych zarośli 
tkwił niczym pełen mroku zwierz, nie wzbudzał jednak 
lęku. Kiedy byłam dzieckiem, nie bałam się niczego. Na-
sza osada, Trzeci Klin, tkwiący w nieprzebytej puszczy 
była szczęśliwym dla dorastających dzieci miejscem. Las 
Przodków chronił, przynosił pożywienie i dobre wieści, 
z niego czerpaliśmy siłę i wiarę. Moc Klanu Zębatego 
Dzika.  

Kiedy wygrzebałam się z zasieków leszczyn i młodych 
pokrzyw, zauważyłam zmianę. Dzikie pędy jeżyn podpełzły 
aż do nieruchomych wód. Ucichły chichoty i tupot leśnych 
zwierzątek. Poczułam, że jestem sama, sama na brzegu 
martwego jeziora. 

Tuż przede mną, sine lustro wody drgnęło, wynurzyła 
się kościana dłoń, drżąca, szponiasta, palce wyprostowały 
się i zacisnęły z cichym stukotem. Spojrzałam pod nogi 
i zobaczyłam, że stoję na plaży usłanej z drobniutkich 
kości 

  
Bardzo dobry początek, napisany ładnym językiem, 

choć można zauważyć pewną przesadę w stosowaniu figur 
stylistycznych i użycie niekoniecznie właściwych w danym 
kontekście określeń. Co dziwnego jest w tym, że: „księżyc 
wysrebrza ścieżki, choć noc zapadła już dawno”, czyżby 
mógł to robić tylko do pierwszej trzydzieści a potem już 
nie? Nie przekonuje mnie też „pas zarośli tkwiących na 
brzegu”. Biorąc pod uwagę, że autorka porównuje owe 
zarośla do niebezpiecznego zwierza, warto by w tym miej-

scu użyć czegoś, co takie skojarzenie podkreśli, typu: czaił 
się, rozsiadł itp. Tkwi, to kołek w ziemi albo gwóźdź 
w ścianie, zbyt neutralne. „Las przynoszący pożywienie” 
to też przesada. Przynieść oznacza przyjść i dać, 
a mobilność lasu trudno mi sobie wyobrazić. „Kościana 
dłoń” również wzbudza wątpliwości. Kościana oznacza 
przede wszystkim wykonana z kości, sztucznie uczyniona. 
Istnieje, owszem, określenie „kościany dziadek”, ale nie 
w tym przypadku, zresztą „szponiasta” wystarczy. I na 
koniec ewidentny błąd językowy – „usłana” czymś, a nie 
z czegoś.  

  
Myszyn był stary. Tak bardzo, jak tylko może się to 

wydawać dzieciakowi, który zobaczył właśnie siódmą 
wiosnę swego życia. Starzec miał długą szarą brodę, 
strzechę rozczochranych włosów, w których buszowały 
małe gryzonie (aby ukryć ten fakt naciągał kaptur, ale 
i tak piski go zdradzały). Miał mnóstwo ciekawych zajęć: 
rozpalanie ogniska pod starym dębem, nakrywanie mał-
żonków skórą dzika, coby mieli szczęśliwe pożycie, roz-
mawiał z ptakami w Gaju (potem odkryłam, że po prostu 
lubi pospać po posiłku pod młodym dąbczakiem, bo to 
dobrze na bóle kości robi), siadał u szczytu stołu podczas 
uczt i nosił Łeb Zębatego Dzika, nasz totem, na wszystkie 
wyprawy. Większą część roku mieszkał na Cyplu Gromu, 
w chatce z bali, którą wewnątrz tylko nieliczni na własne 
oczy oglądali, bo lubił mieć spokój. Niesłychanie dumna, 
kroczyłam za nim z własnym okutym kijem przez środek 
osady, bo to właśnie mnie wybrał i to ja będę kilka razy 
do roku spędzała u niego czas na uczeniu się tego wszyst-
kiego, co on umie. I co, kto jest najlepszy z bandy?? Hę? 
Co prawda, żal mi było opuszczać Iwa i Marudę (stali 
z palcami w nosie i nie mieli nic do gadania), musiałam 
zostawić łuk i sztylet, mieliśmy iść wyciągać jaja z gniazd 
czajek, ale co tam! 

  
W tekście literackim nie używamy nawiasów. Za-

mknięcie jakiegoś fragmentu w nawiasach oznacza, że 
jest on bez znaczenia. Uwaga dość istotna, ponieważ błąd 
ten powtarza się w całym opowiadaniu. Zdecydowanie zła 
akcentacja faktu wyboru bohaterki przez Myszyna. To 
bardzo ważne wydarzenie. W tym przypadku lepiej użyć 
krótkich zdań. Zdanie rozbudowane rozmywa, odbiera 
znaczenie wydarzeniu. 

Co jeszcze? „Piski zdradzające Myszyna” – Dlacze-
go go zdradzały? Czyżby był myszką? On piszczał? – piski 
raczej zdradzały obecność gryzoni. I na koniec pytanie 
konkursowe: Dlaczego Iwo i Maruda trzymali palce 
w jednym nosie i czyj był to nos? Zresztą nie ma potrzeby 
wspominać ani o nosie, ani o łuku, ponieważ dezorientuje 
to czytelnika: dlaczego musiała zostawić? a) bo szła 
z Myszynem; b) bo mieli iść wybierać jajka. 

  
– He he, patrzcie, Myszyn, po co ci taka ładna dzie-

wuszka – Kowal był tak stary jak Myszyn, a głos miał jak 
tur – szpaka będzie ci męczyć? 

– Duch ochoczy, ale ciało nie to – zaśmiał się druid. 
Zapytałam rzecz jasna, co to znaczy „męczyć szpa-

ka” i zyskałam w ten sposób nową wiedzę, pierwszą lek-
cję od mojego nauczyciela. 

– Widzisz dziecko – odpowiedział – jest to tajny ry-
tuał zjednywania sobie głosu dębów i ptaków, kiedy zie-
mia szepcze słowa mantr. 
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W czasie obchodów równonocy, gdy zapytano mnie, 
co już potrafię, odrzekłam, że „szpaka męczyć”. Matka 
moja spadła pod stół, a ja na długie lata zyskałam miano 
Szpaczka. 

  
Kwestię Kowala warto rozdzielić. Pierwsza część 

wypowiedzi to odpowiednik: O raju! O kurcze! No, no... 
druga to pytanie skierowane do konkretnej osoby. A tak, 
to ja nie wiem, czy kowal woła: „Hej, patrzcie ludzie, 
idzie Myszyn”, czy chodzi o coś innego. I, kolejne pytanie: 
Dlaczego matka spadła pod stół? a) ze śmiechu, b) 
z wrażenia, c) była pijana. 

  
Musiałam mieć bardzo szczęśliwe dzieciństwo, bo 

minęło w mgnieniu oka, koraliki dni zsuwały się po 
sznurku lat, wypełnione nauką i zabawami z chłopakami. 
Była z nas udana gromadka, trzy to odpowiednia liczba, 
bo zawsze jest pomysł co robić wieczorem, ma kto stać na 
czatach gdy reszta podbiera jajka czy pomóc w potrzebie. 
Gruby Iwo, nieco powolny i ospały, dopóki coś go nie 
zdenerwowało, chudy, pomysłowy Maruda i ja, bo beze 
mnie nie potrafiliby się dogadać. 

Wyjazd Marudy nieoczekiwanie rozbił naszą bandę 
zostawiając niezapełnione miejsce – przecież zawsze 
dotąd byliśmy razem. Ale w rodzinie Marudasa źle się 
działo, jego matka, pani Hedwig nie pasowała do naszej 
osady, ani naszych mam i ciotek. Jak mówią, przypłynęła 
wielką rzeką Sełką, z wielkim posagiem, by poślubić syna 
wodza – ojca Marudy. Nawet gdy byłam mała i nosa poza 
dąbrowę nie wytknęłam, widziałam, że jej postać odcinała 
się jak mięta w zagonie cebuli. W zimie miał się urodzić 
braciszek Marudy, zobaczycie, chełpił się, będę miał 
małego brata, a wy nie! jakby kogoś obchodzili bracia, 
miałam ich aż trzech. Gdy tylko pora na panią Hedwig 
przyszła, Myszyn wygonił wszystkich z dużej izby wodza 
do domów, starą Szarugę, co dzieciaki odbierała zosta-
wiając. Moja starsza siostra, Malina zabrała Marudę do 
naszej chaty, dała jeść i kazała iść spać razem ze mną 
i Iwkiem. Może innym razem spanie w jednym łóżku 
byłoby dla nas wyśmienitą okazją do zabawy, ale tej nocy 
wicher zawodził straszliwie, a Malina usta miała tak su-
rowo zaciśnięte, że lepiej było nie wszczynać bójek 
i zapasów w niedźwiedzich skórach. Rankiem obudził nas 
krzyk rozpaczliwy, dochodzący z domu Marudasa. 
Dziecko umarło, usłyszałam tylko, lepiej nie chodź tam 
przez czas jakiś. Mama czuła była i pieszczotliwa przez 
czas jakiś dla całej naszej trójki, podtykając orzechy 
i całując policzki, ale po jakimś poważniejszym wybryku 
wszystko wróciło do normy. Nim śniegi stopniały umarł 
tato Marudy, wyglądał jakby spał, odziany w najlepsze 
haftowane szaty i położony na stosie pod Dębem. Płaka-
łam razem z jego synem, raczej z żalu nad przyjacielem 
niż nad ojcem, Grubas nie płakał nigdy, chrumkał tylko, 
jakby gula mu utkwiła w gardle. A zanim letnie burze 
nadeszły, pani Hedwig zdecydowała się powrócić do 
swojego rodu. 

  
„Bo zawsze jest pomysł” – niezręczne, pomijam już 

fakt, że jeśli zawsze jest, to w czym problem? Koledzy nie 
są potrzebni. „Marudas” – zbytnie uwspółcześnienie. 
Poza tym warto niektóre zdania rozbić, są zbyt rozwlekłe, 
a przez to nieczytelne. 

  

Tego ranka siedzieliśmy pod Dębem, gryząc bukowe 
orzeszki i rzucając patykami w kaczki, Iwko dokuczał 
Marudzie a ja patrzyłam tylko, czyją wybrać stronę – 
smarkatego, czy grubego. 

– Maruda, zjedz kozę! 
– Spadaj – drobny rudzielec smarknął płaczliwie. 
– No zjedz, do buzi ci już sięga. 
– Przecław – ostry krzyk przerwał nam fascynującą 

zabawę – chodź tu natychmiast! 
– Ale mamo.... 
– Nie będziesz się bawił z tymi smoluchami. 
Maruda wstał i powlókł się niespiesznie w stronę 

matki, wysokiej, pięknej pani Hedwig. 
– Rusz kuper, Szpaku, zobaczymy co się tam dzieje. 
Aż na podwórzu słychać było hałasy, kłótnia w domu 

wodza zdawała się rozkręcać już od jakiegoś czasu. Im 
dłużej to trwa, tym więcej brzydkich słów – wódz Jorund 
znał ich całe mnóstwo. 

Zajęliśmy centralne miejsce przy wozie, na który pa-
kowano tobołki, skóry, mandolinę (jedyną w osadzie!), 
dużą balię i inne rzeczy pani Hedwig. Dorośli, którym nie 
wypadało jak dzieciakom wtrącać się w rodzinne swary, 
czaili się w pobliżu, niby zajęci własnymi sprawami, ale 
w zasięgu głosu. Plotki o awanturze stanowiły pożywkę 
dla wielu nudnych, deszczowych wieczorów, przekazy-
wane z ust do ust, obrastały w brody nowych, pikantnych 
fragmentów. Jątrzone i roztrząsane, wbrew naburmuszo-
nemu milczeniu wodza, który znosił pouczenia i gdybania 
do momentu aż walił pięścią stół wrzeszcząc: basta! Jorun 
nie lubił plotek. Zwłaszcza o swojej rodzinie, a krnąbrna 
synowa (pocoś wogóle się godził na to małżeństwo?) była 
drzazgą za paznokciem, bolącą i stale obecną. 

  
Mandolina raczej nie pasuje do opisywanej rzeczywi-

stości, „jątrzone plotki, stanowiące pożywkę” to zdecy-
dowany błąd. Plotek się nie jątrzy, można je powtarzać, 
mogą również uprzyjemniać długie zimowe wieczory. 

  
– Gdyby żył mój małżonek, nigdy by nie pozwolił – 

mama Marudy wypadła z domu wlokąc syna za rękę, za 
nią wytoczył się baryłkowaty, wąsaty wódz – Jorun 
i Myszyn, o połowę chudszy.- To ty stara klempo jesteś 
winna śmierci mojego syna – zagrzmiał wódz – nie dopil-
nowałaś go w chorobie, a teraz śmiesz głos podnosić? 
Naszą krew przeklinać? Żeby cię psy z włosami zeżarły, 
ty suko nic nie warta! Obyś kości trupów obgryzała 
i zgniłą wodę piła, patrz jak idziesz, bo ziemia takich jak 
ty nie nosi! 

Maruda targnął się w naszą stronę, ale został tylko 
przytrzymany jak świniak na sznurku. 

– Zabraliście mi dziecko gdy byłam chora – zasycza-
ła pani Hedwig – to ty obłąkany staruchu zaniosłeś je na 
pustkowie i oddałeś splugawionym demonom. Dziewięć 
miesięcy nosiłam je pod sercem, a wy , złodzieje, mi je 
zabraliście, i dlaczego? Bo ojcowie wasi krwi chcieli? Nie 
takiego życia chciałam dla swoich synów! 

Pokazany palcem Myszyn obruszył się i kłapnął 
szczęką na taką zniewagę, za to Jorun z całym rozma-
chem palnął kobietę w twarz, aż zatoczyła się na wóz 
i osunęła na ziemię. 

– Żebyś tak szczezł marnie – zapłakała rozpaczliwie 
leżąc na zadeptanym błocie. – Oby twój ród wyginął! 
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W ciszy rozległo się chrupanie, to Iwo niezrażony 
(chcesz jednego?) pożerał żołędzie. 

– Daj spokój, niech jedzie. Niech jedzie do swoich 
i nigdy nie wraca. 

Myszyn zawsze mówił, że przyszłość drzew tkwi 
w nasionkach, każde nosi w sobie to, co mu jest pisane, 
z żołędzia nigdy nie wyrośnie stokrotka ni brzozowe 
listki. Że Maruda ma własne ścieżki do przejścia i jeśli 
mu to przepowiedziane, wróci. Nasze korzenie tkwiły 
w urodzajnej ziemi w środku puszczy, gdy on został po-
rwany w nieznane nam i obce strony, by tam dorosnąć, 
powrócić i zerwać przymierze łączące naszą krew 
i chroniącą nas siłę przodków, zniszczyć nasz ród. 

  
Jorun i Myszyn nie byli raczej jedną osobą, więc: 

„wytoczyli się”. „Złodzieje” – o nie! Prosi się o coś moc-
niejszego od złodziei. Dziecko to nie worek ziarna. 

  
Wyobraźcie sobie bór. Pełen drzew, paproci, zagu-

bionych ścieżek i bezdennych jezior. Dodajcie jeszcze raz 
tyle drzew i zostawcie go na kilkaset wiosen. 

Przez grubą kołdrę liści i gałęzi wiosenne słońce 
niewiele może widzieć, ocean zieleni, przecięty gdzie-
niegdzie rachitycznym ramieniem uschłego konara, nie-
zmierzony, pożerający, dom ptactwa. Czasem tylko, gdy 
wicher i deszcz zabierały się za czesanie tego liściastego 
ugoru, w jękliwym trzasku padał stary monarcha – bły-
skał bielą rwanych gałęzi, porywał za sobą towarzyszy 
splątanych konarami. Ale wyrwę w murze zaraz zapełnia-
ły młodsze, pchane siłą życia i tęsknotą za słońcem pod-
rostki dębów i buków. Tłamszone młode drzewka 
i krzewy, wiecznie w cieniu starszych, związane trującym 
bluszczem, topione w kapryśnych strumykach i czarnych 
błotach, były domem i schronieniem stworzeń zębatych 
i płochliwych, których kres znakował krótki, śmiertelny 
pisk. Pręgowani panowie tego niewielkiego życia czaili 
się na wielkich gałęziach, wyli do księżyców na uroczy-
skach, mrużyli czerwone oczy w zapadłych jaskiniach. Na 
krwi, strachu i truciźnie rósł świat, w którym każdy war-
chlak miał szansę na zdobycie nieśmiertelności. 

  
Nadmiar słów, niekoniecznie trafnych. Ten „dom 

ptactwa” tu nie gra, należałoby albo z tego zrezygnować, 
albo temat rozwinąć. „Liściasty ugór”? – bór ugorem, to 
chyba po nalocie z użyciem napalmu. „Stworzeń zębatych 
i płochliwych? – a po co tak górnolotnie? „Krótki, śmier-
telny pisk, znakujący kres? – bez przesady. I na koniec, hit 
tego fragmentu: „Pręgowani panowie tego niewielkiego 
życia czaili się na wielkich gałęziach, wyli do księżyców 
na uroczyskach, mrużyli czerwone oczy w zapadłych ja-
skiniach. Na krwi, strachu i truciźnie rósł świat, w którym 
każdy warchlak miał szansę na zdobycie nieśmiertelno-
ści.” – A tego, to już nie rozumiem. Wiem za to na pewno, 
że to dziki wyły na gałęziach. 

  
Trzeci Klin, osada na samym końcu duktu wiodącego 

w czarne serce puszczy, rozlokowana nad pełną ryb rzeką, 
była dzieckiem tych lasów. Drugi i Pierwszy Klin już 
dawno dały się pożreć, my byliśmy zbyt hardzi, twardzi, 
zadufani w siłę własną i przodków. Czymże bylibyśmy 
bez korzeni, bez Zębatego Dzika – oto nasz honor, nasz 
totem. Nasza Krew. Pośrodku osady dumnie wyrastał Dąb 
(żołędzie, żołędzie), zdobiony liśćmi w kolorach złota 

i brązu, czy to zima czy lato. Stary, cierpliwy i stateczny, 
nie baczył na ogniska rozpalane tuż przy pniu, czochrają-
ce się świniaki czy berbecie wdrapujące na konary. Żył 
z nami, a my z nim. Jeszcze głębiej w puszczy, w stronę 
wschodzącego słońca, za Gajem pełnym dębów, pozio-
mek i warchlaków, rozpościerało się zielononiebieskie 
jezioro. Jego wody nie chciały nosić łodzi i zrzucały har-
dych pływaków w śmiertelne czeluście, nie poddawały się 
ani rozszalałym wichrom, ani siarczystym mrozom. Jedy-
nie niewielka wyspa burzyła nienaruszalną pogodę jego 
oblicza, kamienna studnia, a w niej schody. Kto je zbu-
dował i kto po nich chodził? Kto lodowe dzwony zaklina 
i gdy dzwonią całą potęgą swych niewidzialnych serc 
lodową taflę na wodę rzuca? Cóż mocniejsze jest od po-
tęgi mrozu i zimy, że skuć potrafi wody żywiołom nie-
chętne? Któż to wie. Do chaty Myszyna od osady był 
spory kawał: najpierw przez rozległy Gaj, potem wzdłuż 
brzegu jeziora, przez trzciny i łęgi. Sama siedziba impo-
nująca nie była, na kawałku skały wbijającej się 
w jezioro, z leszczyną za tylną ścianą i potężnym komi-
nem na czubku wyglądała tylko trochę lepiej niż duże 
gniazdo badylarki. 

Swego czasu nawet próbowałam, wzorem matki, wy-
hodować ziółka za leszczyną, ale nie znalazło to zrozu-
mienia u mego mistrza i opiekuna. On jadał tylko to, co 
się samo zasiało czy wylęgło. W ciepłe dni zazwyczaj 
brodził w wodzie szukając kamieni i kawałków wymo-
czonego drewna w jeziorze, albo siedział w słońcu, jadł 
orzechy i patrzył na wyspę na środku jeziora, zawsze 
owiniętą całunem mgły czy oparu. Zdawał się żywić 
słońcem i nasionkami, pokręcony i zawsze trochę pachną-
cy małym gryzoniem[niezręczne]. Jego małe ruchliwe 
dłonie zawsze w czymś szperały, nawlekały naszyjniki 
z łupinek, podrzucały muszelki, gniotły orzechy. Jeśli 
spotkaliście na ścieżce poczochraną, nerwową wiewiórkę 
pracującą nad buczynowym orzeszkiem, z pewnością 
potraficie sobie wyobrazić starego Myszyna. 

Zimy spędzał w osadzie, śpiąc na zapiecku u Kowala, 
lub łuskając słonecznik, zwykle rozłożony na worku faso-
lowych łętów, popatrując na gotujące kobiety, co stanowi-
ło ulubioną zimową rozrywkę łowców. Nie brał udziału 
w zabawach i gonitwach za zającami. Wyraźnie tracił 
humor i łajał mnie za byle co. Nasłuchiwał. Przed świtem 
wychodził na siarczysty mróz, opukiwał laską dąb, wsłu-
chiwał się w szelest brązowych liści, liczył gałęzie 
i wypatrywał krwawych zapowiedzi nowych gałęzi. Już 
pierwszej zimy dowiedziałam się, jakich znaków wypa-
truje i czego nasłuchuje w mroźnym przedświcie. Zima, 
mawiał, to mała śmierć, czasem trzeba ją przekupić odro-
biną krwi, żeby w końcu nadeszła wiosna. 

  
Zasadniczą wadą tekstu jest nadopisowość. Zbyt wie-

le słów, metafor jak na taką ilość treści. Momentami od-
noszę wrażenie, że to nie autorka panuje nad językiem, 
lecz język nad nią. „Myszyn zawsze pachnący małym 
gryzoniem” – niezręczne. „Krwawe zapowiedzi nowych 
gałęzi” – jak wyżej, nie wspominając już o tym, że nieja-
sne. Na czym polegała owa krwawość? Z przedostatniego 
zdania lepiej w ogóle zrezygnować, nic do tekstu nie wno-
si ani nie wyjaśnia. Wystarczy samo przytoczenie słów 
Myszyna. 

  
Lato 
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To nie sen, ani też nie śmierć. Unosimy głowę, ra-

miona ku górze, łowiąc srebrny blask, złote nitki. Ja 
wiem, kim byłem i wiem kim się stałem. Kiedyś byliśmy 
o włos od gwiazd, dziś pod zaczarowaną falą zdradnego 
jeziora wiedziemy żywot innym niepodobny, ni to sen, ni 
to mara. Bo byliśmy po drugiej stronie życia i już nigdy 
nie popatrzymy na nic łaskawym wzrokiem, nasze źrenice 
widzą tylko mrok. Życie, które wiedliśmy jako śmiertelni 
ledwo nam w pamięci majaczy, a wspomnienia te na po-
dobieństwo gruzów naszych wież zakrytych jeziorem, 
czarne i zarobaczywiałe są. 

Moc zmienia. Dziś pełzamy jak larwy na zgliszczach 
naszych domów, szczątkach wiecznego miasta. Jedyne co 
nam zostało to pragnienie światła i życia. I dzwony bez 
serc zawieszone w ruinach wież, kołysane potęgą naszych 
pragnień. 

– Podejdź, słuchaj mnie. Wiem, że to czujesz. Ktoś 
tam jest, rozpala ogniska, gotuje jadło i zastawia sidła. 
Miód w korzenie leją, w gwiazdy patrzą. Chcą zamieszkać 
na naszej ziemi, wśród dębów nad jeziorem. Prowadzi ich 
mąż waleczny i prawy, Getrychem zwany. Ich krew jest 
silna. 

Odpowiedział mi urwany jęk, szept. Dygot patyczko-
watych palców. Umysł mych uczniów częściowo pozostał 
w Cienistej Wieży, którą zbudowaliśmy za czasów świet-
ności, a jej upadek pogrążył znany nam świat. Czas spę-
dzony na dnie kryształowego jeziora, któż wie, jak długi 
nie służy ani ciałom, ani umysłom naszym, jedynie Moc 
wszechwładna i wszechobecna przepływa niezmienna jak 
świtało przez mgłę. 

– Tak, nocą śnią, kochają się i płodzą dzieci. Sny ma-
łych dzieci docierają aż tutaj, budzą nas i każą węszyć, 
wypatrywać. Dziś jest odpowiedni czas. Czas, by rozkoły-
sać dzwon. 

Nędzna larwa skuliła się pod spleśniałą resztką tego, 
co kiedyś było szatą Mistrza Ceremonii. I czas i zmysły 
zawodzą w świecie cieni. 

– Przyjdą, na pewno, lodowe dzwony bez serc ich sny 
i myśli rozszarpią, przyjdą do granic naszych. 

– Nnnn....... – czas i szaleństwo zabrało umysł jednej 
z najpotężniejszych moich uczennic, pozostawiając roba-
kowate ciało, śluz i zgniliznę, bełkotliwe wspomnienie 
głosu. Ale w czarnej puszczy wędrowca możesz spotkać 
tylko raz, nawet moje siły kiedyś się wyczerpią, zatem 
warto przywrócić jej cielesną powłokę, część umysłu 
i zaszczepić Rozkaz. Potrzebujemy siły żyjących tam ludzi, 
potrzebujemy ich światła, ich krwi. I wiary. 

– Wyjdziesz, tak, ty właśnie i przekażesz moją wolę. 
Kiedy lód złączy brzegi naszych światów, jeden z nich, 
strażnik weźmie dziecko dopiero urodzone. 

– Arggghhh.... 
– Naznaczone Paktem krwi naszej i przyniesie je tu-

taj. Pod nasze drzewo, które korzeniami mroku 
a konarami światła sięga. Moc nasza będzie z nimi, 
i żaden stwór, ni gnijący człek, śmierci czy choroby im nie 
przyniesie. Gorączkę bagienną da się uleczyć, nauczymy 
ich słów i pieśni, żeby las ich słuchał i pokochał.  

Z kości kości, 
Z ciała ciało. 
Nic nie będzie jak się zda. 
Ogień w wodę,  
Woda w lód. 

Niech oblicze dawne ma. 
Kupa szmat wiła się i drgała, pasma śluzu wirowały 

wokół linii mocy. Wstała, ale czy inna? Oczy me, choć do 
wirów nicości i pasm materii gwiezdnej przywykłe nie 
zauważyły zmian, ale oni? Ludzie Getrycha zobaczą gład-
kie ciało, jasne oblicze i usłyszą słowa mądre. 

– Idź. Uczyć ich będziesz. 
– Tak, ojcze. 
– Weźmiesz to nasiono, na znak przysięgi nas wiążą-

cej. Przed domem posadzisz. Wyrośnie jego brat – wzro-
kiem powiodła za mym palcem, promienie światła rozja-
śniły konary, które wiatr kiedyś kołysał. 

– Każdy nowy konar, to ród naszą siłą mocny. Idź 
i powiedz im, że nie muszą się już bać. Zawrzemy przy-
mierze, nasza moc chronić ich będzie przed zarazą 
i śmiercią. Za to, kiedy mróz nadejdzie i skuje jezioro, 
jeden z nich, kapłan, dziecko naznaczone, weźmie i nam je 
przyniesie. Przyniesie nam ich krew. Na znak przymierza. 

  
Rozumiem, że ten tekst musi być oniryczny, ale to nie 

oznacza nieczytelny. Nie jestem pewna, czy to uczniowie 
mieli jeden wspólny umysł zamknięty w wieży. Czy chodzi 
o upadek świetności, czy Wieży? Przydałoby się również 
więcej uwagi poświęcić przecinkom. Ich brak może powo-
dować niezrozumienie niektórych zdań. 

  
Nie lubiłem jej, ale jak to bywa, przywiązałem się 

z czasem. 
Był jeszcze Iwo, mały i krępy, i Przecław, wnuk Jo-

runa. Włóczyli się w trójkę, w zasadzie każde z nich by 
się nadawało, bo urodzeni w zimowe przesilenie, do każ-
dego z nich ziemia mogłaby przemówić. 

Ale Iwo nie był szczęśliwym dzieckiem, matka jego 
szybko zmarła, a ojciec nie dbał i mówił, że samo się 
wykarmi. Coś było w tym synu lasu hardego i dzikiego, 
nie patrzył, tylko błyskał ślepiami, nie mówił, tylko war-
czał. Mało miał własnych rzeczy. Co prawda nie damy 
zginąć swoim, ale ubranie i jedzenie to nie wszystko, 
czego trzeba dziecku. Jakoś się przyczepił do rodziny 
Czarnego Byka i jego córki – Jasenki, u nich jadał i dbał 
o wszystko, co od nich dostał – łuk czy nóż a nawet ha-
ftowaną kamizelę od święta. Jorun, wódz, przewodnik, 
miał jednego tylko syna a ten wziął sobie Hedwig, posaż-
ną pannę z miasta i umarł na koklusz osierociwszy ją 
i dzieciaka. Moim zdaniem, za bardzo te miastowe wy-
mysły do głowy mu uderzyły. Mały Przecław mikry był 
i płaczliwy. Ale czy to krew matki sprawiła, pomieszana 
z jakimiś zamorskimi ludami czy przekleństwo, wiem ja, 
że dziwne rzeczy widział i to ledwo od ziemi odrósłszy. 
Tak, tak, koperniczak, nocą zimową urodzony. Ale po 
śmierci męża Hedwig popłakała trochę, nie była jak nasze 
kobiety, pod byle pozorem zabrała małego do ojców i tyle 
ichśmy widzieli. 

Jasenka – Szpak, jak ją nazwali po jakimś psikusie, to 
córka rodziców bogatych po miodzie i skórach, nigdy jej 
niczego nie zabrakło, no, może paska na tyłek, ale też 
była dzieckiem dobrym, tylko trochę upartym w oczach 
rodziny. Nie dbała o nic, ani o zabawki, ani o sukienki. 
Żałowałem, że nie było nikogo innego, kogo przyjąłby 
Gaj. Była drapieżcą, nawet w osobie małej dziewczynki 
z wypadającymi mleczakami. Zęby nie zawsze są istotne. 
I nigdy nie przejmowała się tym, czy coś jest słuszne, czy 
nie, jak to kobiety często czynią, robiła to, co powinno 
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być zrobione. A to bardzo ważne dla strażnika i być może 
to właśnie zadecydowało. 

Iwo i Przecław? Oni mieli inną ścieżkę w życiu ro-
dziny. 

  
Cały akapit dotyczący Iwa jest po prostu niezręczny. 

Nie rozumiem również, co mają do śmierci na koklusz 
miastowe wymysły. „Tyle ichśmy widzieli” – tyleśmy ich 
widzieli, jeśli już. „Drapieżca w osobie małej dziewczyn-
ki” też mnie nie przekonuje, raczej: „Była drapieżcą 
nawet jako mała dziewczynka”. I na koniec: „Mieli ścież-
kę w życiu rodziny”. Chyba była im przeznaczona, pisa-
na... a właściwie były, bo to dwie różne ścieżki. I raczej: 
mieli do odegrania inną rolę, na przykład. 

  
Którejś nocy zaprowadziłem ją na sam koniec cypla. 

Słońce jeszcze nie wstało i mgła dopiero opadała. Nad 
czubkami drzew jaśniał księżyc. Gdzieś daleko w Gaju 
locha z młodymi rechtała w podmokłych zaroślach. 

– Nasi dziadowie przybyli tutaj pod wodzą Getrycha 
Dzika, który z dębami rozmawiał – dla większej wygody 
oparłem się o kij – żeby szukać spokoju i miejsca dla 
siebie i swoich dzieci. Na świecie źle się działo. A my 
wojny ani zdrad nie chcieliśmy – popatrzyłem na nią, 
wyglądała jak gdyby nie dbała o moje słowa. – Młodsi 
bracia Dzika nie chcieli iść dalej, jednemu żona urodziła 
syna nad wielką rzeką, tam powstał Pierwszy Klin. Żyli 
z ryb i bobrów. Drugi brat osiedlił się na łąkach, z barci 
miód podbierali ci z Drugiego Klina. Nasz Getrych dalej 
w las szedł, przez moczary i wzgórza, aż przyszedł tu. 
Znasz to pewnie, nie raz opowiadałem wam, warchlaki, 
przy ogniu. 

To jedna, ta bardziej szczęśliwa i przyjazna część na-
szej historii, opowieści słuchanej tysiące razy w dużej 
izbie, przy ognisku z michą kaszy na kolanach i mlekiem 
w dzbanku podawanym z rąk do rąk. 

  
  
Pierwsze: wyglądała – dbała, czyli: nie czuje, że ry-

muje. Drugie: podkreślenie, że drugi brat – niepotrzebne, 
wiadomo, o co chodzi. Trzecie: w ostatnim zdaniu czegoś 
jest za dużo, napchane bez ładu i składu. Potykacz. Może: 
„Wszyscy znali. Opowiadałem to tysiące razy w dużej 
izbie... ale to nie była cała nasza historia” itp. 

  
Dotyczy fragmentu poniżej: Myślę, że Myszyn wypo-

wiada się zbyt oszczędnie jak na starca, mędrca, kapłana 
i etatowego opowiadacza rodu. Mam wrażenie, że powi-
nien mówić bardziej obrazowo, poza tym chyba chciał 
zrobić na Jasence wrażenie, wstrząsnąć nią. 

  
– Lato było tu dobre i obfite, postawili domy, ostro-

kół, dębom w Gaju się pokłonili. – opar nad jeziorem 
zafalował, zupełnie jakbym miał dziesięć wiosen i sam 
słuchał tego pierwszy raz – z jesienią przyszły dzikie 
bandy. Zarżnęły mężów, pokaleczonych zaraziły zgnili-
zną. Jeden z drugim wyć poczęli do księżyca i rozrywać 
swoich. Spadł śnieg, znikąd pomocy, ni nadziei, pozosta-
wało na noże się rzucić. Aż pewnej czarnej nocy rozległ 
się dźwięk dzwonów. Popatrz. 

Chwyciłem ją za kark, pochyliłem i wskazałem kijem 
w toń. Tu ostro opadała skarpa w ciemną głębię. Pod 
srebrnoniebieską warstwą wody majaczyły pagórki 

i jakby konary. Ledwo było je widać i trzeba było umieć 
patrzeć.... 

Nasi łowcy, ci którzy ze skórami do miasta jeżdżą, 
opowiadali o wieżach, dachach na domach wysokich do 
nieba, balkonach i mostach, filarach wyższych niż naj-
wyższe dęby. To wszystko tam było, w dole, tylko dwa 
razy większe i piękniejsze. Zalane, zatopione, migotało 
i lśniło w swym wyśnionym świecie. Koronkowe mosty 
spinały wieże cieniutkie i lśniące, zbudowane 
z księżycowych promieni. Srebrne rybki, czy iskierki 
migotały na łukach, jakbydzieci biegały po tarasach za-
wieszonych nad ukwieconymi ogrodami. 

– W nocy, podczas księżycowej pełni dzwony tych 
wież grać poczęły, nikt wcześniej takiego dźwięku nie 
słyszał, ale cała osada przybiegła. Zobaczyli, co głębiny 
kryją, niektórzy w wodę poszli i się potopili 

Ta woda nie ścierpi łodzi czy ramion pływaka, nie-
ostrożni na dno poszli jak kamienie, jakby to mgła była, 
nie woda z głębin ziemi płynąca. Rankiem na brzegu 
okrutnie pokaleczone ciała leżały. Córka Dzika, Żołna, 
kazała stosy poznosić i ich szczątki w niebo posłać. 
I nigdy, przenigdy poza tę skarpę do jeziora nie wchodzić. 

Co za lud tu mieszkał i w czyim władaniu to miasto 
było? Co za moc ochrania to jezioro? Wiedz tylko jedno, 
że Pakt zawiązaliśmy, bo tylko oni mają siłę, by nas bro-
nić przed śmiercią i przekleństwem, które świat trawią. 

Karę? Nie mów pochopnie o rzeczach, o których po-
jęcia nie masz, ty, która jeden tylko kraniec życia znasz. 
O jednym pamiętać musisz: gdy lodowe dzwony zagrają, 
sen rwąc i zimę sroższą niż inne zsyłając, naznaczone 
dziecko weźmiesz, na brzeg przyjdziesz. Panowie jeziora 
lodową płytę rzucą, byś suchą nogą przejść zdołała. Od-
dasz je, bo ono nie do naszego świata należy! Milcz 
i słuchaj! Jeśli zbłądzisz, jeśli nie wrócisz, klan samemu 
sobie zostawiając, będziesz przeklęta, a ród z tobą... 

Lekka fala poruszyła powierzchnią, obraz lekko za-
wirował, ale zaraz się uspokoił. W maleńkich okienkach 
zajaśniały światełka, jak oczy rysia w mroku. Nagle po-
przez gałęzie i liście przebił się pierwszy promień słońca. 
Księżycowe światło zbladło, a wieże w wodzie utraciły 
swój blask, zajaśniały złotem jeszcze przez chwilę by 
umrzeć i zmarnieć. Już tylko zagrzybiałe, zrujnowane 
szkielety tkwiły w odległym zamulonym dnie. Jeszcze 
jeden ruch fali i już nawet tego nie było. Tylko stalowa 
tafla, odbicie nieba (Nie zaglądaj!) – Czy oni żyją, czy już 
umarli? 

Cóż. Nie na wszystkie pytania trzeba znać odpo-
wiedź. 

  
„W wyśnionym świecie” – wyśniony=wymarzony, tu 

chyba nie pasuje. Sennym, fantastycznym, jak ze snu... 
„Nikt wcześniej takiego dźwięku nie słyszał, ale cała 
osada przybiegła.” – brzmi tak, jakby to było dziwne, 
raczej zrozumiałe, że przybiegli. „Nieostrożni pływacy” – 
raczej: nieświadomi, niewiedzący, niemądrzy – oni nie 
byli nieostrożni, nie wiedzieli, co to za jezioro. 

  
Lato przyszło jak zwykle po słonecznej wiośnie, 

deszczowe i pochmurne, jedyne światło, które zsyłały 
nam niebiosa to jasne błyskawice, poprzedzające burzowe 
chmury – granatowoczerwone, ciężkie jak od krwi. 
Wszędzie unosił się zapach czarnego błota i gnijących 
liści, robactwo, wypłukane deszczem rozkładało się na 



 85 

ścieżkach, blade ciała dżdżownic i pędraków unosiły się 
nawet w studni. Woda zalała nory lisów i borsuków, po-
większając liczbę ofiar. Razem ze smrodem z bagien 
nadeszli oni – wygłodniała, obleśna banda, czarna od 
złych myśli, komarów i paskudztwa. Przepełzli przez 
Wzgórze Wisielców – gdzie powiewają zmasakrowane 
dowody ich poprzednich najazdów, jednak widać nawet 
szczątki przodków nie robiły na nich wrażenia – 
i spojrzeli w dół, na naszą osadę jak na misę wybornej 
pieczeni przy kuflu piwa. 

Zawiesiliśmy kopcące misy z sadłem i piołunem, ma-
jące odstraszać chore, zgangreniałe nietoperze – ich 
szpiegów i towarzyszy. Z Jorunem na czele i Zębatym 
Dzikiem czekaliśmy, aż się wysypią. Wziąłem ze sobą 
młodą, duża już była na tyle, by trzymać Łeb i wyśpiewać 
jedną czy dwie mantry. Niech zobaczy krew i zepsucie. 
Ostatniej zimy zabrałem ją na dno jeziora, żeby ofiarowa-
nie zobaczyła. Chyba to nią wstrząsnęło, więc niech teraz 
się przekona, z czym walczymy i dlaczego za zwycięstwo 
płacimy krwią. 

  
Skrót myślowy wprowadza czytelnika w błąd. Tak 

sformułowana myśl sugeruje, że giną w walce. Jak się 
domyślam, chodzi o to, że pokonują wrogów dzięki opiece 
tych z jeziora, czyli Jorun chce jej pokazać, że cena, jaką 
płacą za opiekę, nie jest wygórowana. 

  
Nie zginie w walce z pomiotem nikt z waszego rodu, 

nasz duch i siła poprowadzi wasze miecze i topory do 
zwycięstwa. 

Nagle, za plecami usłyszałam przeraźliwy kwik. 
Strumień zimna przepłynął wzdłuż kręgosłupa i zmroził 
kości. W przebłysku chwili wiedziałem – to odezwała się 
krew Getrycha Dzika. Tam gdzie stali synowie Byka 
zakotłowało się. Iwko, stojący z nimi zakwiczał ochryple, 
poczym zaczął targać na sobie ubranie, jakby z liści było 
nie z wyprawionych skór. Stwór, zdawałoby się, zwierz 
uwięziony w ludzkiej skórze spragniony krwi i walki 
znalazł się w ciele krępego, powolnego syna Klanu. Zje-
żona grzywa, kark o który połamią się żelazne oszczepy, 
siła mięśni wyżywionych zielonymi żołędziami. 

Ha! Wiedziałem! 
– Ha! – wrzasnęli wszyscy wokoło po części ze zgro-

zy, po części z pijanego oszołomienia. 
Szereg nasz złamał się – szczeciniasta, wyjąca zgroza 

popędziła w dół wzgórza, błyskając kłami, łaknąc ścierwa 
i flaków. Zaraz potem pędzili wszyscy w amoku, w szale. 
Tamci też nie wytrzymali, ruszyli piszczącą ławą w dół, 
spotkali się w płytkim strumieniu 

  
Niezamierzony efekt komiczny. Zamiast „zgroza” ra-

dziłabym poszukać innego określenia, zgroza nie oddaje 
w pełni tego, co chcesz osiągnąć. Mnie kojarzy się 
z okrzykiem: O! Święta zgrozo! i raczej osłabia efekt, niż 
wzmacnia. „Zaraz potem” też niezręczne. Ostatnie zdanie 
warto rozdzielić, w takiej formie jak jest, sugeruje, że to 
Tamci się spotkali, a nie, że spotkały się obie grupy. 

  
– Patrz, masz być z czego dumna – rzuciłem przez 

ramię, ale mojej uczennicy już nie było, pewnie z całą 
bandą ruszyła w dół. Poczułem igiełkę niepokoju, ale 
zaraz zajęło mnie coś innego. 

Ze skłębionej wody i gnijących liści zaczął unosić się 
tłusty, czarny dym, kilku naszych padło i zaczęło się 
wyczołgiwać z błota. Wirujące smugi pełzły za nimi, 
rozwidlały się i rosły. Kowal mówi, że kiepski mam już 
wzrok od nocnych zabaw z najlepszym przyjacielem, ale 
śmierdzącego czarownika, co wysyła brudne stwory ska-
żone magią umarłych, zawsze wypatrzę. Tfu! Tam jest 
skurwysyn. Na skraju zarośli leszczynowych, chudy, 
w wilczym futrze, poskręcane ręce drgały nerwowo, tup-
nął nogą kilka razy aż iskry poszły. Jego brudna, oszalała 
moc tworzyć umie tylko rzeczy złe i cuchnące, jak padli-
na na ścieżce, odór zaropiałych ran co kala ogień i wodę. 
Ziemia jęczy gdy pełzną po niej stwory wywołane jego 
głosem. Są czarne jak błoto, w którym się rodzą. 

Nagle woda zabulgotała, zasyczało powietrze jak nad 
garnkiem z gotującą się grochówką, białe smugi pary 
rozszczepiały czarny opar, z wiatrem pożeglowało kilka 
ciemnych fragmentów. To dziewucha stała pod tarniną 
nad samym strumieniem, bez broni i śpiewem wyciągała 
pasma pary z wody. Jasna moc słońca i powietrza – tylko 
tego ją uczyłem do tej pory, miała siłę rozszarpywania 
tego co złe i plugawe. Nie tylko ja ją zobaczyłem. Po-
kurcz, w łachmanach i rogiem na hełmie wyrwał się 
z wiru walki, pokicał niezgrabnie w jej kierunku 
i machnął krzywą szablą przez twarz. Padła jak ścięte 
drzewo. Głupia! 

Siła liści, moc korzenia 
Niechaj rośnie, niech się zmienia! 
To potężniejsze słowa niż piosenki uczennicy ledwo 

odrosłej od ziemi. Moich mantr nie tylko uległa woda 
posłucha, ale i liście, i pędy, własnym życiem na dnie 
lasów żyjące. Jeżynowy kłąb rosnący nad strumieniem 
posłuchał, wydął się i zapadł w sobie, czarne, cierniste 
łodygi zawinęły wokół własnej osi i smagnęły trawę. 

Z cierni zęby, z liści szpony, 
Niechaj zgnije zaduszony 
Z trzaskiem pędy odrywały się od ziemi, zmiotły 

z drogi Kowala i z pluskiem wpadły w błoto, zębaty zie-
lony stwór zaczął pełznąć w kierunku leszczyn, gdzie 
czarownik wirował i skakał, fioletowe bryzgi cienia pę-
dziły już w kierunku jeżynowego stwora, walkę w rzece 
pozostawiając w rękach zbrojnych. Blednące skrawki 
rozpływały się w powietrzu. Zielony wąż po chwili też 
już był w rozsypce po walce z cienistymi duchami wysy-
łanymi przez plugawców, wokół fruwały kawałki liści 
i jagód. 

Powietrze zafalowało od mocy i słów, zastygło nad 
jarem jak soczewka, prawie widziałem dziury w tęczówce 
plugawego czarownika, jakby stał na wyciągnięcie ręki. 
I bał się, bo też dojrzał to, co kryje się na dnie moich 
oczu. Zobaczył słowa wyuczone, zanim jeszcze przyjęło 
je powietrze: 

Z nieba pędzą zbójcy cienia 
Prawem wody, ziemi siłą,  
Waszej krwi pragnie ta ziemia 
niechaj padnie – co już zgniło! 
Siła wichru przygięła mnie do ziemi, nie tylko mnie, 

wicher, pełen iskier i lodu przetoczył się nad nami przy-
ginając krzewy i rwąc liście. Padli wszyscy walczący, ale 
tylko synowie Klanu Zębatego Dzika się podnieśli. 

Obłąkany krzyk, czarna krew na mieczach, nigdy nie 
pozostawiali więcej po sobie. I strach w sercu, a jeśli 
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następnym razem pomocy nie będzie? Czy poradzimy 
sobie? 

  
Położyli ją w łóżku rodziców, w głównej izbie. Obok 

stał Iwo, siny na twarzy i pochrząkujący tylko. Chyba już 
opadł z niego szał, tylko porwane ubranie i zjeżona szcze-
cina włosów mogła świadczyć o walce, jaka się niedawno 
rozegrała. 

– Może twoje mantry zawiodły, staruchu? Pilnować 
jej miałeś – Byk stał z założonymi na piersi rękami i na 
pierwszy rzut oka było widać, że ledwo się powstrzymuje 
od rozdarcia komuś gardła. 

Rzuciłem płaszcz na jakieś beczki, za otwartymi 
drzwiami na podwórcu rozpalali ognisko i wynosili je-
dzenie. W kolanie mnie coś łupało, jak dzięcioł starą 
sosnę. Tak zawsze gdym zmęczony. 

– Nic jej nie będzie. – jeszcze na polu ją opatrzyłem, 
żyć wyżyje. 

Powściekał się jeszcze, ale gdy doszło do gróźb, 
mnie też poniosło. 

– Ostatniej zimy twoja najstarsza rodziła. Czy chętnie 
oddawałeś wnuka? Czy nie ty mówiłeś, a po co? Nie ty 
siałeś zamęt i gadałeś Jorunowi? 

Targnęło nim, ale żona za rękaw go chwyciła. 
– A to ofiara ze szczerego serca ma być. Może nasi 

opiekunowie to wyczuli? Może to kara? 
– Oczadziali od krwi jesteście, dajcie spokój! – choć 

jedna rozsądna się trafiła, bo choć wielkiego spokoju 
jestem – Malina znów jest przy nadziei, a Jasenka wy-
zdrowieje przecież. A ty, Myszynie nie bierz poważnie 
bredni, co ten mój stary wygaduje, chyba się buczyny 
objadł. Macie, kasza gorąca i piwo świeże. Siadajcie 
i jedzcie w zgodzie. 

  
„...choć wielkiego spokoju jestem” to co? Czegoś tu 

autorka nie dopisała. 
  
Jedliśmy w milczeniu, gdy dzieciak ocknął się. 
– To już po bitwie? 
– Byłaś bardzo dzielna. -matka usiadła obok zerkając 

na Byka – nie martw się, wyzdrowiejesz. 
Chciała już wstawać, mówiąc, że nic jej nie jest, ale 

po chwili spostrzegła, co uczynił miecz. 
– Masz przecież jeszcze jedno oko. 
– A mówiłem, żeby jej nie puszczać i masz! 
– To jak z cipką, wystarczy jedna – krewni próbowali 

ratować sytuację. 
– Czarna Locha też nie miała oka, a była świetnym 

i wodzem i druidem. 
Czarna Locha była bohaterką dni, gdy w naszym kla-

nie jeden tylko człowiek wiódł w bój i odprawiał obrzędy 
poświęcenia. Jednak ona miała lat bez mała czterdzieści 
i mogło jej nie zależeć na wyglądzie, a młoda dopiero 
czternaście. Kiedy rana się zagoiła, Wenclew podarował 
jej wyszywaną bursztynami opaskę ze skóry. 

– Masz Jasenna, korali nie nosisz, ani pierścionków, 
ale to pewnie ci się przyda – od tej chwili nie mówiliśmy 
już do niej Szpaczku. 

  
Pan na Trzecim Klinie 
  
Szła przede mną. Miejsce to nazywaliśmy Zaułkiem 

Zmarźluchów, a oficjalnie Krużgankiem Przy Kaplicy. 

W świetle księżyca przefiltrowanym między kolumnami 
wydawała się całkowicie eteryczna, białe giezło powiewa-
ło lekko, czułem nawet lekki wiatr, pachnący wodą 
i pokrzywami, choć w tym miejscu spodziewałbym się 
raczej zapachu kadzidła. Minęła wnęki, w których zimą 
podczas obchodu zwykli ogrzewać się gorzałeczką war-
townicy i zbiegła po schodkach na niewielki wewnętrzny 
dziedziniec, jedynie woda lejąca się z dzbana kamiennej 
figury burzyła spokój nocy. Dziewczyna odwróciła się, 
wyciągnęła zapraszająco rękę, przez chwilę na bieli jej 
odzienia ujrzałem niesamowite, wijące się liście czy cier-
nie. Pokrywały cieniem najpierw jej białe stopy, łydki, 
wspinały na kolana. Ona, jakby tego nie zauważając, 
rozpostarła ramiona w geście „oto jest miejsce, które 
chciałam ci pokazać”. Przez chwilę jasność księżyca 
zamigotała, pojawił się cień, z nim drugi, ktoś krzyknął, 
ktoś padł na ziemię. Krwawa plama, tak intensywna, że 
bolała, rozlała się między nami. Usłyszałem krzyk kobiety. 
Ale to nie moja przewodniczka krzyczała, ta stała tylko 
a krwiste cienie pożarły jej postać aż do pasa, bordowe 
macki zrodzone z rozlanej krwi obejmowały kibić jak 
stęskniony kochanek, zapach lasu i zimnej wody wzmógł 
się. Spiesz się, usłyszałem jeszcze.  

  
Informacja o obchodzie zbędna, wiadomo, że na 

służbie. 
I, teraz ogólnie, bo inaczej się nie da, o całym pod-

rozdziale. Jest to ten fragment tekstu, który zawiera więk-
szość popełnianych przez autorkę błędów. I to w silnym 
„koncentracie”. Właściwie trudno jest je wszystkie wska-
zać, bo prawie do każdego zdania musiałabym dopisać 
komentarz albo dwa. Co ciekawsze, tekst ten jest interesu-
jący, może wciągnąć czytelnika, zabrakło tu autorce albo 
dyscypliny, albo cierpliwości.  

Oprócz takich podstawowych, jak powtórzenia czy 
nagminne stosowanie zaimków, stosunkowo łatwych do 
poprawienia, cały tekst, w mniejszym lub większym stop-
niu, ma jedną wadę – autorka zbytnio zwraca uwagę na 
formę i traci kontrolę nad tekstem. Gubi sens, logikę, a co 
za tym idzie czytelność komunikatu. Tekst literacki jest 
komunikatem, rozbudowanym, przez co trudniejszym, ale 
komunikatem. Musi być czytelny i zrozumiały. Autorka 
niepotrzebnie gmatwa tekst nadopisowością, wiele rzeczy 
może wyrazić prościej. Poetyckość języka nie oznacza 
nadmiaru epitetów czy metafor. Przy lekturze tego frag-
mentu miałam wrażenie, że autorka postanowiła je za-
mordować, okaleczając wprzódy. 

  
Jan. Gretchen. 
Już pędziłem, trzymany w ręku miecz zgrzytał za-

czepiając w ciemności o ściany. Gdy wbiegłem na Kruż-
ganek, zauważyłem kobiecą postać odzianą w długi 
płaszcz, złoto zalśniły jej włosy. Gdyby nie biel ubrania, 
byłbym pewien, że to jedna z żałobniczek wynajętych na 
pogrzeb króla. Ale w głębi serca wiedziałem, że to jest 
moja kuzynka i że powinienem się spieszyć. Gdzieś dale-
ko zadudniły kroki, ale nie byłem pewien, czy to straże, 
czy echo moich własnych. Wpadłem na dziedziniec, zu-
pełnie jak we śnie. Na dziedziniec wychodziły cztery 
korytarze, półokrągłymi schodami ku fontannie zbiegając, 
a od północnej strony kilkoro schodków prowadziło do 
starej kaplicy Bogini Opiekunki. Gretchen, moja kuzynka 
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stała przy fontannie i przez chwilę pomyślałem, ze śnię 
dalej. 

– Co tu robisz zupełnie sama i o tej porze – przez mój 
głos przebijała złość i obawa, zapach zgniecionych liści 
unosił się wkoło. 

– Przecławie, nie twoja to sprawa – odszepnęła otula-
jąc się szczelnie haftowaną tkaniną. Musiała się przestra-
szyć, gdy wpadłem z obnażonym mieczem, był środek 
nocy, wszyscy wokół zapewne spokojnie spali. Poczułem 
się niezręcznie i schowałem oręż, ale uczucie zagrożenia 
wzmogło się, jak ten niezwykły zapach. 

– Książę Heronim wie, że jesteś tutaj? – była moją 
ulubioną kuzynką, przyjaciółką, towarzyszką dziecinnych 
zabaw i narzeczoną mojego pana, następcy tronu, ale 
Bogini wie, że nie miałem dziś spokojnej nocy. 

Odwróciłem się na odgłos kroków, z krużganka, któ-
rym przybiegliśmy przed chwilą oboje, nadchodził ktoś 
jeszcze, po chwili rozpoznałem księcia. 

  
Nadmiar dziedzińców, korytarzy i schodków. Nie 

wiem, co fakt, kim była Gretchen, ma wspólnego 
z niespokojnym snem bohatera. Z tekstu nie wynika, że 
Gretchen biegła pierwsza, on za nią, raczej to, że kiedy 
bohater wbiegł na dziedziniec, już tam była. W związku 
z tym stwierdzenie, że przybiegli przed chwilą oboje, jest 
nieporozumieniem. 

  
– To ty panie – zaśmiałem się z ulgą, złe obawy nik-

czemnymi marami wydały się nagle, niknącymi w świetle 
poranka. Cóż, goniąc marę przerwałem schadzkę kochan-
ków. Narzeczonymi byli, ale obyczaj i ceremoniał nie 
dawał im wielu chwil sam na sam, widocznie chcieli coś 
uszczknąć z obiecanej dopiero słodyczy. 

  
Szyk pierwszego zdania nie wydaje mi się zręcznym.. 

Nadmiar mar. 
  
Ale gniewny mars księcia Heronima nie był lichą iry-

tacją. Zaciskał zęby, aż na żuchwie odznaczyły się białe 
guzełki. Ktoś jeszcze kroczył korytarzami, przez chwile 
odgłosy zdawały się dobiegać z kilku kierunków naraz, aż 
z krużganka wypadła następna postać – szczupły, szybki 
mistrz miecza, mój wuj, Kapitan Hubert. 

– To ty, kurwa, tutaj robisz?! – krzyknął ochryple do 
mnie i zaraz przeniósł wzrok na księcia, dobywającego 
miecza z pochwy – Panie, Zech Wilhelm strażników 
wszędzie rozsyła, słyszałem z balkonu, zaraz nadejdą tu 
droga południową. Zdrada. 

Krzyk kobiecy, zupełnie jak we śnie przedarł ciszę 
nocy. Z jednego z bocznych korytarzy wyszedł słaniający 
się, zawinięty w pelerynę człowiek, padł i sturlał się ze 
schodów, zaraz za nim wybiegli czarno odziani strażnicy. 
Kapitan ugodził pierwszego nożem w gardło i kopnął 
następnego. 

  
Krócej, zwięźlej. To jest akcja, walka, dramat, 

śmierć. Krzyk kobiecy i kropka. Wypadł, został wypchnię-
ty, ale nie wyszedł – chyba nie spacerował. 

  
Bunt, pomyślałem, dowódca straży, Zech Wilhelm 

chce zabić księcia. Między pogrzebem starego króla 
a koronacją nowego wiele się może zdarzyć, nieprawdaż? 

  

Prawdaż. A do kogo bohater zwraca się tym „nie-
prawdaż”? Konwersuje z kimś? 

  
Wdałem się w krótką, bezowocną wymianę ciosów 

z jednym z oficerów, w tym tłoku, miałem miecz, ale 
bogowie rękę wiedli. My bez zbroi, tarczy choćby, oni 
w pełni opatrzeni. Dostałem raz w ramię, bok, zaraz po-
tem płazem przez czoło i krew mi oczy zalała, nie widzia-
łem już nikogo, kapitan zaskrzeczał, żeby do kaplicy się 
skryć. Okrutnym ciosem w plecy zgasił mego przeciwni-
ka. Wszyscy napastnicy leżeli na posadzce, objęci krwa-
wą plamą powiększającą się z każdym uderzeniem serca. 
Jan, myśl jak błyskawica rozjaśniła mi myśli, nie ma go, 
choć śnił mi się. 

  
Krócej, zwięźlej. Dlaczego w tłoku? Nie ma wzmianki 

o tym, że napastników było mrowie a mrowie, dziedziniec 
też chyba nie był wielkości kawalerki. Napadniętych było 
trzech, a i Hercules dupa, kiedy ludzi kupa. Zamiast ofi-
cerów lepiej brzmiałoby buntowników – noc, elektryki tam 
chyba nie było, napastnicy odziani na czarno, a nasz 
bohater szarże rozróżnia. Ci bogowie miecz wiodący, też 
nie bardzo. Zdanie rozwlekłe, w dodatku nieczytelne. Cały 
opis walki jest, z przeproszeniem, do luftu. Ile w końcu 
razy dostał bohater? Dlaczego kapitan zaskrzeczał? 
Krzyknął, ewentualnie wydyszał, bo miał prawo dostać 
zadyszki. Dlaczego cios był okrutny? Nie wspomnę, 
o myśli, która rozjaśnia myśli. 

  
– Jeszcze on – Kapitan odwrócił leżącą przy scho-

dach postać na plecy. Ukazała się biała twarz mojego 
przyjaciela. 

  
Dlaczego „ukazała”? To objawienie było? Ujrzałem 

białą twarz mojego przyjaciela. Kropka. 
  
– Chciał nas ostrzec – wyszeptałem. 
– Nie... – mężczyzna zawahał się, zmarszczył brwi 

i podbiegł, żeby podtrzymać mnie, zanim zwaliłem się na 
kamienie. 

  
Pytanie za dwa punkty: Jaki mężczyzna? Skąd się 

wziął? I po co biegł, żeby bohatera podtrzymać, skoro ten 
i tak zwalił się na kamienie. Za taką pomoc, to ja dzięku-
ję.  

  
Kaplica była starsza niż inne części zamku, do bogini 

modlili się założyciele miasta i ta część zamku pozostała 
niezmieniona. Gretchen i Kapitan najpierw wnieśli nie-
przytomnego księcia do wnętrza, do części, która była 
miejscem kapłanek pragnących odosobnienia. Był to 
krótki korytarz z dwoma okienkami wychodzącymi na 
ołtarz i niskimi drzwiami, ukrytymi za kolumną. Potem ja 
wszedłem, opierając się o ramię mężczyzny, kuzynka 
płaszcz podtrzymywała pod lecące z mojego ramienia 
krople krwi, żeby śladów nie zostawić. 

  
Po pierwsze: nadmiar części i zamków w zamku. Po 

drugie: kim jest mężczyzna? Po trzecie: ostatnie zdanie, 
w całości, jest przecudnej urody. 

  
Gdzieś daleko było słychać kroki i nawoływania. 

Wśród leżących trupów nie było Zech Wilhelma. Ta noc 
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miała przynieść śmierć wielu z naszych towarzyszy, 
zdrajca nie oszczędzał nikogo. 

  
A skąd ta pewność, że onże wśród trupów nie leżał? 

Wcześniej nie było wzmianki o tym, że oglądali zwłoki. 
Nie mieli na to raczej czasu, I przy okazji: wielu naszym 
towarzyszom, a nie jak wyżej. 

  
– Zostaniecie tu – cicho poinstruował nas Kapitan – 

nadzieja w tym, że nie wiedza, iż książę jest ranny, pomy-
ślą, że uciekliście i nie będą przeszukiwać kapliczki. – 
zamilkł przez chwilę, może chciał dodać coś o opiece 
Bogini, ale tylko wyjawił swój plan. 

  
Nie wiedzą, przecież wszyscy napastnicy zginęli.  
  
– Ruszę do koszar. Liczę na starszych dowódców, 

którzy walczyli u boku księcia jak i jego ojca. 
Koszary były poza miastem, samo przejście przez pa-

łac opanowany przez zwolenników Wilhelma, nie wia-
domo jak licznych, ale na pewno groźnych, nawet dla 
świetnego mistrza miecza. 

  
Zdanie jest niepełne. Samo przejście... było jakie? 
Proponuję: Koszary były poza miastem. Samo przej-

ście przez plac opanowany przez spiskowców, nie wiado-
mo jak licznych, ale na pewno groźnych, nawet dla tak 
świetnego mistrza miecza jak mój wuj, wydało mi się 
niemożliwością. 

  
 A miasto? Nie wiadomo czy zwolennicy buntownika 

nie opanowali bram. 
– Siedź spokojnie i trzymaj rzemień, jak ręka ci 

ścierpnie, poluzuj trochę, ale nie za dużo – poinstruował 
mnie – a ty, panno pilnuj swojego narzeczonego. Masz tu 
– podał jej wcześniej umoczoną w fontannie chustę – na 
piersi ma ranę, przemywaj ją i płacz. Bo tylko to ci zosta-
ło. Jeśli którekolwiek z was odezwie się, nim nie wrócę, 
przeklnę i zbiję jak psa. 

Nim wyszedł, wymógł przysięgę, że będziemy mil-
czeć. Dziwne to było, ale nie dziwniejsze niż cała ta noc, 
złym snem rozpoczęta i jeszcze gorszą jawą zakończona. 
A blask słońca dopiero przebijał się przez witraże 
w oknach kaplicy i na ścianach naszego schronienia mo-
relowe smug począł malować. Omdleć musiałem, bo 
srebrny opar znów mnie otoczył. 

  
A co było takiego dziwnego w przysiędze? Biorąc pod 

uwagę sytuację, wydaje mi się to uzasadnione. 
  
Pojaśniało znacznie, a 
w jasnej zielonkawozłotej smudze uformowała się po-

stać. Nagle zdało mi się, że siedzę w zielonym, pachnącym 
mokrymi liśćmi lesie, opierając plecy nie o mur, lecz 
szorstki pień dębu. Widziałem nawet pędy paproci koły-
szące się tuż przy mojej nodze, malutką jak pięść paję-
czynkę i pajączka pracowicie wykańczającego sieć. Pro-
mienie słońca przebijały się przez listowie, malując na 
biegnącej obok ścieżce szachownicę światłocienia. 
Znacznie dalej, w miejscu gdzie ścieżka ginęła 
w czarnozielonym gąszczu, tańczyła dziewczyna. Próbo-
waliście kiedyś opisać taniec? Mnie to się nigdy nie uda-
ło. Złote włosy tylko migały w rytm niesłyszalnej muzyki, 

sukienka z ciemnym rąbkiem zgarnięta w jednej ręce, 
bose stopy na jasnej ścieżce. Każdy jej krok wybijał rytm 
mojego serca. Patrzyła na mnie za każdym płynnym obro-
tem, uśmiechała się. Przywoływała gestem opalonej dłoni. 

  
Poetyka, poetyką, ale ta szachownica to nie jest chy-

ba na miejscu. Szachownica to symetria, a bór, raczej nie. 
Skoro bohaterowi nigdy nie udało się opisać tańca, to po 
co próbuje? I te kołyszące się pędy paproci radziłabym 
zmienić na liście. 

  
Ciężar niepokoju spadł niczym wór z mokrym pia-

chem. 
  
A skąd? Z okna? Z sufitu? I stuknął go w głowę? 

Efekt komiczny 
  
Kiedyś miałem wiele snów, moja matka wiele razy 

w nocy nie spała, mojego snu pilnując. Śniły mi się rze-
czy złe, okrutne, stwory pełzające po zrujnowanym mie-
ście, ssące żywych, na żer im wydawanych. Niewiele 
pamiętam z tego. Dziś został tylko jeden, o dziewczynie, 
a nie jestem na tyle głupi, by rozpowiadać o wizji, która 
żywi się tylko rozbudzoną chucią, bo co jak co, ale lędź-
wia moje nad wyraz sprzyjają tej dziewczynie i długo nie 
mogą zapomnieć. 

  
Aj. Czy on nie może myśleć jakoś normalnie, bo znów 

efekt komiczny autorka uzyskała. Poza tym powtórzenia. 
A matce znów tak bardzo współczuć nie trzeba, jedna 
zarwana noc, żyć nie umierać. 

  
Nawet teraz, gdym ranny i zmęczony żar w żyły 

wlewa. Od kiedy mały zaczął mi się prostować sen ten 
przychodzi, a kiedy zły jestem, nieszczęśliwy lub pełen 
rzezi z pola walki tak wyraźny jest jak dziś. Albo kiedy 
coś złego ma się stać. 

  
Bohater ma zdecydowanie jakieś problemy 

z formułowaniem myśli. Wprawdzie ciężkie rany go tłu-
maczą. 

  
Ale już się stało, przypomniałem sobie. Piętnaście 

dni temu z ran odniesionych w potyczce przygranicznej 
zmarł Zygfryd Mądry, a rządy po nim ma objąć książę 
Heronim, mam szczęście należeć do jego drużyny, dziel-
ny to człowiek i dobry przyjaciel, służę mu z radością 
w sercu. Łączy w sobie mądrość przyszłego władcy 
z dobrocią i zrozumieniem, co jest szczęśliwą wieścią dla 
nas, przyszłych poddanych, którzy nie dorównujemy mu 
w cnotach. 

  
Wieścią? Jeśli już, to pomyślną wróżbą. Środkowe 

zdanie rozwlekłe, jak spaghetti. Spokojnie można z niego 
dwa albo nawet trzy wykroić. 

  
Dzielny ów pan leży pod sąsiednią ścianą, nie wiem, 

żyw jeszcze czy martwy. Kuzynka Gretchen trzyma gło-
wę narzeczonego na kolanach, musi jej być bardzo nie-
wygodnie w tej pozycji, twarz ma bladą jak marmur, 
a oczy martwe, niewidzące. Kilkakrotnie słyszałem 
okrzyki buntowników, dwa czy trzy razy weszli nawet do 
kaplicy, ale jak widać, wciąż tu jesteśmy. Obiecałem 
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sobie, że jeśli nas znajdą, spróbuję jej cios zadać, żeby 
bezbronnej nie męczyli, ale upływające godziny bezwła-
dem wszystkie moje członki ogarnęły, a rany na brzuchu 
i ramieniu ciekną wciąż krwią świeżą. Jedynie umysł 
mnie nie zawodzi, bo też i myśleć mam o czym. 

Żaden z mędrców czy lekarzy nie potrafił mi wyja-
śnić zagadki snów. Męczą mnie one bardziej niż innych 
ludzi, staram się nie zawracać nimi głowy, bo najczęściej 
są jak gadanie pijanej wieszczki na chamskim targu – 
pełne przesady i nieprawdy, tumanią tylko umysł jak 
kiepskie wino, ale dziś... Nie ja jeden mam sen tak lekki, 
że czasem słowo z przyszłości do niego przeniknie 

  
A tego zdania nie rozumiem, tego w nawiasie i dalej 

też nie. 
  
(czemu zatem innym śnią się polegli przyjaciele, ka-

płanki lub bogowie a tobie dziewczyna z gołymi noga-
mi?), ale dziś aż nadto dał mi się we znaki. 

  
Nie wiem, czemu te nogi tak go dziwią, czyżby żył 

w krainie wiecznej szczęśliwości, w której wszyscy obuci 
chodzą? 

  
Dziewczyna poruszyła się lekko, prawie bezgłośnie, 

nachyliła ucho do ust nieprzytomnego, poczym wróciła 
do delikatnego ocierania spływających kropli, jad musiał 
w nich być, czułem wyraźny zapach korzenia kata. A jeśli 
Kapitan nie zdołał się przedrzeć? Cóż nas czekało tu, 
oprócz śmierci z rąk zdrajców? Oto książę, następca tro-
nu, we krwi, z ułamkiem duszy niemrawo kołaczącym się 
w piersi, jego narzeczona, piękna lecz zupełnie bezbronna 
dziewczyna i rycerz przyboczny, wierny, ranny i bezsilny. 

  
Jaka dziewczyna? Użycie tego słowa sugeruje, że 

chodzi o dziewczynę ze snu, należałoby tu podać imię. 
Ułamek, a gdzie reszta? „Piękna lecz bezbronna”? Dla-
czego: lecz? Co ma uroda do stopnia obronności? I po co 
pisać, że ranny, skoro to jasne. 

  
Na posadzce, kilkanaście metrów dalej leży ciało mo-

jego przyjaciela, Jana. Służyliśmy razem w drużynie 
młodzieniaszków, potem jako rycerze wierność młodemu 
księciu przysięgaliśmy, aż po śmierć. On przyrzeczenia 
dotrzymał, ale czy na pewno? 

  
Zdecydowanie nie. Jeśli autorka chciała ukazać tok 

myślenia, to nie wyszło. Raczej: Myślałem tam na dzie-
dzińcu, że przyrzeczenia dotrzymał, ale teraz...  

  
Nie na księcia czekała piękna Gretchen, choć była 

mu przyrzeczona, na mnie i na Kapitana też nie. Ale stary 
wiedział. Książę też, przybiegł jak anioł zemsty, czyżby 
posłyszał plotkę o swej miłej nocami po krużgankach 
krążącej? Przyszedł i zobaczył: mnie i ją, przy fontannie. 
Cóż więcej. Przez dłuższą chwilę patrzyłem w twarz 
dziewczyny, popatrzyła mi prosto w oczy, była w nich 
śmierć. Czarny mglisty całun otaczał ją jak brudny nimb. 

  
Informacja, że nie na bohatera naszego, ni na kapi-

tana Gretchen czekała, jest zbędna. Co ma znaczyć owo: 
„Cóż więcej”? Czy to się odnosi do tego, co zobaczył 
książę? Niejasne to jest. Za dużo tego patrzenia w jednym 

zdaniu. I nasze tradycyjne pytanie: W czyich oczach była 
śmierć? Z tekstu wynika, że w oczach bohatera, tylko jak 
on to zobaczył. „Mglisty całun jak brudny nimb” otacza-
jący, śmierć jak mam rozumieć, pominę milczeniem. 

  
Śmierć ją naznaczyła jak ogrodnik różę do wycięcia. 

Leżący na jej kolanach Książę ranny był ciężko, ale żaden 
ślad mroku nie wskazywał na jego koniec, serce Gretchen 
natomiast było jak bulgoczący smołą kociołek. 

  
Komizm totalny. 
  
Myślałem o matce, mieszkała ona poza miastem, 

w posiadłości z dala od dworskiego zgiełku. Mogłem 
tylko żywić nadzieje, że zawierucha jej nie dosięgnie. 

  
Nadmiar zbędnych informacji. że matka jest rodzaju 

żeńskiego, czytelnik bez trudu się domyśli, że poza mia-
stem, również. Posiadłość tak się składa, raczej tam wła-
śnie powinna się znajdować, w tego typu uniwersum. 

  
Zaćma znów mnie ogarnęła, wiem tylko, że śnili mi 

się zabójcy, przebijali mieczami księcia i Gretchen, raz za 
razem, aż w końcu rzeczywiście drzwi się otwarły, wpadł 
stwór przez noc zrodzony, rogaty, grzmiący. Porwał mnie 
na rogi, choć krzyczałem i miecza próbowałem dobyć. 

Przyjaciele Kapitana wywieźli nas w wozach 
z beczkami za miasto, do zwolenników Księcia Heroni-
ma. Z gorączki obudziłem się wiele dni później. Leżałem 
w pościeli, nagi i spocony, na krześle przy oknie 
z którego roztaczał się nieznany mi widok na góry, sie-
dział bogato odziany pan, z roztargnieniem skubał sumia-
stego wąsa. 

  
Jakaś okrutnie szkolna polszczyzna tu się zakradła. 

Pierwsze zdanie – szyk niezręczny. Trzecie – informacja 
o krześle nieistotna, poza tym warto zdanie rozbić na 
dwa. 

  
Kiedy powiedziałem, bogato odziany, nie chodziło 

mi o dworskie, modne ubranie, jakim szczycili się towa-
rzysze księcia i on sam. Miałem na myśli raczej bogate 
w hafty i klejnoty stroje kniaziów z puszczańskich krań-
ców naszego Księstwa. 

  
Czy już wspominałam, że nadmiar szkodzi? Po 

pierwsze: narracja nie oznacza mówienia. „Kiedy powie-
działem”, „miałem na myśli” to tak jakby z kimś rozma-
wiał, a tego nie stwierdziłam. Po drugie: cały ten akapit 
kulawym się wydaje. Może tak byłoby lepiej: 

Nie przypominał w niczym modnych i strojnych towa-
rzyszy księcia. Jego odzież przypominała raczej bogate 
w hafty i klejnoty stroje kniaziów z puszczańskich krań-
ców naszego Księstwa. 

  
Widywano ich czasami na zamku i w komnatach, 

nieżyjący król Zygfryd sprzyjał im i uważał za strażników 
tamtejszych granic. Wiele lat temu zawiązał wiele umów 
małżeńskich mających umocnić przymierze, bo lud tam-
tejszy butny i niechętny kłanianiu się komukolwiek. Mat-
ka moja była jedną z dwórek wydanych za władykę 
z puszczy, po jego śmierci wróciła ze mną, małym chłop-
cem jeszcze i orzekła rodzinie, iż to inny świat. Nie pa-
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miętam nic z tamtych lat, a matka moja w chwili najwięk-
szej złości jeno i chcąc mnie dotknąć i upokorzyć zwykła 
mawiać „krew zwierząt, nie ludzi w tobie płynie, powin-
nam cię była zostawić w puszczy”. Ale trudno nie przy-
znać, guzy rubinowe noszą oni do codziennego stroju jak 
my pozłacane guziki, szynszylowe kity, gronostaje i pióra 
dzikiego ptactwa to dla nich codzienny strój. Jak wilki 
odziane w przepyszne futro nie zdają sobie sprawy 
z bogactwa swego odzienia, tak ich posłańcy i kupcy 
kroczyli ulicami naszych miast odziani w stroje, na jakie 
nie każdy szlachcic mógł sobie pozwolić. 

  
W pogoni za formą łatwo zgubić treść, że o sensie nie 

wspomnę. 
  
Mężczyzna zauważył, że się ocknąłem i zapytał, czy 

nie potrzebuję czego. Poprosiłem o wodę. Podał i dopiero 
wtedy się przedstawił. Był nim Wenclew z Klanu Dzika, 
przyjaciel Kapitana. 

  
Poprawnie, ale niezręcznie, szkolnie. 
  
– Co z księciem? 
– Ozdrowiał znacznie wcześniej, ciebie Przecławie 

gorączka trawiła przez miesiąc prawie – patrzył uważnie, 
miarkując zapewne, na ile zdrów jestem – Książę wygnał 
zdrajcę Wilhelma, koronacja była tydzień temu. 

– A co z moją kuzynką, panią Gretchen? 
– Jest tu, książę zabronił wam przyjeżdżać do siebie 

ze względu na stan zdrowia. 
Acha, więc wygnanie, pomyślałem. 
– Dużo mówiłem przez sen? 
Wstał i wyjrzał przez okno. 
– Nie. 
– Kłamiesz – zaśmiałem się i rozkaszlałem zaraz. 
  
Lepiej unikać współbrzmień: Przecławie – prawie. Tu 

na dodatek zrymowało się autorce tak po fredrowsku 
bardziej. I to „acha” takie niepoważne jest, trochę jak „a 
kuku”, nie pasuje do sytuacji. 

 
- Przecławie – będę tak do ciebie mówił, albowiem pa-
miętam cię jako małego chłopca, to w naszej wiosce uro-
dziłeś się, nim matka do miasta cię nie zabrała. Wnukiem 
naszego wodza jesteś i naszej krwi. Zabrałem cię z zamku 
i siedziałem przy tobie, nie tylko z przyjaźni do Kapitana 
Huberta, ale dlatego właśnie, że krewniakami jesteśmy, 
choć matka nigdy nas do ciebie nie dopuszczała. Naszej 
krwi jesteś... 

– Mów dalej. 
– Wróć do nas, twój dziadek stary, a ty schniesz 

i upiorów wołasz przez sen. Mądry w tych rzeczach nie 
jestem, ale nie jest ci dobrze na tej ziemi. Wróć do nas. 

Nie chciałem wtedy. 
  
„Albowiem” tak bardziej akademicko brzmi, 

„wszak” bardziej do Wenclewa by pasowało. Rozumiem 
o co chodzi w wywodzie Wenclewa, rozumiem stylizację 
„składniową”, ale ten „wnuk krwi” nie przekonuje mnie. 

  
Długo z Gretchen nie mogliśmy znaleźć własnego 

miejsca. Zaślubiny odbyły się w domu mojej matki, bo 
rodzina jej się wyrzekła. Pani Hedwig była oburzona, 

powiedziała, że złamałem jej serce, uwodząc narzeczoną 
mojego pana i brzemienną poślubiając. O tym, że moja 
żona nosiła syna Jana, nikt nie wiedział, oprócz nas dwoj-
ga. Zostałem odsunięty od dworu, gdyż Heronim nie mógł 
darować mej rzekomej zdrady, a ja nie mogłem wydać 
przyjaciela, który umarł i bronić się nie mógł. Wziąłem 
pod swoją opiekę Gretchen i syna Jana, tak jak zaopieko-
wałbym się wdową po nim. Wdową wciąż otoczoną nim-
bem smutku i rozpaczy. 

  
Primo. Pytanie za dwa punkty: Kogo wyrzekła się ro-

dzina? Secundo: „Pani Hedwig była oburzona, powie-
działa...” zbyt słabe. Patka go potępiła, to ważne wyda-
rzenie, była oburzona. Tertio. Jakoś nie wierzę 
w motywacje Przecława. Taki przywiązany do wartości, 
a chroni kumpla, który im się sprzeniewierzył? Raczej po 
prostu nie widzi szans, żeby przekonać księcia, że jest 
niewinny, więc siedzi cicho. 

  
Po narodzinach małego Jakuba Kapitan zaprosił nas 

do swego domu na prowincji. Niewielu dawnych towa-
rzyszy pozostało nimi nadal, dlatego radość sprawiło mi 
to zaproszenie. Towarzyszył mi szczupły orszak gierm-
ków i zbrojnych, w zasadzie wszyscy pochodzili 
z majątku matki i nie znali innego pana. 

  
Towarzyszył „nam”, nie „mi”. Z małżonką, wszak, 

i dziecięciem podróżował. I co to ma do rzeczy, ilu panów 
znali jego ludzie. To ma jakiś związek? A z czym? 

  
Gospodarz kurował się jakoby z rany odniesionej 

w walce, ale wiem, ze zostawił dwór i przyjechał na wieś 
tylko dla nas. Wiele nocy spędziliśmy na rozmowach 
o gospodarce i życiu, gdy moja żona razem z ciotką Boną 
szyły pieluchy dla małego. 

– Pomału robi się ze mnie włóczęga, nie rycerz – 
stwierdziłem pewnego wieczoru, solidnie oberwawszy od 
niego w treningu z kijami. 

  
W treningu? 
  
– Pamiętaj, jesteś synem wojowników, nie włóczę-

gów. Nie zapominaj o swych obowiązkach nawet odsu-
nięty od dworu. Król kiedyś przejrzy na oczy, zwłaszcza 
jak zobaczy małego i ujrzy w nim twarz twego przyjacie-
la. 

A więc wiedział. 
Zamyślił się gryząc pożółkłe od fajki wąsy. 
– Nie zawracałbym sobie głowy byle chłystkiem 

szlachciurą. Jesteś rycerzem, obrońcą króla nawet tu, 
z dzieciakiem u kolan. Jest rzecz najważniejsza u pana, 
rycerza. Wiesz co to? 

  
Szlachciura zbędny. Końcówka niezręczna.  
  
Przyszło mi na język: szlachectwo, obowiązek, słowo 

rycerskie. Ale nie na to chyba czekał. Był moim nauczy-
cielem i mentorem. A przynajmniej ja chciałem, aby tak 
było. Popatrzyłem na niego: jest jednym z najpierwszych 
rycerzy w księstwie, czy kieruje się akurat tymi wyznacz-
nikami? Czy urodził się w najznamienitszej rodzinie księ-
stwa? Czy obowiązek znaczył dla niego więcej niż 
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Na język przyszło? A co? A jadowite może? – Miałem 
na języku, końcu języka lub przyszło mi na myśl. 

  
(młodziak walnął mnie w biodro i kurować na wsi się 

muszę) 
serce? Czy rzucał swoim słowem jak złotą monetą? 
– Odpowiedzialność. 
– No – sapnął – bo to twoja ręka wynosi chłopa czy 

szlachcica na władcę. To ty – pokazał paluchem – masz 
na sobie krew tych, którzy postawili na czarnego konia. 

  
A tego to ja nie rozumiem. 
  
To tobie się śnią 
(ciepła nóżka jasnowłosej panny) 
rzezie i śmierć. Nie ważne kto wydał rozkaz, to ty 

nosisz miecz i ty zadajesz śmierć. Dlatego musisz mieć 
siłę i udźwignąć odpowiedzialność za własne czyny. 
Gretchen i Jakub noszą twoje imię, pod twoją są opieką. 

– To znaczy... 
– Nic nie znaczy – roześmiał się, jakby mnie zagnał 

w jedną ze swych zagadek – Kiedy wezwie cię obowią-
zek, stawić się musisz. I bronić słabszych od ciebie. Ale 
przemyśl, co to dla ciebie znaczy, a nie dla rodziny, mia-
sta czy księstwa. Bo będziesz miał krew na rękach, naj-
ważniejsze rzeczy nigdy nie przychodzą bezkrwawo. 

  
W różne miejsca można człowieka zagnać, w kozi 

róg, pułapkę, ale nie w zagadkę. 
  
Powaga rozmowy trochę mnie ogłuszyła, ale zaraz 

weszła ciocia Bona, siostra Kapitana Huberta. Zażywna ta 
niewiasta z głosem zdartym od pokrzykiwania na służbę 
i psy do polowań trzymała w garści cały dom. Lubiła 
mnie, lubiła wszystkich, kto nie uciekał z podkulonym 
ogonem przed jej rozkazami (małe leniwe mendy, nie 
potrzeba mi tu jęczących mazgajów) i szorstką opiekuń-
czością. 

  
Nie rozumiem. Polowała namiętnie, aż ochrypła, czy 

też psy wdzierały się do domu i rozrabiały, więc trzeba 
było na nie krzyczeć? Czy te psy są tu w ogóle potrzebne? 
Sądzę, że wrzaski na służbę mogły wystarczająco zedrzeć 
jej głos. Bez wątpienia „wszystkich, kto” nie jest popraw-
ne, a „uciekać przed rozkazami” też do najzręczniejszych 
nie należy. 

  
– Proszę, ciepłe piwo i zimne kotlety -oceniła zasob-

ność stołu – psy lepiej jedzą. 
– Bo więcej o psy dbasz – Kapitan wstał by nalać so-

bie piwa z dzbanka na kredensie, ciotka zmierzyła wzro-
kiem jego wytarte, wiszące na tyłku spodnie i zieloną 
koszulę. 

  
Pytanie: Czego w tym zdaniu brakuje? 
  
– Nie ma dla ciebie żadnego usprawiedliwienia – 

rzuciła uśmiechając się do mnie – starego psa nie na-
uczysz nowych sztuczek. 

– Ple ple ple – dobiegło od kredensu. 
– Coś mówiłeś? – zapytała nieco głośniej, wciąż pa-

trząc na mnie. 

– Nic, nic – Kapitan również się uśmiechał, postawił 
kufel przede mną – kobieto, ty nie dostaniesz, masz słabą 
głowę – i dokończył ciszej, tylko do mnie – 
o pomyślunku już nie wspomnę. 

– No! Słyszałam ty nietoperzu. 
– Hę?? 
W ciepłym blasku świec i ostatnich promieni słońca 

wpadających przez okno wyglądał jak dziarski sklepikarz 
lub szlachcic na zagrodzie. Zupełnie jakby wraz ze zdję-
ciem zbroi ubyło mu siły: chude ramiona, okrągły brzu-
szek i krzywe nogi. To naramienniki dodawały potęgi 
jego sylwetce, napierśnik wypinał pierś, a choć trzymał 
się prosto jak maszt pod chorągiew, nie miał w sobie siły 
onieśmielania. A jednak była w nim siła, i ta fizyczna, 
która niejednego z mych równolatków (a mnie nie?) po-
trafiła powalić jednym ciosem w błoto, i moralna (to ty 
nosisz oręż i krew na nim), ile razy on musiał ponosić 
konsekwencje swych decyzji? 

  
Nadmiar „sił” w tym akapicie. Stuprocentowy nad-

miar nawiasów. Ile razy musiał ponosić konsekwencje? – 
a tego nie wiem.  

  
Moja żona była szczęśliwa, przynajmniej zadowolo-

na. Nie byłem dla niej dobrym mężem, ale starałem się 
być przyjacielem. Wciąż była najpiękniejszą kobietą jaką 
znałem, złotowłosą, smukłą i elegancką. Zielony niegdyś 
blask oczu zgasił cień śmierci, ale wciąż lśniła, jak nie-
skazitelny klejnot. Cóż z tego, moje sny ogrzewał praw-
dziwy płomień, dziewczyna, która wróciła i rozpalała je 
nawet wtedy, gdy Gretchen zdecydowała się żyć ze mną 
jak małżonkom przystało i zaczęła oczekiwać mojego 
dziecka 

  
Wydaje mi się, że mam do czynienia ze szkolną polsz-

czyzną przemieszaną z nadmierną egzaltacją. Warto by to 
przekonstruować, niewiele zmieniając. Na przykład: 

Moja żona była szczęśliwa, a przynajmniej zadowo-
lona. Nie byłem dobrym mężem, ale starałem się być 
przyjacielem. Wciąż była najpiękniejszą kobietą, jaką 
znałem. Wprawdzie blask jej oczu przygasł na zawsze, 
wtedy w kaplicy, jednak złotowłosa, smukła i elegancka 
nadal robiła wrażenie. Po jakimś czasie zdecydowała się 
nawet żyć ze mną jak małżonce przystało. Wkrótce miało 
się narodzić nasze dziecko, co w naturalny sposób powin-
no zbliżyć nas do siebie. Cóż z tego, kiedy (A mimo to) to 
nie jej jasne włosy widziałem w snach. To nie ona rozpa-
lała moją wyobraźnię (zmysły). To nie o niej myślałem, 
udając się na spoczynek. Ta dziewczyna... 

  
Słońce wisiało wysoko nad ciemnym pasmem lasu, 

tafla jeziora lśniła i migotała. Niebo, niebieskie jak pod 
koniec lata też jaśniało i raziło w oczy. W tym całym mi-
gotaniu i lśnieniu odwracała się ku mnie twarz dziewczy-
ny.  

  
Razi mnie trochę rażące niebo, wolałabym, żeby 

oślepiało. Również „odwracająca się twarz” jest niezbyt 
zręczna, gdyby bohater twarz ową ujrzał, byłabym spo-
kojniejsza. 

  
Nigdy jej nie widziałem, wiem tylko, że miała jaśniut-

kie włosy, rozpuszczone jak do kąpieli, opadające na 
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jedno oko lśniącymi kędziorami, ich końce dotykały lnia-
nej koszulki, jasnej na opalonej skórze. 

  
Rozwlekłe to zdanie jest okrutnie. Zdecydowanie le-

piej je podzielić. 
  
Panna siedziała na plaży, bielutkiej jak z wapna lub 

marmurowych kamyczków i wychylającą się spod spód-
niczki stopę zanurzała w ciepłym piasku. Chwyciłem ta 
nóżkę, opierając podbicie o wnętrze dłoni i pociągnąłem 
ku sobie. Nie słyszałem nic, tylko lekki szum fali i lekkie 
dzwonienie, jakby promienie odbijające się w wodzie były 
ze szkła. Stópka dziewczyny cofnęła się nieco, ale nie tak, 
by się uwolnić z pieszczotliwego uścisku.  

  
Jeśli plaża ma być bielutka, to lepiej użyć porówna-

nia z alabastrem. marmur niekoniecznie jest bielutki. 
Stopa lepiej niech będzie widoczna spod spódniczki, bo 
tak się wychyla, wychyla, wychyla...Nadmiar lekkości 
w przedostatnim zdaniu. 

  
Smukła łydka jeszcze śmielej wychynęła spod fałd 

odzienia. Chciałem coś powiedzieć, żeby nie zabierała jej, 
że nie zrobię jej nic złego, że potrzebuję tego. Ale dziew-
czyna śmiejąc się (dlaczego nie słyszałem jej śmiechu?) 
podciągała kolano do siebie, ciągnąc jednocześnie mnie 
uczepionego jej stopy, jakby przywarła trwale do mojej 
dłoni. Już cała jak jezioro lśniła i migotała (dlaczego jej 
nie słyszę?!), biel koszulki opinała się na okrągłej piersi 
i choć już powinienem ją mieć w zasięgu rąk, wciąż była 
obok! Na kolanach sięgałem ku niej, a ona wciąż przycią-
gała ciepłą jak aksamit stopę, a mnie razem z nią. Dzwo-
nienie nasilało się, zagłuszane tylko przez szum krwi 
w uszach. Ona przyciągała, ja pochylałem się, ona przy-
ciągała, ja pochylałem się. Przyciągała. 

  
Jeśli bohater chciał powiedzieć „coś”, to nie powi-

nien mówić nic konkretnego, jeśli mówi konkret, to „coś” 
jest zbędne. Ojej, ile w tym akapicie „jej”, że o ciąganiu 
nie wspomnę. Dziewczynie, bez wątpienia, byłoby wygod-
niej przyciągać kolano, niż podciągać. Notabene, podzi-
wiam jej siłę, tak ciągnąć dużego faceta uczepionego 
stopy, na siedząco w dodatku. Pierś też wolałabym mieć 
raczej krągłą niż okrągłą. Nie bardzo rozumiem, co wła-
ściwie bohater chciał mieć w zasięgu. Pannę nie, bo już ją 
trzymał za nogę, więc... pierś czy koszulkę. 

  
Kiedy znów przyjechał Wenclew z posłaniem od mo-

jego dziada, wiedziałem, gdzie szukać swego miejsca. 
  
Szyk. Szyk zdania. 
  
Jesień 
  
... nie zobaczy wiosny, kto pod śniegiem zaśnie 
  
Chłodne powietrze dobrało się najpierw do brzóz 

i osik, zostawiając na nich złote liście. Nasz Dąb też się 
zarumienił, żołędzie, najsmaczniejsze o tej porze, spadały 
jak grad. Jelenie na łąkach ryczały o zmierzchu. Patrząc 
na Jasenkę, jak idzie ścieżką od Gaju i kołysze tyłkiem, 
też miałem chęć zaryczeć. Ona chyba nie wie, że mam już 
kłaki na piersi, ale jak czasami popatrzy... Co z tego, że 

jakiś zdechlak ją pochlastał i ma na oku opaskę, bliższa 
mi ona niż każda inna w Trzecim Klinie a i wiem, że 
o żadnym innym nie myśli. Oj, bo jakbym się dowiedział! 
Ciężką mam łapę i chłopaki o tym wiedzą, wywałaszy-
łbym psiajuchę! Gadają tylko: Iwo to, Iwo tamto, ale 
wiedzą, że swego nie dam ruszyć! Jak coś mi na odcisk 
nadepnie to nie ma siły, coby mnie zatrzymała. 

No i patrzcie, podeszła, uśmiechnęła się, zaczęła coś 
o przymrozkach gadać, co prawda nie słuchałem jej, bo 
ładne wycięcie przy szyi miała, z kokardką, sznurówką, 
czy co tam dziewczyny przy tych wycięciach noszą, żeby 
niby cycki zasłonić. Dąb nasz obeszła, postukała stopą 
w ciepłą ciżemkę obutą. 

– Liście lecą, żywota się posypią. 
– Co? 
– Pstro, zamknij paszczę bo ci muchy narobią. 
Już była zła, już coś ją ugryzło. 
– Może pójdziemy coś zjeść? 
Burknęła tylko i poszła do chaty Joruna. Wódz chory 

coś był, obżarł się czego i Myszyn mu korę parzył. 
– Nic z tego nie będzie – usłyszałem jak szepcą – li-

ście lecą. 
Jak rzekli tak było. Przed wieczorem Jorun raz ostat-

ni pierdnął, westchnął i się zawinął. 
Chłop poczciwy był, bitny i sprawiedliwy, ale 

spróchniałe konary nowym miejsce dać muszą. 
Ułożyliśmy mu zgrabny stos pod Dębem, Myszyn 

drwa podpalił, potem jeszcze piosnka, i już można było 
brać się za jelonka i piwo. 

Moja panna smutna była, więc jej zamruczałem, wy-
całowałem i już na skórach w kącie było nam ciepło 
i miło. 

– Zima idzie, Jasenka, weź ty do mnie przyjdź znad 
jeziora. Twój ojciec krzyw nie będzie. 

– No nie wiem... 
– Dom mój ciepły i porządny, źle ci nie będzie – czu-

łem, że się zgodzi, ciepła jak piecyk pod spódniczką i taka 
chętna – nauki Myszyna czy służby u Dębu nigdy ci nie 
zabronię, bliższa mi jak siostra jesteś. Znasz mnie lepiej 
niż ja sam, wiesz, jaka krew w żyłach mi płynie i że choć 
huknę czasem, na ciebie ręki nie podniosę... 

– Te, kochasie... 
Poderwała się, to Semko, syn Kowala, ululany w trzy 

dupy opierał się o ścianę i głupio na nas się gapił. Na 
polepę ciekł miód z przechylonego dzbanka. 

– Ty psi... – rozdarłbym go, ale nagle spodnie 
w kostkach miałem i ryms..! 

– Na dziedzińcu stoi sobie koń, na nim siedzi pan 
i mówi, że jest Przecław, nasz wódzzzz po ojcu.... 

Wybiegłem, a tu: jasnowłosy, wypindrzony, 
w błyszczącym czymś.... 

Moja kobieta na szyi mu wisi, cóż u matki nędzy! 
– Iwo, bracie! 
– Eeeee... – nigdy obrotny w języku nie byłem, a dziś 

to zupełnie mnie zaskoczył. 
Przez wrota karoca ogromna się wtoczyła, rój chło-

paków i innych takich czynił hałasu co niemiara. Z karocy 
pani wyszła, jak się okazało żona Przecława – Gretchen, 
z małym bąblem, Jakubem na rękach. Od razu gęba mi się 
roześmiała, choć Jasenka wyraźnie spochmurniała. Wga-
piała się jak sroka w nową panią, która, choć krągła, wy-
delikacona jakaś się wydawała. Ja tam wolę dziewki jak 
się patrzy, z rumieńcem i twardym tyłkiem. 
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– No, Przecław, radość mi wielką sprawiłeś – przy-
garnąłem moją pannę – bratem mi będziesz na zaślubi-
nach! 

I w tej chwili poczułem, że mam rodzinę, w końcu 
swoją, życzliwego mi druha, kobietę, którą kocham 
i dom, gdzie dzieciaki wychowam. To dobre miejsce do 
życia, nie potrzebne mi żadne inne. 

– Popatrz – jęknęła Jasenka, myślałem, że ją miodem 
oblałem, ale ona w niebo patrzyła. 

W blasku ogniska, wirując i połyskując bielutkie 
płatki z nieba leciały, czarnego jak woda w studni. Było 
w nich coś czarownego, nie padały na twarz, ale zdały się 
płynąć gdzieś poza zasięgiem rąk, jakby wbrew swoim 
zwyczajom wyrosły na gałązkach drzew i oderwawszy, 
unosiły się ku górze. 

  
Ostatnie zdanie. Forma owszem bardzo ładna, ale 

gdzie treść? Jakie to ma znaczenie dla całej historii. Dla-
czego Jasenka jęknęła? To jakiś ewenement przyrodniczy 
był? Taki tor lotu płatków śniegu to coś niezwyczajnego? 
Oczywiście, w mitologii puszczańskiej może to coś wróżyć 
ale jeśli tak, to należałoby to wyjaśnić. 

  
O tym, że Myszyn z Przecławem się o coś pokłócili 

nie wiedziałem, póki Jasenka mnie nie oświeciła. Przy-
szła, siadła na sągu na mojej koszuli, którą zdjąłem bo kto 
zna się na tej robocie, wie jak się człowiek umęczy 
i spoci, i patrzyła jak drwa rąbię. Miło mi było, bo dawno 
nie miałem jej dla siebie i pomyślałem, żeby do rozmowy 
o naszych zaślubinach wrócić. Wiatr pierwszy śnieg po 
podwórku gania a ja nie mam ochoty następnej zimy 
tylko na lataniu za zającami spędzać. Nie dzieciak jestem. 

  
Jeśli zdjął koszulę, to bez wątpienia była jego, nie 

trzeba czytelnik tak nachalnie uświadamiać. Również 
rozbudowana informacja, dlaczego ją zdjął, jest zbędna, 
wystarczyłoby stwierdzić, że „do roboty”, i już. 

  
Z babami to trzeba spokojnie daj jej jakąś chusteczkę 

czy koraliki – mówił Wenclew, powiedz, że by uczyniła 
ci wielką łaskę... 

Wbiłem topór w polano brzozowe, drzazgi poleciały. 
– Jasenka, cielaki mam już podrośnięte, ino zarżnąć. 

Chodźmy do Myszyna bom już zmęczony czekaniem na 
ciebie. 

– Iwko, nie teraz. 
– A kiedy? Widziałem, że szedł do Kowala, pewnie 

tam miodzik pociągają od rańca. 
W sakiewce znalazłem żołędzie, ale zeschnięte ja-

kieś, niesmaczne. 
– Do Kowala poszedł, żeby ten do rozumu przemówił 

Przecławowi. 
– A czego Przeckowi brakuje? Do miasta chce wra-

cać? 
– Żeby chociaż – pochyliła głowę, że ledwo ją sły-

szałem – Gretchen brata, kapłana Pani zaprosiła do siebie. 
Że niby my nie tylko w dziczy ale i w zabobonie żyjemy. 

Zatkało mnie. Czy my w jakiejś dziczy żyjemy? Już 
chciałem do Przecława lecieć w jego głupi łeb mu na-
kłaść, ale mnie zatrzymała. 

Uczciwi jesteśmy, dębom się kłaniamy, jak nasi 
dziadowie uczyli, ofiary składamy i plugastwo żelazem 
niszczymy. Że czytać ni pisać nikt z nas nie umie? 

– To nasze zwyczaje źle mu się widzą, nasz Pakt 
Krwi – powiedziała w końcu – a najgorsze jest to, że 
sroga zima nadchodzi i nic, ani ja, ani Myszyn zrobić nie 
możemy. 

Sroga zima, kobiety nie lubiły śniegu i siarczystego 
mrozu. Szczególnie te, które dzieciaka się spodziewały. 
Zbyt często wtedy nie spodziewany syn czy córka 
w gnieździe się pojawiał, ale ptak, który zaraz wyfruwał, 
duch i kukułka. Zdarzało się to raz na kilka zim najczę-
ściej i nigdy raz po razie w jednej rodzinie. Myszyn mó-
wił: w następną będziecie mieli dwójkę a potem, ho ho – 
i zwykle się sprawdzało, bo Przodkowie nasi dbali o swój 
ród i hojni byli dla tych, którzy im ofiary nie szczędzili. 

Tego lata, dodała jeszcze Jasenka, żadna kobieta 
z Trzeciego Klina nie zaczęła nosić dziecka. Nie mamy 
nic dla naszych opiekunów. 

– Ono jest. I chyba nawet wiem gdzie. I nic nie mogę 
zrobić – zajęła się obgryzaniem paznokci. 

Jak byłem pędrakiem ledwie od ziemi odrosłym, my, 
dzieciaki siadywaliśmy z dorosłymi w dużej izbie 
w domu Starego Joruna. Było ciepłe mleko, pieczone 
żołędzie z pieca i turlanie kamyków po podłodze. Kowal 
czasem bajki nam opowiadał, ale nie miał drygu do tego, 
choć chętny był bardzo, jego opisy ograniczały się za-
zwyczaj do „łup, bum, trach! Porwał do i łuuu! A wtedy 
dzik chwycił go i trrrach!”. Myszyn mówił cichym, mia-
rowym głosem, zbędnego słowa nie dodając. Słowa 
o obowiązku i powinności, paktach i przodkach głęboko 
zapadały w serduszka pełne ciekawości i przestrachu. Za 
to mama Jasenki opowiadać umiała, że hej, o złotych 
skrzyneczkach na drugim końcu tęczy, o konikach 
z zaczarowanymi podkówkami, o tym jak rude liski 
z rysiami wojnę toczyły. Gdy siadała przy ogniu 
z przędzą czy miską orzechów do wyłuskania, cichły 
bójki i gry w kulki, siadaliśmy wszyscy w złotym kręgu 
i słuchaliśmy jej śpiewnego głosu. Jasenka rozpychała się 
pośrodku, Przecek z otwartą buzią, nawet ja lubiłem słu-
chać tych opowiastek, choć krew dzika zwykle nie po-
zwalała mi w miejscu usiedzieć. Starsi z tyłu, po kątach 
napitkiem się pokrzepiają, a młodsi na najciemniejszej 
ławie ze śmiechem próbują obmacywać. 

Dziś, patrząc na dzieciaki, czarnowłose i umorusane, 
pełzające w pieluchach i te już podrośnięte, wydaje mi 
się, że czas się odwrócił i widzę nas samych. Jasenka, 
melodyjny głos po matce ma, ale opowiadać nie lubi. 
Ręce na podołku złożyła i śpiewa, a z każdym oddechem 
jej krągła pierś pod haftowanym staniczkiem się podnosi. 
Śpiewa o tym, jak chłopak z lasu, syn dębu z zielonymi 
włosami i siłą niedźwiedzia spotkał córkę łowczego zbie-
rającą jagody. Od strony dzbanka z miodem padło żarto-
bliwe podejrzenie, ale ucichło zaraz, bo wiedzą, że nie 
lubię, gdy mi się przeszkadza w słuchaniu. 

Chłopak przychodzi co wieczór do dziewczyny, pro-
sząc, żeby z nim do lasu poszła, zamieszkała z nim. Jego 
serce jest dzikie ale wierne. Oczy bystre wypatrują znaku 
i zachęty. Wyrósł w cieniu gór, żywił się mięsem 
i sercami dzikich bestii. Miłość, którą obiecuje ma 
w sobie dech nocy i żar krwi drapieżców, bez granic 
i strachu, jak wszystkie żywota mieszkańców puszczy, 
miękka jak futro rysia i potężna jak ramiona dębów. 

Ale ona nie ufa jego miłości i z dnia na dzień zaślu-
biny odkłada. Idź, już, idź, mówi, mrok zapada, jutro ci 
odpowiem. A gdy przyszedł pewnego razu, ona u furtki 
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czeka i prosi, żeby uciekał. U ojca książę bawi, po polo-
waniu odpoczywa. Uchodź synu lasu, bracie wilków 
i niedźwiedzi. Książę ma łowców, ma psy i nagonkę. 
Uciekaj, bo wyczują twoją krew. Jasence głos zadrżał, żal 
jej młodzieńca, tak odprawionego. Podniosła wzrok 
i chwyciła spojrzenie Przecława. 

Uciekaj zielonowłosy, możny pan ma srebrne ostrogi 
i srebrny nóż, złoty pierścień na rękę włożył dziewczynie. 
Dziś tu myśliwych uczta i ich psów. Pan ma srebrne 
ostrogi i srebrny nóż. Już nie dwa spojrzenia przecinały 
salę, ale jedno świetliste i mocne, ale jedno. Śpiewająca 
dziewczyna i słuchający wódz. Ktoś głośno nalewał mio-
du z dzbanka, ktoś cicho nucił. A Przecław patrzył na 
moją Jasenkę a ona na niego jakby coś się miało stać. 

Drzwi otworzyły się, powiało zimnem i któraś 
z kobiet głośno zaprotestowała. Przybysz przez chwilę 
stał w mroku, a my na niego patrzyliśmy milcząc, po 
chwili Myszyn, opatulony i przyprószony śniegiem po-
stąpił krok w kierunku blasku ognia. Wilgoć z jego okry-
cia momentalnie zaczęła parować w cieple. 

– Idziemy – wskazał końcem kostura na Jasenkę. 
Chwyciła kożuszek i wyszła bez słowa. On sam przez 
chwilę patrzył w milczeniu na Przecława, zważcie, nie 
przywitał się z nami ani słowem, nawet z Przeckiem, choć 
ten gospodarzem i wodzem był, a następnie odwrócił się 
i stukając kosturem wyszedł. 

Gdy wybiegłem, byli już u wrót. 
– Zostań Iwo – usłyszałem głos dziewczyny, choć le-

dwo widziałem w zadymce śnieżnej, byłem pewien, że się 
nie odwróciła – wracaj do ciepła. 

No tak, w samej koszuli byłem. Zawiasy skrzypnęły. 
– Wyjaśnij mi Przecek, co to znowu było – warkną-

łem – bo myślałem, żeś się już ze starym pogodził. 
– O niektórych rzeczach on nawet rozmawiać ze mną 

nie będzie – powiedział cicho, a oczy miał dziwnie jasne 
i skupione – a o innych ja słyszeć nie chcę. Nie pozwolę 
na to i póki sił mi wystarczy, przy swoim stać będę. 

Zima przyszła rzeczywiście nad podziw siarczysta, 
moje plany rodzinne spełzły na niczym, bo panna nad 
jeziorem siedziała ze starym, nawet jak śniegi głębokie do 
kolan spadły. 

Noce nastały długie i czarne, zanim poranek nadszedł 
po dachach senne widma gonitwy sobie urządzały. Lubię 
taki czas, człowiek by tylko jadł i spał, ale z kobietą 
chciałem tą zimę zacząć, a gdy coś nie po mojej myśli 
idzie, to mnie w żołądku gniecie. Śpię jak niedźwiedź 
w nocy, ale raz obudziłem się jeszcze przed świtem, zmo-
ra mnie dusiła senna, nie pamiętałem, co mi się śniło, 
tylko że było złe. 

  
„Jak już mówiłem nie raz” – a komu, i kiedy? Nie 

zauważyłam. 
  
A jeśli ja głupi nadaremno czekam? Czy ona mi cho-

ciaż powiedziała, ze przyjdzie? To ja marudziłem 
i gadałem w kółko o zaślubinach, że ją lubię i takie tam 
dyrdymały, których baby rade słuchają. Ona nic, 
a przecież mówią, że dziewuchy czułe są i co w sercu to 
na języku gdy kochają, sam wiem, bo Marylka kiedyś mi 
takie bzdury gadała. A jeśli, drążyła dalej zmora, a jeśli 
inny dom ona sobie wybrała? Przecław jest możny 
i barczysty, z łuku szyje jak żaden inny, choć w mieście 
chowany. I on żaby jej przynosił jak byliśmy mali. Złego 

coś we mnie się odezwało, już nogi z łóżka spuszczałem, 
gdy myśl następna krwią mi oczy zalała. Gretchen, żona 
Przecława choruje jak mówią, z łóżka od tygodnia nie 
wstaje. Widać las ją zmógł, a opiekunowie za swoją 
uznać nie chcieli. Kto wie, może ledwo patrzeć jak kipnie, 
duchy zimowe zajadłe są, a miastowe ludzie nienawykli 
do naszego powietrza. Kto wie, może po niej nikt płakał 
nie będzie, ja na przykład po takiej babie bym nie płakał. 
Kto wie, może Przecław też nie będzie, a wracając do nas 
upatrzył sobie kogo innego. Kto wie, może moją Jasenkę? 

Pies, co pod łóżkiem spał kopniaka oberwał, pozosta-
łe spod pieca z piskiem po kątach się rozbiegły. 
W czerwonej poświacie na ścianie, rosnący cień bestii 
zobaczyłem – zgarbiony, ze zmierzwioną szczeciną na 
grzbiecie, jak oszalały odyniec gotowy rozedrzeć na 
strzępy kulącą się starą sukę w kącie. Dopiero teraz 
otrzeźwiałem. 

  
Psa, który pod łóżkiem leży, zdecydowanie trudno się 

kopie. niech on lepiej bohaterowi życie ułatwi i leży przy 
łóżku. I niech on tak nie piszczy. Piszczą to myszy, po-
rządne psy skuczą, skowyczą, względnie z podkulonymi 
ogonami bez dźwięku się rozbiegają po kątach. 

  
– Idź i ją zapytaj, a nie z nożem na wszystko wokół 

się rzucaj! Najwyżej powie ci słowo prawdy. Co ma być, 
będzie i tak. 

Klnąc cicho drapałem zwierzaki tulące się do nóg, ale 
spać już nie poszedłem. Po ciemku, z rohatyną nad jezio-
ro poszedłem, ale rozszalała, rozbudzona krew wciąż mi 
włosy na karku podnosiła. 

  
Psy łaszące się przekonałyby mnie bardziej. 
  
Ciemne niebo było, ale śnieg zalegał gruby i jasno 

drogę widziałem. Dęby skrzypiały cicho, jakby wiatr im 
korony targał. Znam ten las, wiem gdzie lochy z młodymi 
śpią i którędy lisy pomykają. Tam pod wykrotem stary 
borsuk rządzi a za gąszczem tarniny nad oczkiem wod-
nym] rosną najsłodsze poziomki. Ale ta noc zmieniła 
wszystko wokół, nie było słychać zwierzaków, nawet ich 
pomruków, jakby zaczaiły się i czekały. Tylko mój od-
dech i chrzęszczenie śniegu pod podeszwami. Przez chwi-
lę zdawało mi się, że to sen w którym ktoś biegł ścieżką, 
a teraz ja podążałem jego śladem. W bieli śniegu niebie-
skie widniały ślady, jakby ktoś lekki biegł, dziecko lub 
kobieta. Jakby ktoś – nie ktoś, tylko Jasenka, przerażona 
i zmęczona biegła na swoją zgubę, a ja musiałem się 
spieszyć, żeby ją uratować. To ten sen wyrwał mnie 
z ciepłego łóżka, nie byłem pewien, czy wciąż śnię, czy 
naprawdę tutaj jestem? Odwróciłem się, i ścieżka i ślady 
znikły, jak w zaczarowanym lesie. 

  
Jeziorko, stawik. Oczko wodne w dzisiejszych cza-

sach kojarzy się z zagospodarowanym ogródkiem. 
  
Ktoś krzyknął i spostrzegłem, ze stoję tuż nad brze-

giem. Po zamarzniętej tafli – nie do wiary, jezioro zamar-
zło, biegła postać w kierunku chaty Myszyna. 

– Jasenka! – zawołałem, ale chyba nie słyszała, więc 
popędziłem za nią. 

Wpadliśmy do chaty razem, wywaliła się na skórach 
przed piecem. 
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Coś walnęło w drzwi. 
– Nie otwieraj! – zaskowyczała, wyglądała jak pomy-

lona – zamknij na skobel! 
Na kolanach przytoczyła pieniek i podparła je. Zwi-

nęła się w kłębek przy nim, ale cokolwiek uderzyło w nie 
( najpierw pomyślałem, że to Myszyn, nie było go 
w środku), nie powtórzyło tego więcej. Jeszcze wczoraj 
rohatynkę bym wziął i bez wahania zobaczył, któż tak 
obcesowo puka, ale zmory senne czy wędrówka przez las. 
– nie wiem co mi w głowie namieszało. Czułem, jakby to 
wciąż była mara, a drzwi nie należało otwierać tak jak 
oglądać się za siebie idąc przez zaczarowany las. 

  
Trochę tu autorka namieszała. Nieczytelne. Przy 

czym Jasenka zwinęła się w kłębek? Przy pieńku czy przy 
drzwiach? W co coś uderzyło? W drzwi? To akurat nie 
wynika ze zdania. W drugim zdaniu warto by zmienić szyk 
na: „Jeszcze wczoraj rohatynkę bym wziął i bez wahania 
zobaczył, któż tak obcesowo puka, ale coś mi w głowie 
namieszało, nie wiem, zmory senne czy wędrówka przez 
las.”  

  
Dołożyłem do gasnącego ognia, nie czas było pytać 

o Przecława, najpierw muszę się dowiedzieć, co u czorta 
ona wyprawia po nocy i gdzie u matki nędzy jest Myszyn 
pozwalając jej na to? 

– Co to było? Co cię goniło? 
Zwiesiła głowę. 
– Dziś jest kolejna noc, kiedy Przodkowie żądają od-

nowienia Paktu. Nie słyszysz? 
Rzeczywiście, coś wibrowało, jak sople na gałęziach 

potrząsane przez wiatr, dziwne, wcześniej mi to umknęło. 
– Trzeba umieć słuchać – wyszeptała – przenikają 

nawet nasze sny. Nie spaliśmy od trzech dni, od kiedy 
zamarzło jezioro. Nie mamy dziecka, nie ma.... 

Zakryła twarz dłońmi. 
– Co Myszyn...? 
– Nie żyje. Znalazłam go brzegu. 
Milczeliśmy przez chwilę. Zapytałem, kto go zabił, 

usiłowałem uspokoić kołowrót myśli, czy to plugawcy? 
To trzeba pędzić do osady, tam wszyscy śpią, alarm! 

Nie, nie oni. 
– To kto? 
– Nie wiem – odwróciła oczy, znam ją na tyle, żeby 

wiedzieć, że coś ukrywa. 
Serce mi stwardniało, może Myszyn dowiedział się, 

że ona i... Przecław... Zamknij gębę, zmoro! 
Ale znam moją Jasenkę, ambitna jest i nie boi się ni-

czego, jak była mała podsłuchała, że stary druid szuka 
ucznia, dzieciaka zimą urodzonego. Zamknęła Przecława 
w drewutni, mnie wystarczyło poprosić, żebym do lasu 
poszedł. O świcie sterczała pod Dębem i zanim Myszyn 
cokolwiek powiedział, oznajmiła, że czekała na niego. 
Zawsze mówiliśmy jej wszystko, a ona rozkazywała: ty 
zrobisz to, a ty tamto. Nie było plotki czy historii nie 
wartej podsłuchania. Starzy ją lubili, bo uczynna była, 
wesoła i szczebiotliwa, na kolanach siadywała, a uszy jej 
jak u drzemiącego kota chodziły. 

Dlaczego nie chce mi powiedzieć? 
Popatrzyłem na nią i przez te wszystkie dni, jak dora-

staliśmy razem, chyba pierwszy raz w życiu pomyślałem 
o niej źle. 

I zaraz pożałowałem, bo rozbeczała mi się na piersi. 

– Iwko, jak mam ci dziękować – tuliła się jak stęsk-
niony szczeniak – gdyby nie ty umarłabym ze strachu. 
Wiedziałam, że coś złego się stało, wszystkie amulety mi 
zostawił. 

Z łez i szlochu wyłowiłem historię, jak to siedzieli 
przez trzy noce upiornego dzwonienia słuchając. Prze-
cław wygnał starego z osady, zakazując wracać, więc 
siedzieli tu i myśleli co zrobić? Jak przyrzeczenia do-
trzymać dziecka naznaczonego nie mając? 

Myszyn w końcu wziął kij i poszedł na wyspę, 
dziewczynie zakazując się ruszać poza próg. Trudno mi 
było uwierzyć, że jakieś cienie śmierci spuszczone ze 
smyczy rozszarpały starego, chciałem iść i zobaczyć. 
Wierzyłem jej, ale nie do końca, jakaś zła zadra we mnie 
pozostała. 

– Nie możesz tam iść – orzekła stanowczo – zrób coś 
do jedzenia, ja muszę amulety przyszykować. 

Zaczęła jakieś swoje skarby, kostki drewniane 
i muszelki przekładać, szkiełkami dzwonić, pociągała 
nosem, ale już nie płakała. Wicher wiał w dziurach 
w dachu. 

Ostatniego lata kupcy przyjechali. Nowy dach na 
chałupie kończyłem kłaść, za skóry i kamienie na plu-
gawcach zdobyte dywany i cztery solidne kufry od Kurta 
kupiłem. Na nasze gospodarstwo miało to być, razem ze 
szmatkami i pościelą, która po mojej matce w kufrach 
leżała. 

– Robotnyś Iwo – powiedział Kurt, kiedy już opijali-
śmy zakup – za rok jak przyjadę, to pewnie dzieciaka już 
na kolanach trzymać będziesz. 

– Ano – odrzekłem, bo ja też taką nadzieję miałem. 
A że panna nie uciekała, zamyślałem, że może brzuszek 
pod sukienką łacniej skłoni ją do przyjścia pod mój dach. 

Dziś wydawało się to tak odległe, jak bajania 
o innych ludziach, których znaliśmy w dzieciństwie 
a potem nasze drogi się rozeszły. Odkąd spadł śnieg, nic 
już nie było po mojej myśli. Cóż, ma być dzik, to będzie, 
jak mawiał stary Byk. 

– Skończyłam, jak zjadłeś to idziemy. 
– Ty nie jesz? 
– Nie. Iwo – chwyciła mnie za rękę, palce miała lo-

dowate – nie wiem, jak skończy się ten dzień i następny 
zacznie, wiedz tylko, że kiedy jutrzejsze słonko zobaczy-
my, wszystko ci wytłumaczę i ty będziesz o nas obojgu 
decydował. Musimy coś zrobić nim noc minie, zaraz ci 
powiem co i jak. 

Noc zapadła jak dotarliśmy do Trzeciego Klina. 
Rozdzieliliśmy się, ja zaszedłem od tyłu i wlazłem na 

ostrokół za domem Przecława. 
Rozejrzałem się, drzwi i okna na głucho pozamyka-

ne, za szopą obcy powóz, widać jacyś obcy przyjechali, 
może to ten kapłan, o którym tyle mówiono, co go Prze-
cław miał sprowadzić. Usłyszałem, jak dziewczyna Prze-
cława woła, pewnie wszyscy w osadzie słyszeli, tak się 
wydarła. Jak wcześniej mówiła, głośna kłótnia sprowadzi-
ła wszystkich przed dom. Z głosów poznałem, że nasi 
wylegli i za Jasenką stanęli, Przecław wyszedł przed dom, 
kazał jej odejść albo dać wolną rękę. Posypały się wyzwi-
ska. 

– Myszyna zamordowałeś! – cisza, a potem gorącz-
kowe pytania i okrzyki. Ja już byłem na dachu obory 
i przesuwałem się w kierunku świetlika, żeby wejść do 
środka. 
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– Nieprawda – to Przecław – wiem, jak to było, wa-
sze plugawe.... 

Nie pozwolono mu dokończyć, Kowal coś wrzesz-
czał o zemście, ktoś kazał po topory lecieć. 

W oborze było cicho, nawet hałasy dobiegały przy-
tłumione, widać wszyscy wylegli na dwór. Skuliłem się 
nasłuchując, gdy nagle, zupełnie bezszelestnie coś chuch-
nęło mi we włosy, przyznam, mało w gacie nie narobiłem 
i wrzasnąłbym, ale chyba ze strachu zapomniałem. To 
jedna z krów przyjacielsko liznęła mi włosy. Spocony jak 
mysz zacząłem gmerać przy skoblu oborę z kuchnią łą-
czącą, jak byliśmy dzieciakami Przecław nie raz tędy 
w nocy wychodził, żeby raki z nami łowić. Ech, stare 
czasy. 

Kuchnia i sień wyglądała jak pobojowisko, widać lu-
dzie broń chwycili, bo łubie i strzały leżały porozrzucane. 

– Jasenka, nie jestem ci wrogiem – usłyszałem głos 
Przecka, jakby stał tuż obok – nie musisz tego robić, nie 
musicie już płakać po swoich dzieciach, przyrzekam, że 
zapewnię wam spokój i opiekę. 

Znów jazgot, głównie kobiecy. Oj człowieku, jeśli 
myślałeś, że tym trafisz do serc kobiet, toś błąd popełnił. 
Skoro one musiały, dlaczego twojej ma się udać? One 
płaciły cenę krwi, w czym twoja lepsza? 

– Wara ci od mojego syna! – to Gretchen, też wyszła 
na dwór, głupia, tym łatwiej mi będzie wykraść dzieciaka. 

Na dole tylko jeden pachołek był, przez okno wyglą-
dał, więc go palnąłem, na górze niańka z małym siedziała, 
ale pisnęła tylko, moją mordę zobaczywszy. 

– Swojej krwi jesteś to winien! – Jasenka prawie 
piszczała, zerknęła w okno, przez które wyglądałem i to 
był błąd, bo Gretchen też wzrok ku górze skierowała 
i zawyła rozdzierająco. Poniewczasie zorientowali się, że 
atak z innej strony nadejdzie, ale było już za późno. 

Zagrzmiało gdzieś daleko i rozszumiały się drzewa. 
  
Tu jedna uwaga. Nigdzie autorka nie wspomina, że 

Gretchen była przy nadziei i że dziecię powiła. Czytelnik 
może odnieść wrażenie, że chodzi o dziecko Jana, a ono 
wszak krwi właściwej nie było. Warto to zmienić. 

  
Zima 
  
Któż wie, po co bogowie zsyłają lodowate wichry, 

a wodzie każą zamarzać, oddechy niespokojnych dusz 
krystalizują się w płatki śniegu i póki śnieg zimę zwiasto-
wać będzie, dusze naszych przodków spokoju zaznać 
ostatecznego nie mogą. Jesienne wichury połamały gałę-
zie dębów, czerwień jarzębin zwiastowała okrutną i długą 
zimę, ale kto przypuszczał, że będzie aż tak ciężko?  

Droga zajmowała dwakroć tyle czasu ile powinna, 
wilki, czy też inne stwory wyły tuż za granicą mizernego 
światła pochodni, a smutek w naszych sercach mrok nocy 
pogłębiał. Zlodowaciałe skóry wżynały się w ciało 
i przymarzały doń, świat, który do tej pory nas kochał 
i hołubił, ranił do krwi. Teraz ofiarował nam śmierć lub 
zgubę.  

  
Noc nie odchodziła. Nie zostało w nas dużo sił, mój 

towarzysz sapał i stękał wlokąc się za mną. Twarda, 
lśniąca skorupa śniegu pękała pod stopami i zapadaliśmy 
się po kolana w miękki, lodowaty puch. Czarny rysunek 

drobnych krzaczków nad brzegiem jeziora (i nigdy, nigdy 
nie pij z niego wody) nęcił końcem wędrówki. 

– I co dalej? – zapytał Iwo raz jeszcze. Jego oddech 
pachniał krwią, któryś z łowców strzelił do niego, gdy 
uciekaliśmy do Gaju. Przez moment pomyślałam, że 
jezioro go zabije ale przecież pozostanie tutaj z pewnością 
wróżyło śmierć – zima lub coś, co się czai w ciemności... 
Któż wie, co nam da ta noc. 

– Idziemy – bez wahania weszłam na lód i zaraz się 
poślizgnęłam. Dziecko zakutane w cieniutkie, haftowane 
płótno zakwiliło. Jemu też było zimno. 

– No chodź! – powtórzyłam widząc jak stoi niepew-
nie na brzegu – musimy przejść na wyspę. 

Lód nie był przeźroczysty, na szczęście, bo mogłoby 
mi zabraknąć odwagi. 

– On drży, Jasenna, nie utrzyma nas. 
– To dzwony, dzwony wież. Ten dźwięk wwierca się 

w nasze sny i trzęsie lodem. Nic się nie stanie. 
I zawiązali pakt. Dlatego pójdziesz gdy usłyszysz 

dźwięk, ich dzwon cię zawezwie.  
Co za noc, muszę być bardzo chora i zmęczona, ale 

jak mówił Myszyn, idź i zrób co trzeba, a potem... nawet 
niech pierdzą wszystkie niedźwiedzie. 

W srebrnym od księżycowego światła powietrzu roz-
legł się krzyk, coś jakby: tam poszli, albo aaaarrrgghhh. 
Wyspa tak daleko. Dziecko ucichło, stanęłam 
i rozwinęłam je, żyło. .Wydawało się cieplejsze. 

  
Hm, osobiście sądzę, że okrzyk „tam poszli” nie 

brzmi tak jak okrzyk „aaaarrrgghhh, że te okrzyki 
w niczym nie są do siebie podobne. Sądzę również, że 
bohaterka nie miałaby problemów z rozróżnieniem ich. 
„Wyspa tak daleko” – niepełne, warto dodać „wydawała 
się, na przykład. „Dziecko wydawało się cieplejsze” – od 
czego. Bohaterka odczuwa niepokój, czy aby dziecko żyje, 
więc może lepiej stwierdzić, że było ciepłe, znaczy żyło. 

  
– Już niedaleko – nie wiem, kogo chciałam uspokoić, 

je, siebie czy Iwka. 
  
Bez wątpienia uspokojenie „onego” było niezbędne, 

ponieważ na pewno niepokoiło się, czy jeszcze daleko. 
Zresztą, użycie tej formy „je” jest niezręczne. 

  
Wdrapaliśmy się po szorstkiej, zamarzniętej trawie 

i czekała nas jeszcze droga w dół, przez bramę i w dół, po 
krętych schodach, po omacku do dna, popędzani coraz 
wyraźniej słyszanym dźwiękiem dzwonów. Iwo krzyknął. 

– Nie dotykaj ścian. 
– To się rusza... 
Coś syknęło w mroku, nie chcę wiedzieć, co. Raz je-

den zacisnęłam oczy, jak szłam tędy pierwszy raz, zoba-
czyłam krwawe światło, tunel drgający i rozpalony, krzyk 
gdzieś na brzegu świadomości, pośród wijących się 
kształtów. Wolisz czerń i chłód stopni pod stopami. To 
miejsce nie należy do naszego świata, idąc wyczyść 
umysł i wolę i idź – a jedyne co ma cię prowadzić, to 
wola, która kiełki roślin z czarnej ziemi pcha do słońca, 
nadzieja na wiosnę. 

Wyszliśmy w środku miasta, niebieskiego od światła. 
Mury i wieże, tak piękne niegdyś (to we śnie widziałam, 
zesłanym jeszcze w dzieciństwie a może Myszyn opo-
wiadał?) ociekały szlamem i zbutwiałym mchem. Dziw-
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ne, niewyraźne płaskorzeźby i ścieżki między słupami 
przechodzące w ściany nieistniejących wież. Domki, 
budowane przez dzieci z błota, patyczków i ciał pędra-
ków, miałyby taki kształt, gdyby je spłukać wodą, sople 
zwisające z dachów w niepojętej, niezrozumiałej symetrii. 
Nigdy, nigdy nie pij... 

  
Ten zbutwiały mech, ociekający na wiekowych ru-

inach w jeziorze, zrobił na mnie wrażenie. Może lepiej 
jakieś wodorosty albo co? „Ścieżki przechodzące 
w nieistniejące ściany”??? Zresztą jeśli nieistniejące, to 
ich nie ma, czyli w co właściwie te ścieżki przechodzą? 
Nie rozumiem. 

  
Światło Morslieba dziwne rzeczy tworzyło z wody 

i kamienia, cienie wydłużały się i falowały, jak pijawki na 
dnie studni. 

A potem zobaczyliśmy ich – pod drzewem, będącym 
koślawym odzwierciedleniem naszego Dębu. Jakie wiel-
kie, bezlistne i potężne. Tam, gdzie powinny konary 
strzelać zielonymi lisćmi, główki dziecięce, zdrewniałe[ 
to akurat niekoniecznie pasuje, taka zdrewniała kość], 
wykrzywione i złe wyrzygiwały czarną maź. Dziecko 
Przecława zakwiliło żałośnie, rozchyliłam okrycie 
i uniosłam je, żeby zobaczyli, że nie przychodzę sama. 

  
Morslieb jakoś z RPG mi to się kojarzy jakoś, i chyba 

w tym akurat kontekście nie bardzo pasuje, może lepiej: 
księżyca? Wiem, że to brzmi zwyczajnie, trywialnie 
i pospolicie, ale lepiej. Co do kości zdrewniałej, to odsy-
łam: http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=zdrewnia%B3y 

  
Nagle się zatoczyłam, to Iwo, chwycił za płaszcz 

i pociągnął do schodów, razem upadliśmy w błoto. 
– Co to jest – szepnął do ucha krwawo – co ty chcesz 

zrobić! 
– To Pakt – odszepnęłam – to dziecko należy do 

nich- Ale .... ale kim ONI są! Nigdy nie mówiłaś, że... 
Że co? Że są jak zakopane w ziemi łodyżki traw, zbyt 

głęboko by mogły dosięgnąć słońca i powietrza i skazane 
są na zagładę? Że czekają na dnie zaczarowanego jeziora, 
wyciągając patykowate ramiona ku górze, jakby zazdro-
ścili nam życia i krwi? Że ich dłonie są niczym szpony 
gotowe wydrapać każdą drobinę ciepła z serca, a oczy to 
bezdenne czeluście nie znające słońca ani gwiazd? Jakby 
rozpacz nie pozwalała im umrzeć, choć już dawno po-
winni byli? Jak wogóle można mówić o czymś takim! 

  
Pierwsze zdanie: warto zmienić szyk. Ostatnie zdanie 

brzmi tak, jakby to było nieprzyzwoite lub tabu. Lepiej: 
Tego się nie da opowiedzieć albo o tym się nie da mówić. 

  
Odchyliłam materiał okrywający twarz dziecka. 

Otworzyło oczy, czarne jak smoła warzona w najgłębszej 
nocy, bez białek, bez promienia światła. Należało do nich. 
Odsunął się pełen obrzydzenia. 

– Ono nie jest nasze. Nie jest nawet dzieckiem, to 
symbol paktu krwi, odnawiany gdy lód skuje jezioro. Tak 
trzeba! 

Wyrwałam się, ale jakieś śluzowate pędy owinęły się 
wokół nas, usłyszałam szept, to gromadka starców, po-
wykręcanych z aureolami nitek wodorostów czy macek 
wokół łysych głów ruszyła w naszym kierunku. Nigdy nie 

podchodzili tak blisko, musiałam krzyknąć błagalnie, bo 
Król, zawsze go tak nazywałam, w bladozielonym rozja-
rzonym wieńcu korzeni wyrastającym z czoła, szepnął coś 
i umknęli w ciemność pod schodami wiodącymi donikąd. 
Wypowiedziane przezeń słowa krążyły przez chwilę 
raniąc uszy. 

– Musisz się ssspieszyć, moja piękna – końcówki 
wieńca zafalowały i jak główki żmijek pochyliły ku mnie 
– twój mistrz dołączył już do swych przodków, ale ty 
musisz już pędzić, jeśli chcesz zobaczyć następną wios-
ssnę... 

Wziął dziecko i koniuszkiem patyczkowatego palca 
pokazał lodową ścieżkę, wiodącą aż do brzegu. Promienie 
księżycowe ginęły pożarte przez mrok po obu jej krawę-
dziach. To nasza jedyna droga wiodąca na powierzchnię, 
trzeba iść prędko i nie odwracać się za siebie. A potem, 
gdy Pakt zostanie przedłużony, potem będę mogła zająć 
się Przecławem, Gretchen i całą resztą. Byleby stąd 
wyjść. 

– Nie, nie, odejdźcie... 
– On jest ze mną, zabierz swoich.... staruchów! 
– Tak nazywasz, tych, którzy przeszli na drugą stronę 

bramy? – przysięgłabym, że śmiech jest obcy tej istocie, 
że cień żartu to tylko drzazga w pamięci pełnej nienazwa-
nego. Przez chwilę przyglądał się chłopakowi, jakby 
wpijał się wzrokiem i odrzekł skrzeczącym półgłosem: 

– To jego sssiła, większa niż u ciebie, czy ssstarucha 
przyciąga moich uczniów, któż by pomyślał, że lasss 
kogoś tak pokocha i obdaruje. Ciebie tylko sssłucha – 
dodał jeszcze ciszej – jego uwielbia. Cssss... 

  
Jakiemu chłopakowi? Czytelnik musi się zastanowić, 

o kogo chodzi, pomijam już fakt, że określenie Iwa mia-
nem chłopaka nie jest najszczęśliwsze. 

  
Odpędził ich, ale Iwo był jak worek. Siłą zawlokłam 

go na ścieżkę, przekonując, że tu jesteśmy bezpieczni. 
– Posłuchaj mnie, już po wszystkim. 
Odpędzał się przez chwilę, ale po kilku plaśnięciach 

w twarz i uspokajającej mantrze zaczął patrzeć przytom-
niej. 

– Dziecko w łonie matki nie zna jej twarzy, ale ufa 
i jest bezpieczne. Dlaczego ty, nie wiedząc co czeka nas 
na końcu tego życia nie możesz zaufać? Oto widzisz 
przebłysk świata, który nasz czeka po drugiej stronie, jak 
przez dziurkę od klucza. Nie znasz całości i niepotrzebnie 
myślisz o tym, co powinno zostać zapomniane. 

– Dziecko... – wykrzywił głowę w stronę drzewa, 
pobrużdżone dziecięce twarzyczki patrzyły na nas, ich 
oczy wypływały czarną strugą, otaczające je nosiska 
mroku już znalazły nasz ślad i obrzydliwie węsząc, zbli-
żały się 

– Należało do ich świata, naznaczone zanim się naro-
dziło. A teraz chodź. 

– To ten pakt, oni żywią się... nami. 
– Śśśśśśpieszcie ssssię... zanim lód ssssię ssstopi... 
– No rusz się! 
Na naszymi głowami fruwały kawałki lodu, to jezio-

ro uwalniało się ze skorupy, migotliwe ptaki cieni prze-
mierzały wodę. 

– Co się dzieje? 
– To wiosna nadchodzi, odwilż. Nie przystawaj! Lo-

dowa ścieżka stworzona mocą Króla łączy jezioro 



 98 

z naszym światem. To jedyna droga, jeśli się nie pospie-
szymy, ścieżka się rozpadnie i pospadamy! 

– I co wtedy? 
– A jak myślisz – krzyknęłam ze złością – Nigdy stąd 

nie wyjdziemy, a skoro Myszyn nie żyje, złamany zosta-
nie Pakt i ... Proszę, Iwo. 

Trach! Kawał lodu załamał się tuż pod moją stopą. 
Musieliśmy przeskoczyć. Zdawało się, że sił miałam za 
dwoje, ale im bliżej brzegu jeziora, tym napastliwsze były 
cieniste pazury. Och, mój kochany, czy to nie ty powinie-
neś mnie teraz wspierać? Kto, jak nie ty, obiecywał mi 
wielekroć pomoc i serce? Jakby nie słyszał błagalnych 
myśli, kucnął na kawałku lodu i spuścił głowę. 

  
Niejasne, te pazury wyskakują jak diabeł z pudełka. 
  
– No rusz się, zaraz będziemy na brzegu – pocałowa-

łam mokre od potu włosy, przytuliłam. 
– To nie powinno tak być... 
Niebo jaśniało zapowiedzią świtu a las jak ciemna 

bestia siedział na krańcu lodowej ścieżki, w zasadzie 
kilkanaście kroków stąd. 

– To nie tak! – popatrzył na mnie i już wiedziałam, 
że jest źle. 

Jeszcze jak byliśmy dziećmi, jak czekało nas lanie, 
nudna robota czy inne dziecięce nieszczęścia, mówił 
z drażniącym mnie spokojem: mówi się trudno. Widzia-
łam, jak sine od zimna wargi układają się by powiedzieć: 
trudno, jakby żałował czegoś, co bardzo pragnął, ale już 
nigdy się nie ziści. Jakby nie miał zobaczyć wiosny. 

Nie, to nie obłęd, nie dotyk zgnilizny. To krew Dzika 
– wojownika, upór i wola, która każe stawać samotnie 
przeciw hordom, która odyńce rzuca na zbrojnych myśli-
wych, to ona pozwala rozszarpywać niedźwiedzia 
w obronie młodych. Zobaczyłam to w rozbłysku księży-
cowego światła na krawędzi lodu. 

– Wróćmy do domu – próbowałam jeszcze żałośnie – 
ogrzejemy się, położymy do twojego łóżka. Mamy całe 
życie... 

– Nie! – wyciągnął palec w dół – skończmy to tu 
i teraz! Tam jest nasze dziecko, odbierzemy je, ty i ja. 
Jakby było nasze własne. 

Wyrwałam się z jego rąk – miałam tu przewagę za-
skoczenia, zawsze wiedziałam o czym myśli, dlaczego 
teraz miało być inaczej? Przeskoczyłam na następny 
skrawek ścieżki i dalej. Las był coraz bliżej, kawałki lodu 
pękały śpiewnie, tylko wiosna potrafi rozkuć tę zbroję, 
Gaj krzyczał i wzywał. Szumiał zieleniącymi listkami, 
sokami, rojem mrówek i ptaków. Słyszałam go aż tu, 
posłuszne pędy jeżynowe jak sznurki pełzły i wyciągały 
się w stronę wody, aż do samej granicy, dalej już nie 
mogły. Słyszałam, jak ktoś przedziera się przez zarośla 
przy brzegu, sapiąc chwyta za pędy leszczyny i wbiega na 
plażę. 

  
Ta wiosna rozkuwająca zbroję, to czego tyczy? 
  
Ciężar padający z tyłu zwalił mnie z nóg, zawiśliśmy 

na kruchym kawałku, tuż pod powierzchnią, szept Iwa 
ogrzał mi ucho, poczułam jak się zsuwamy. Kopnęłam 
go, zdążył pewnie uchwycić mnie w pasie, ważył dwa 
razy więcej niż ja. Powoli zapadaliśmy w ciemność. 

A niech to! Kopnęłam jeszcze raz, ale łokcie zsuwały się 
ze śliskiej krawędzi. 

Wyciągnęłam rękę nad powierzchnię 
w rozpaczliwym geście. 

Tu! Chciałam krzyknąć, podaj mi patyk, korzeń, co-
kolwiek! 

Śniło mi się, że stałam w nocy na brzegu jeziora, 
pachniała czeremcha i świeżo złamane pokrzywy. Nie 
bałam się, mimo ze była noc i jezioro jarzyło się blado, 
cichy dźwięk, jakby sople dzwoniły – to była zła wróżba, 
to lodowe dzwony dzwonią, mówiła moja mama. 

Nagle, tuż przede mną, sine lustro wody drgnęło, 
wynurzyła się kościana dłoń, drżąca, szponiasta, palce 
wyprostowały się, jakby chciały coś uchwycić, zacisnęły 
z cichym stukotem. 

I zanurzyły z powrotem. 
  
O kościanej dłoni już pisałam.  
  
Opowiadanie bardzo ładne, ciekawe, dobrze popro-

wadzone. Zręcznie spięte klamrą. Autorka bardzo dobrze 
poradziła sobie z „wielością” narratorów. Dobrze operu-
je językiem, niestety, czasem zbyt dobrze. To znaczy, 
w pogoni za formą gubi często sens wypowiedzi. Pewna 
przesada w stosowaniu artystycznych środków wyrazu 
powoduje, że zdania stają nieczytelne, a nawet zawierają 
ładunek niezamierzonego komizmu. I tu warto przypo-
mnieć pewną radę, którą regularnie otrzymują uczestnicy 
forumowych „zakużonych warsztatów”: Warto, 

a właściwie trzeba i to koniecznie, przeczytać wolno, 

wyraźnie i głośno to, co się napisało. I w tym właśnie 
tekście widać potwierdzenie tej zasady. Autorka sama 
wyłapałaby znaczną część błędów, gdyby spróbowała 
zabawić się w czytelnika. 

Jednak większość błędów typu: powtórzenia, niekon-
sekwencje, niedopisywanie zdań do końca, to są w sumie 
błędy drobne, które nie rzutują na odbiór całości. Opo-
wiadanie podobało mi się. Ma zdecydowany klimat, cie-
kawych bohaterów, a rzeczywistość wykreowana przez 
autorkę jest interesująca. Zdecydowanie szkoda, że nie 
okazało się w dziale literackim Fahrenheita. 

I na koniec dwie uwagi. Pierwsza sprawa to inter-
punkcja. Wiem oczywiście, że istnieje coś takiego jak 
korekta, ale nie zwalnia to autora z obowiązku używania 
przecinków. W zdaniach rozbudowanych, jakie ewidentnie 
lubi autorka, brak tego znaku jest szczególnie rażący. A to 
jest już błąd kardynalny autora. Druga rzecz, którą trzeba 
zdecydowanie podkreślić to używanie nawiasów 
w narracji. Absolutnie zakazane. 

  
Dorota Pacyńska 

  
 


