


451 Fahrenheita 
List-opad. Opadają liście, opada temperatura, 

opady też opadają, a co najgorsze nastroje też wy-
kazują tendencję spadkową. Opadającą. Nic 
w zasadzie dziwnego, skoro miesiąc zaczyna się 
wyjątkowo melancholijnym świętem w roku, Świę-
tem Zmarłych czy jak kto woli Dniem Wszystkich 
Świętych. Wśród opadających listopadowo liści wę-
drujemy na cmentarze z odświętnie refleksyjnymi 
twarzami, zaopatrzeni w znicze, nagrobne kwiaty 
i smutne myśli. Idziemy celebrować przemijanie. 

Być może to listopadowe opadanie budzi w nas 
smutki i melancholie. Być może to wiatr sypiący na 
nasze głowy pożółkłe liście i drobne łzy jesiennego 
deszczu. Być może w słońcu świętowalibyśmy Día 
de los Muertos. Meksykanie też wędrują na cmenta-
rze, powolni tradycji sięgającej czasów azteckiego 
imperium. Palą ognie i układają kwiaty, częstują się 
czaszkami z cukru i tańczą. Wierzą, że ci, którzy 
odeszli, w to święto wracają do domów i rodzin. 
Wracają, by posłuchać opowieści o swoim życiu 
snutych przez tych, którzy zostali, przez żywych. Bo 
Día de los Muertos to święto życia. 

A może to nie aura? Nie opadające liście? Może 
to nam w duszy gra melancholia i nawet w pełni la-
ta wyciągalibyśmy z dna szuflad stosownie zaduma-
ne miny? Odwracamy się skrzywieni na dźwięk sło-
wa Halloween. To amerykańskie, to bezsensowne, to 
złe. To komercja. Te ich kostiumy, te kretyńskie la-
mpiony z dyni, wyłudzanie słodyczy, to nie dla nas. 

A my protestujemy. Przeciwko list-opadowym 
smutkom. Przeciwko melancholii i okolicznościo-
wym wyrazom twarzy. Nawet przeciwko jesiennej 
depresji, która stała się nową świecką tradycją 
i która usprawiedliwia nieustanne przygnębienie. 
Wiadomo, przecież listopad. Z czego można się cie-
szyć? Nawet liściom się nie chce zwisać i lecą na łeb 
na szyję, zupełnie jak nastroje. No więc nie, nie 
ponurakom i marudom, nie zniechęceniu, nie 
wszelkim okazjom do tego, by pogrążyć się 
w splinie. Pospadały liście? Powieśmy girlandy. Na 
dworze zimno i ponuro? Zapalmy lampiony, niech 
się szczerzy do nas uśmiechnięta dynia. Po kątach 
się czai melancholia? To idźmy do sąsiadów, może 
trafi się nam coś słodkiego. Niech przyjdzie czas 
Halloween i Día de los Muertos. To nie komercji 
nam nie potrzeba, nie głupich kawałów, a smutku. 

No bo czym my się właściwie martwimy? Pa-
skudną pogodą? Biorąc pod uwagę cykliczność 
przyrody, powinniśmy się już chyba przyzwyczaić do 
słotnej jesieni, która jest przecież słodką zapowie-
dzią białego puchu, co świat wkrótce odkryje. Prze-
cież te paskudne, ponure dni to czas oczekiwania 
na święta, z ich jedyną niepowtarzalną atmosferą, 
dreszczykiem emocji, zapachem choinki i rozświe-
tlonymi buziami dzieci i bardziej niż kiedy indziej 
pogodnymi twarzami dorosłych. Boże Narodzenie to 
zresztą nie tylko radość z prezentów, spotkań 
z rodziną, odwiedzanie magicznych miejsc z dzieciń-
stwa, to również wspominanie tych, którzy odeszli, 
jednak zupełnie inne niż to listopadowe. Te padają-
ce przy stole „a pamiętasz...”, ten śmiech, czasem 
łza, wspomnień czar. Więc tak jak nasi bliscy nie 
odeszli, póki my żyjemy, tak lato wkrótce powróci. 

  
Dominika Repeczko 

Dorota Pacyńska 
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Literatura 
Tymczasem piosenka o jeżu okazała się nad-

zwyczaj trafna. Ale zacznijmy od początku... 
Problemy pojawiły się, kiedy wróciliśmy 

z wakacji i okazało się (ku ogólnemu, jakże obłud-
nemu) zaskoczeniu, że Szefowa nie żartowała i au-
tentycznie oczekuje od nas, że siądziemy i zacznie-
my pracować. Czy coś. Na co, niczym ten pies szpa-
dlem zatłuczony, szczęśliwiśmy nie byli. Ba! Usta-
nowiliśmy nawet swego rodzaju linię oporu biernego 
(nie ma to jak pourlopowa, oczekująca prania zmia-
na bielizny pancernej), a gdy ta padła, podjęliśmy 
i walkę czynną (a waleczni redaktorzy Fahrenheita 
potrafią być niczym te lwie paszcze na mrozie), ale 
Szefowa skądś wyciągnęła bacik i zaczęła smagać, 
więc daliśmy spokój. W innych okolicznościach 
z tym bacikiem i w szpileczkach mogłaby pewnie 
wyglądać całkiem... tego... ale ponieważ smagała 
raczej po pęcinach niż strefach buforowych, głupie 
myśli nie dały się jakoś rady zagnieździć. Poniekąd 
szkoda, bo gdyby do tych szpileczek założyła jesz-
cze... zresztą, nieważne. Ważny jest numer i trzysta 
procent normy. Tak nam wyszło z ostatnich wyli-
czeń. Że tyle musimy zrobić, żeby zrobić dokładnie 
tyle, kiedy robiliśmy wtedy, kiedy generalnie mogli-
śmy sobie pozwolić na robienie mniej. Naprawdę. 
Tak nam wyszło, jak w dunię cymcyrymcy. Wirus 
policzył. Na kalkulatorze w komórce. Kudłaty tylko 
wyrwał się z łapą do góry, że niby się nie zgadza, ale 
został smagnięty szczodrze, a od serca i poszedł do 
kąta smagnięte paluchy ssać w skupieniu. Pewnie 
będzie teraz próbował policzyć tak, żeby mu wyszło 
tyle samo, co Wirusu, więc może się okazać, że 
znów przez jakiś czas nie będziemy pewni, czy to 
wciąż jeszcze kudły, czy już mech porasta. Co robić, 
nadgorliwość w matematyce zawsze pociągała za 
sobą ofiary. Ja, na ten przykład, pamiętam jak 
u nas w ogólniaku jak się ktoś wychylał i nachalnie 
sugerował całym swym jestestwem, że wie 
i rozumie, od razu był podejrzany. Ci z nieco lepiej 
rozwiniętym instynktem samozachowawczym uczyli 
się raczej, jak się optycznie wtopić w ławkę, jak 
szukać upuszczonego ołówka przez pół godziny tak, 
żeby nie stracić przytomności od krwi spływającej 
do mózgu, jak przekonująco symulować wysoką 
gorączkę oraz ataki epilepsji i takie tam... 

Swoją drogą, kto by wtedy przypuszczał, że cała 
ta partyzantka okaże się pewnego dnia tak przydat-
na w pracy. Co by nie mówić, tylko dzięki temu 
udało mi się wytrwać tak długo. Chociaż też nie ma 
co narzekać, w kuchni mi coraz lepiej, tak na dobrą 
sprawę. Udało mi się tu nawet przeciągnąć Worek 
Cebuli na stałe, bo reszta redakcji i tak nie rozumie 
o co mu chodzi, a mi z kolei odpowiada, że Worek 
trochę nawet grzeje i przyjemnie pomrukuje. Cza-
sem tylko ni stąd ni zowąd wyskakują z niego jakieś 
koty, co podobno jest efektem ubocznym samorein-
stalacji systemu. Nie wiem, nie znam się, nie prze-
szkadza mi. Najważniejsze, że lakieru do paznokci 
nie podbiera. I nie wprowadza nerwowej atmosfery 
za każdym razem, kiedy pada rozkaz zabrania się 
do roboty. Kuchnia staje się wtedy ostatnim bastio-
nem spokoju, o który rozbijają się spienione fale 
twórczej w zamierzeniu, a panicznej z wyglądu bie-
ganiny. A może to tylko mi się tak wydaje, bo za-
uważyłem, że ssanie torebek z herbatą jakoś dziw-
nie na mnie skutkuje ostatnimi czasy i przestaję się 
tak na sto procent orientować, co jest rzeczywiste, 

a co wyssane z fusów. Co tylko sprawia, że jeszcze 
mi tu lepiej i tym bardziej nie narzekam. Kto by 
narzekał. Cisza, spokój, mewy pokrzykują, ale 
w oddali, palmy kołyszą się dostojnie i bez przesady. 
Słońce błąka się gdzieś na horyzoncie i pogwizduje 
Międzynarodówkę polifonicznym głosem. Dziwne. 
Ale nie przeszkadza. A ja leżę w hamaku, popijam 
sobie małą wskazówkę sekundnika spływającą 
z równoleżnika, wpatruję się feerią szuflad w sunące 
po lesistym niebie kolczaste muzeum szronu 
i pożądliwym z czerwieni wzrokiem wypatruję truch-
tających w rytm lokomotywy pasibrzuchów. Po wie-
czór, kiedy pięciolinia zatrzasnęła już trzy neutrony 
makowca w tapicerce słonia z Ampurdan otwieram 
zmęczone krzewami flaneli usta i mówię: Tomasz 
Duszyński, Paweł Czerwiec, Aleksandra Ruda, Mo-
nika Sokół i Stephen M. Wilson. 

Niech się stanie Numer! 
  

Wasz Literaturoznawca 
  
PS. Co to jest lizanie chininy? 



Bookiet 

Z amerykańskiej sali sądowej 

 
Jest taki gatunek niezmiernie popularny w USA 

– filmy i seriale o prawnikach. O ich perypetiach na 
salach sądowych. Pokazujący od kuchni, jak się 
ustala skład ławy przysięgłych, jak można wpływać 
na wyroki, jakiego rodzaju fortele stosują adwokaci 
i prokuratorzy, jak się zbiera dowody, przesłuchuje 
świadków. 

Wiedza bardzo cenna, jeśli zamierzamy wstąpić 
do palestry, niestety, tylko amerykańskiej. 
W naszych polskich realiach nie za bardzo się 
sprawdza, choćby z uwagi na brak sędziów przysię-
głych, na których trzeba zrobić wrażenie. Miałam 
kiedyś (nie)przyjemność stanąć – nie usiąść, jak 
w amerykańskich warunkach – przy barierce dla 
świadków. Dwóch ławników, o twarzach nierucho-
mych, żółwiowym spojrzeniu, postawie wyrażającej 
niechęć do wszystkiego, siedzących obok sędziego – 
brr... koszmarny widok. 

Dalej: nieprzystający do polskich realiów sam 
przebieg procesu, na przykład w sprawie karnej. 
Miło jest mieć przynajmniej przeświadczenie, że 
gdzie indziej, za wielką wodą, sądownictwo wygląda 
lepiej niż u nas. Chociaż w telewizji. 

I chociaż w książce. Bo trafił w moje ręce wła-
śnie tego typu gatunek – thriller prawniczy Steve’a 
Martiniego „Podwójne trafienie”. Przyznam, że 
pierwszy raz miałam okazję czytać „powieść prawni-
czą”. Wcześniej oczywiście spotykałam się 
z podobnym traktowaniem tematu w filmach, wy-
starczy wspomnieć choćby „Firmę” z Tomem Cru-
isem czy „Ławę przysięgłych” z Johnem Cusackiem 
– świetne akcyjniaki. 

Teraz miałam przyjemność zetknąć się z takim 
gatunkiem w formie pisanej. Autor – zanim zaczął 
pisać, był członkiem palestry, adwokatem i sędzią, 
więc zna temat od podszewki. 

Powieść rozpoczyna się mocnym akcentem: za-
bójstwem znanej i przebogatej właścicielki potężnej 
korporacji, Madelyn Chapman. Oskarżony 
o morderstwo jest jej były ochroniarz i dość przy-
padkowy kochanek Emilian Ruiz. Wszystkie poszla-
ki i dowody wskazują właśnie na niego: Chapman 
została zabita z jego broni dwoma strzałami w głowę 
tak zwanym „podwójnym trafieniem” – gdy pociski 
zostają wystrzelone jeden po drugim w ułamku 
sekundy i trafiają prawie idealnie w to samo miej-
sce. 

Obrony Ruiza podejmuje się mecenas Paul Ma-
driani, spec w swojej branży. Nie jest pierwszym 
adwokatem Ruiza, jednak ten poprzedni, po prze-
czytaniu protokołów z przesłuchań, sekcji zwłok, 
raportów policyjnych zrezygnował z reprezentowania 
klienta. Madriani się nie chce poddać bez walki, 
przede wszystkim wierzy Ruizowi, że to nie on za-
mordował Chapman. I zaczyna drążyć temat: dla-
czego ktoś pozbył się businesswoman, komu zagra-
żała? Pytanie: „jeśli nie Ruiz, to kto?” jest 
w powieści mniej ważne. Najważniejszym składni-
kiem akcji jest poszukiwanie dowodów, które mogą 
podejrzanego oczyścić z zarzutów. 

Książka jest napisana bardzo sprawnie. Nie ma 
miejsca na nudę. Gdy żargon prawniczy zaczyna się 
manifestować w zbyt obszernej formie, Martini 
zmienia temat, pokazuje nam inny plan: wspomnie-

nia Madriniego o stryju, teoretycznie niepowiązane 
z główną osią fabuły. 

Smaczku powieści dodają: primo, postać głów-
nego oskarżyciela, Lawrence’a K. Templetona, karła, 
który odgrywa cały spektakl przed ławą przysięgłych 
z powodu swojego wzrostu. 

Secundo, wbrew pozorom nie można przewi-
dzieć zakończenia procesu: czy ława skaże Ruiza na 
wyrok śmierci, czy tylko na dożywotnie uwięzienie. 
A może ułaskawi? 

Tertio: sam proces, pogrywanie z obroną, oskar-
żeniem, świadkami, zmiękczanie sędziów przysię-
głych, granie na emocjach odpowiednim naświetla-
niem poszlak. 

Polecam wszystkim USA-filom, thrillerofanom 
i prawnikom. Tym ostatnim w szczególności. 

  
Karolina Wiśniewska 

  
Steve Martini 
Podwójne trafienie 
Tłum: Andrzej Jankowski 
REBIS, 2006 
Stron: 436 
Cena: 29,00 
  
  

Polska język trudna? 

 
Zastanawiałam się, jaką książkę wybrać do bo-

okietu. Niby księgozbiór mam niemały, ale gdy 
przychodzi do wybierania, rzecz okazuje się trudna. 
Najprzyjemniej byłoby zaszpanować i omówić tu 
jakąś specjalistyczną pozycję, w ten sposób wykazać 
PT. Czytelnikom, że jestem oczytana w piśmie-
nictwie ambitniejszym i z wyższej półki. Zwłaszcza 
że chciałam sięgnąć do zagadnień związanych 
z językoznawstwem. Ot, pętam się po ZakuŻonych 
Warsztatach na Forum Fahrenheita, tematyka za-
tem narzuca się automatycznie. 

Przyglądałam się zatem uważnie półce, gdzie sto-
ją słowniki i opracowania naukowe dotyczące mowy 
mojej ojczystej. Ostatnio często do nich sięgam, więc 
warstwa kurzu nie jest wskazówką, co warto prze-
wertować i polecić szerszemu gronu odbiorców. Ku 
mojemu zdumieniu jednak, wśród odkurzonych to-
mów poważnych prac językoznawczych, znalazłam 
tom obrosły kurzem zapomnienia... 

To przewrotne, by polecać coś, do czego sama od 
dawna nie zaglądałam. Rzecz w tym, że jest to książ-
ka różniąca się diametralnie od hermetycznych prac 
naukowych. I, co jeszcze bardziej osobliwe, książka 
omawiająca zagadnienia poprawności językowej. 

Przeglądając pożółkłe kartki, postanowiłam nie 
szpanować i nie epatować oczytaniem w specjalisty-
cznych lekturach. Byłoby to postępowanie bezcelo-
we. Któż czytał o gramatyce polskiej coś więcej niż 
reguły z podręczników szkolnych? Kto sięgnąłby po 
tego rodzaju lekturę dobrowolnie? Poloniści i spół-
ka, proszę opuścić ręce, was to pytanie nie dotyczy. 

A jednak jest książka, po którą można sięgnąć 
i dobrowolnie, i – co najfantastyczniejsze – dobrze 
się bawić przy lekturze. Krótka, nieduża, a jakże 
pomocna. Kompendium wiedzy z gramatyki mowy 
naszej ojczystej. W sam raz pozycja dla autorów in 
spe oraz dla wszystkich, którzy nie uważają, że 
o języku polskim wiedzą wszystko... 

Po przeczytaniu okaże się, że podstawowe zasa-
dy słowotwórstwa lub składni, wyjątki i co trudniej-
sze kwestie dotyczące deklinacji oraz koniugacji, 



wcale nie należą do tak niezrozumiałych, jak mo-
głoby się wydawać. Znikną wątpliwości, jak kon-
struować zdania złożone, by miały sens, jak używać 
różnych części mowy prawidłowo. I nie tylko znikną 
wątpliwości, ale też w pamięci pozostaną ślicznie 
wyryte w opornych zwojach reguły – te same, któ-
rych nie umiała wbić do młodych umysłów szkoła 
podstawowa i średnia. 

Rzadko się zdarza, by o dziedzinie trudnej, 
a jednocześnie postrzeganej jako bezbrzeżnie nud-
na, powstała książka ani trudna, ani nudna, a przy 
tym poznawcza. Myślę, że tylko pasjonat potrafi 
dokonać tak nieprawdopodobnego cudu... Oczywi-
ście, rzecz się nieco zdezaktualizowała, bo język 
zmienia się nieustannie i zmiany te obejmują rów-
nież zasady gramatyczne – ot, choćby problema-
tyczna pisownia „nie”, szczególnie „nie” 
z imiesłowami, doczekała się ujednolicenia przez 
Radę Języka Polskiego. 

I chociaż mowa polska nieco się zmieniła, warto 
sięgnąć po książkę, która o języku mówi tak prosto 
i niewymuszenie dowcipnie, a przy tym naprawdę 
potrafi uczyć, bawiąc, i bawić, ucząc. I jest przykła-
dem, że entuzjazm, pasja i wiedza niekoniecznie 
muszą się objawiać w formie wysokiej, hermetycznej 
i poważnej. 

Pragnę polecić cudowną książkę o języku na-
szym ojczystym, Szanowni Czytelnicy. „Gramatykę 
na wesoło” Profesora Przecinka – Witolda Gawdzika. 

  
Gadulissima 

  
Ocena: summa cum laude 
  
Witold Gawdzik (Profesor Przecinek) 
Gramatyka na wesoło 
Instytut Wydawniczy PAX, 1970 
Stron: 316 

 
Ale świętości nie szargać... 

 
Powieść „Kod Leonarda da Vinci” zrobiła furorę. 

Spisek Kościoła, tajemnica skrywana przez wieki, 
poszukiwania prawdy, dramatyczny i sensacyjny 
pościg. Zdawać by się mogło, że to wystarczy, by 
trafić na szczyt listy bestsellerów... 

Tymczasem w Polsce mniej więcej w tym samym 
czasie ukazała się książka, która zawiera równie 
kontrowersyjne elementy, a jednak nie poruszyła 
tak opinii publicznej, jak powieść amerykańskiego 
autora. Mowa o „Video z Jezusem” Andreasa 
Eschbacha. 

Pomysł niemieckiego autora oparty jest na nieco 
innych założeniach. Oto nieopodal Jerozolimy ar-
cheolodzy odnajdują grób mężczyzny. Znalezisko 
jednak okazuje się dość problematyczne. Podobno 
zdarza się, że podczas wykopalisk badacze trafiają 
na współczesne monety zmieszane ze starymi duka-
tami lub plastikowe spinki wśród znalezisk z epoki 
średniowiecza... I, jak głosi plotka, naukowcy wów-
czas cichutko chowają ową nieprawdopodobną zdo-
bycz do kieszeni, udając, że nic się nie stało. 

Jak jednak ukryć szkielet, który według dato-
wania metodą C14, pochodzi sprzed około dwóch 
tysiącleci, a jednocześnie nosi wyraźne ślady dwu-
dziestowiecznych kuracji medycznych? Na domiar 
złego, w grobie znaleziona zostaje również instruk-
cja kamery wideo oraz notatki w foliowej oprawce, 
z których wynika, że gdzieś w Jerozolimie ukryte 
jest nagranie ukazujące Zbawiciela... 

To zaledwie początek sensacyjnego pościgu 
i rozgrywki w trójkącie wyznaczonym przez prawdę, 
pieniądze i potęgę. Prawdę reprezentować będzie 
młody archeolog-amator, Stephen Foxx, pieniądze – 
medialny magnat John Kaun, a władzę – ojciec 
prałat Luigi Battista Scarfaro. Dla czytelnika, znają-
cego powieść Dana Browna (któż nie zna?), sytuacja 
staje się oczywista, gdy okazuje się, że ten ostatni to 
przewodniczący Kongregacji Nauki i Wiary, znanej 
pod popularniejszą znacznie nazwą Świętej Inkwizy-
cji... 

W zasadzie „Video z Jezusem” przypomina „Kod 
Leonarda da Vinci”. Podobnie jak w amerykańskim 
bestsellerze, akcja biegnie od śladu do śladu, które 
prowadzą trzech graczy do anachronicznego arte-
faktu. Rzecz jasna, nie obejdzie się bez tajemniczego 
bractwa z zakonów krzyżowych, strzegącego nagra-
nia przez dwadzieścia wieków. 

Niemniej, „Video z Jezusem” czyta się przyjem-
nie. Poszukiwania i pościg trzymają w napięciu, 
a bohaterowie nie należą do papierowych – na 
szczególną uwagę zasługuje ojciec Scarfaro, współ-
czesny inkwizytor i wytrawny gracz. Eschbach cie-
kawie opisuje również scenerię, gdzie rozgrywa się 
fabuła – współczesną Jerozolimę – Miasto Pokoju, 
wielowiekowy i wielopoziomowy labirynt, targany 
konfliktem, nie bez wpływu na bieg wydarzeń 
w powieści. I miła jest świadomość, że autor nie 
starał się narcystycznie odwzorować siebie 
w głównym bohaterze. Porte parole Andreasa 
Eschbacha, pisarz na usługach Kauna, stoi z boku, 
beznamiętnie obserwując rozgrywkę między poszu-
kiwaczami prawdy, pieniędzy i władzy. 

Pomimo że dość łatwo przewidzieć zakończenie 
w kwestii tytułowego nagrania, reszta wcale nie jest 
tak oczywista. Na szczęście, inaczej nie warto by 
było sięgnąć po tę książkę. 

Po infantylnych kontrowersjach wokół „Ko-
du...”, aż dziwne, że niemiecka powieść spod znaku 
sensacji z wątkiem biblijnym i kościelnym spiskiem 
przeszła bez echa. A przecież Eschbach surowo 
ocenia postępowanie Kościoła – nawet bardziej su-
rowo niż Brown – nie waha się również podważyć 
podstawowego dogmatu chrześcijańskiej wiary... 

A jednak, choć elementy, jakie charakteryzują 
bestseller Browna, zostały spełnione (może za wy-
jątkiem urokliwej struktury, jaką może poszczycić 
się amerykańska powieść), czynnikiem, którego 
zabrakło, jest po prostu manipulacja medialna, 
dobrze przeprowadzona prowokacja, podsycająca 
oburzenie na szarganie świętości. 

Dopóki jednak media milczą, milczą również ci, 
którzy mogliby się poczuć obrażeni literacką fikcją. 
Nawet bluźnierstwo musi mieć medialną oprawę, 
inaczej po prostu nie istnieje. A zrobienie bestsellera 
wymaga czegoś więcej niż tylko napisania sprawnej 
książki z obrazoburczą tezą. Potrzebny jest jeszcze 
PR. Po prostu... 
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Andreas Eschbach 
Video z Jezusem 
Solaris 2004 
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Po drugiej stronie języka 

 
Ostatnio mam zachcianki, które nawet mnie za-

skakują. Otóż odkryłam, że lubię czytać książki, 
których nie rozumiem. Nie mam tu na myśli utwo-
rów w obcych, barbarzyńskich językach, lecz książki 
pisane polszczyzną, a jednak zupełnie pozbawione 
dla mnie treści zrozumiałej, którą mózg zdolny był-
by odszyfrować i zapamiętać. 

Oczywiście, najprościej by było założyć, że czy-
tam jakiś podręcznik o fizyce lub matematyce bar-
dziej zaawansowanej, lecz założenie to jest błędne – 
opracowania z tych dziedzin zbyt często posługują 
się kodem równie mi obcym jak dialekt mandaryń-
ski, celowość takiego doświadczenia jest zatem rów-
noznaczna z czytaniem np. „Sztuki wojny” w orygi-
nale, gdy nie zna się nawet jednego ideogramu. 

Rzecz jasna, chodzi o opracowania z kręgu mo-
ich zainteresowań funkcją komunikacyjną języka, 
a raczej jej szczególnym aspektem, jakim jest beł-
kot. W poszukiwaniach zdarza mi się trafić na pozy-
cje, w których funkcja komunikacyjna tekstu zbliża 
się do zera, a tym samym nie istnieje praktycznie 
funkcja poznawcza, za to niewymiernie dla mnie 
wzrasta funkcja fatyczna. Normalny czytelnik wziął-
by bowiem niezrozumiałą książkę i ciepnął z ulgą 
w ciemny kąt lub wyrzucił na śmietnik, mnie nato-
miast wzrastające poczucie niezrozumienia zachęca 
do dalszej lektury. W ten właśnie sposób zapozna-
łam się z „Językiem i światem realnym” Mieczysława 
A. Krąpca. 

Zastanawiam się, jaki naprawdę jest sens pro-
dukowania wypowiedzi, które są tak trudne do zro-
zumienia, że dla odbiorcy bez specjalistycznego 
wykształcenia zdają się po prostu bełkotem? Co 
więcej, zdawało mi się, że celem czytania opracowań 
różnych jest właśnie poszerzenie wiedzy w danej 
dziedzinie. W tym wypadku język naukowy 
a pogmatwany sprawia, że dotarcie do treści nie jest 
możliwe, a przecież nie jestem tak zupełnie niewy-
szkolonym odbiorcą... 

Przy czytaniu tego rodzaju książek jak wspo-
mniany „Język i świat realny” mam nieodparte wra-
żenie, że oto obcuję z bełkotem złożonym 
w najczystszej postaci – gdzie język i sposób formu-
łowania treści stanowi barierę dla odbiorcy, mają-
cym szczerą chęć z treścią ową się zapoznać. 
I bariera ta ustawiona jest świadomie, by ukryć... 
No, właśnie, co? Przyznaję, że biorę poważnie pod 
uwagę możliwość, że mój aparat poznawczy jest 
niedostateczny dla zrozumienia opracowania, mogło 
się też zdarzyć, że podświadomie odrzucam tezy 
w nim zawarte, które, na ile mogę się zorientować, 
dotyczą filozofii w języku i filozofii języka. I jeszcze 
paru aspektów relacji wewnątrzjęzykowych oraz 
powiązań między poznaniem a językiem. Niemniej, 
nie mogę się uwolnić od wrażenia, że pod warstwą 
słów ukryta jest po prostu próżność autora lub 
miałkość myśli. Albo i jedno, i drugie... 

Równie dobrze jednak mogę się mylić. Cokol-
wiek jednak znajduje się w książce, pozostaje dla 
mnie do końca ukryte. Nie rozumiem, co autor 
chciał powiedzieć, jakie myśli i wnioski zamieścił – 
ponieważ, choć zdania układają się pozornie 
w całość, treść nie dociera do mnie w żaden sposób. 
Poczucie porażki poznawczej łagodzi jednak świa-
domość, że oto natrafiłam na przykład zjawiska, 
które towarzyszy językowi jak dym ognisku. Choć 
w przypadku tej książki, nie jest to prosty bełkot, 
pod którym nie kryje się żadna treść. Przeciwnie. 

W naukowym opracowaniu Mieczysława A. Krąpca 
treść z całą pewnością istnieje, ukryta pod zawiłymi 
sformułowaniami, mnogością nawiązań i odniesień 
do innych opracowań, zamaskowana meandrami 
słów trudnych i trudniejszych. I wszystko mieści się 
w tezie, że „język, byt i myśl tworzą nierozdzielną 
całość i filozoficzne rozumienie ludzkiego języka 
może się stać zrozumiałe jedynie w kontekście bytu, 
myśli i języka.” Jasne? No, to spróbujcie prześledzić 
dowód tej tezy... Dla mnie – poza zasięgiem poznaw-
czym... 

  
Gadulissima 
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Komunikacja tylko dla orłów 

 
Będziemy zatem rozszarpywać schedę  
słów przemyślanych, myśli przebolałych, 
Bo tylu nas przecież jest – a spadek jeden. 
Jacek Kaczmarski: „Tren spadkobierców” 
  
Obiecałam sobie, że nie będę pisać o twórczości 

kanonicznej, głównie z powodu zarzutu o snobizm 
oraz przekonania, że dobra literatura i tak sama się 
obroni.. Zresztą uważam, że tam, gdzie nie spisali 
się nauczyciele i gdzie sporo zepsuł przymus czyta-
nia lektur szkolnych, niewiele zdziałam i ja. 

Jednak La donna mobile qual piuma al vento, 
jak śpiewał niejeden tenor. Spotkałam ostatnio 
byłego szefa, człowieka wielkiej surowości, ale nie-
dorównującej jej dojrzałości. Eks-boss, teraz już 
Tomasz, przypomniał mi zdarzenie, którego stałam 
się bohaterką, bynajmniej nie wbrew własnej woli. 

Wydarzyło się to dawno temu w niedużej agencji 
reklamowej. Tomasz był jej współwłaścicielem, ja – 
zajmowałam się strategią reklamy. Jak to w średniej 
firmie, deadline gonił deadline, a nasiadówy po go-
dzinach wpisały się niemal w kierat codzienności. 
Po jednej z takich kreatywnych nocy 
w pomieszczeniu gospodarczym spiętrzyły się kubki 
po kawie i herbacie, talerzyki i miseczki po fast-
foodach z microvelli, a wraz z nią nieprawdopodob-
ny stos śmieci, głównie papierów i resztek makiet. 
Słowem – chlew. Nikt się jednak nie przejmował 
czymś tak prozaicznym, skoro prezentacja została 
skończona na czas i pojechała na przetarg. Zadowo-
leni wróciliśmy do pracy następnego dnia, gdy tylko 
się wyspaliśmy. 

I zastaliśmy w skrzynkach e-mail od Tomasza, 
który w słowach opanowanych, lecz nie stroniących 
od złośliwej satysfakcji, zagroził, że za kolejne 
sprzątnięcie chlewu, jaki został po burzy mózgów, 
potrąci nam z pensji – tu następował szczegółowy 
kosztorys, wyliczający cennik czynności, takich jak 
zmywanie naczyń, wynoszenie śmieci oraz pucowa-
nie blatów. Nie, żeby padł na nas blady strach, ale 
ostatecznie poświęcaliśmy się dla firmy, a tu za-
miast gratulacji, pretensje... 

Na fali wzburzenia, niewiele myśląc, wysłałam 
szefowi e-mailem odpowiedź – do wiadomości 
wszystkich zainteresowanych. Pod kosztorysem 
zamieściłam krótki fragment wiersza: 

Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy 



Dialektyka oprawcy, żadnej dystynkcji 
w rozumowaniu 

Składnia pozbawiona urody koniunktiwu. 
Nie musiałam długo czekać na reakcję, szef po-

jawił się w kilka minut później. Nic nie mówił. Ale 
warto było ujrzeć wyraz jego twarzy i warto było 
zobaczyć błysk satysfakcji w oczach kolegów 
z pracy. 

Tak więc estetyka może być przydatna w życiu, 
Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie – że tak 

podsumuję tę historyjkę kolejnym fragmentem 
wiersza. 

A opisuję tę przygodę, żeby trochę pomówić tu 
o poezji właśnie. O tym, po co nam ona – zbyt często 
ostatnio słyszałam bowiem, że poezja jest głupia, 
niezrozumiała, nie warta uwagi... Bełkot, znaczy. Po 
cóż nam zatem ten bełkot? 

Na pewno nie po to, byśmy słuchali wyjaśnień, 
co poeta chciał powiedzieć, kiedy powiedział, co 
powiedział. Otóż, nieważne, co chciał powiedzieć. 
Szukanie jedynej i słusznej interpretacji to rozrywka 
dla nawiedzonych filologów – nie zamierzam tu 
przekonać nikogo, że przynosi ogromną satysfakcję, 
że można się poczuć jak telepata, chrononauta 
i kryptograf w jednym. Nie. Pozostawmy filologom 
ich zabawki. Jednak nie porzucajmy poezji tylko 
dlatego, że w szkole ktoś nieudolnie może nam tłu-
maczył, co znaczy ten symboliczno-graficzny kod, 
jakim jest wiersz, że próbował nas uczyć odczyty-
wania czegoś, czego tak naprawdę uczyć nie trzeba. 
Ponieważ poezja nie jest dla filologów. Poezja jest 
dla ludzi. 
to wszystko jest zapisane w atlasie naszego ciała 
i w skale czaszki odciśnięte jak portrety przodków 
więc powtarzamy litery zapomnianej mowy 
Gdyby zapytać, po co poezja, odpowiedź będzie 

prosta: by nauczyć się mówić o rzeczach oczywi-
stych. Emocje to oczywistość. Nie umiemy ich opi-
sywać, umiemy je jedynie nazywać: miłość, gniew, 
żal, rozpacz, podniecenie, satysfakcja. Ale niewielu 
potrafi kontrolować język – zarówno w piśmie, jak 
i w mowie. 

Poezja, ze swoją precyzją języka, niezbędną, by 
ze zbitki słów uczynić symbol, nadać nowe znacze-
nie połączeniu pojęć pozornie już znanych, uczy 
właśnie kontroli emocji. Nie tych przeżywanych, ale 
tych przenoszonych na tekst, a niekiedy na komu-
nikat mówiony. Uczyć się z niej można języka dla 
zaawansowanych, metakodu, języka komunikacji 
ponadczasowej i ponadwyrazowej. 

Nie twierdzę, że cała poezja jest zrozumiała lub 
że taką się stanie, choć to oczywiste, że im lepiej 
poznajemy język, tym lepsza w nim komunikacja. 
Jednak emocje, choć u każdego te same, wyzwalają 
się w diametralnie różnych kontekstach naszych 
osobowości. Warto zatem poszukać ulubionych 
poetów i ulubionych wierszy. I przeczytać od czasu 
do czasu, by sprawdzić, czy jeszcze potrafimy rozu-
mieć język poezji. 

Pragnę zasugerować twórczość jednego 
z poetów, takiego, którego śmiało można umieścić 
w panteonie 

dostojnych szamanów którzy znali sekret 
zaklinania słów formy odpornej na działanie 

czasu bez czego 
nie ma frazy godnej pamiętania a mowa jest jak 

piasek 
Jego słowami na przemian z własnymi przema-

wiam tutaj, ex cathedra. Słowami poety, którego 
wiersze czytałam, gdy wydawano je w drugim obie-
gu, a po latach nadal znajduję w nich nowe znacze-

nia, nowe emocje, nowe interpretacje. Wiersze 
przemawiające językiem symboli, wartości i uczuć – 
nie chcę uwierzyć, że nierozpoznawalnym dla tych, 
którzy czytają prozę. 

Nasza cudowna władza chciała zlustrować 
i rozliczyć tego twórcę, a jego „zsiwiałe drzewo 
z korą krwi Marsjasza (poszło) na opał traktatów 
o sztuce”, jak przewidział Jacek Kaczmarski. Znam 
twórczość wielu poetów, ale Pan Cogito przemawia 
do mnie najsilniej i najpełniej. Pomyślałam sobie 
zatem, że dla przeciwwagi prozie zarekomenduję 
mowę wiązaną, ów natchniony bełkot, niepotrzebny 
podobno, symboliczny i emotywny, a przez to nie-
zrozumiały dla prozaicznych barbarzyńców. Może 
jednak warto posłuchać, co mówią wiersze Zbignie-
wa Herberta? I jak mówią! Albowiem znajomość 
prozy jakże niepełna jest bez umiejętności spoglą-
dania na rzeczywistość przez pryzmat poezji... 

A Tomasz po moim e-mailu wcale mnie nie 
zwolnił z pracy. Przez długi czas za to spoglądał na 
mnie z szacunkiem pomieszanym z pewną obawą – 
zanim mu litościwie nie wyjaśniłam, co to znaczy 
tautologia i koniunktiw, i kto naprawdę jest auto-
rem riposty. To ostatnie uczyniłam z szacunku dla 
Mistrza i w podzięce za ową chwilę boskiej satysfak-
cji. 

z lekką głową 
z papierosem za uchem 
i bez kropli nadziei w sercu. 
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Cytowane fragmenty poezji pochodzą 

z omawianego tomu. 
  
Ocena: summa cum laude 
  
Zbigniew Herbert 
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Sprawa smaku 

 
Nie, bez obaw, nie będzie o Herbercie, Zbignie-

wie Herbercie, poecie mojego życia. Tym razem, 
choć tytuł może mylić, chodzi o dosłowne i jak naj-
bardziej ludyczne zrozumienie nagłówka – 
o jedzenie. 

Znalazłam na półce książkę, a raczej książecz-
kę, którą kilka lat temu podarował mi Zbyszek Ce-
glarski – uroczy towarzysz czwartkowych spotkań, 
który potrafi wśród literackiego chaosu wytropić 
nieprawdopodobne utwory. Oprócz nosa do książek, 
Zbyszek ma jeszcze poczucie smaku i – co mnie 
zawsze bawiło swoistą koincydencją – jest lekarzem-
gastrologiem. 

Nic zatem dziwnego, że prezent dotyczył właśnie 
smaku i smak miał w tytule, jest to bowiem zbiór 
felietonów o wrocławskich restauracjach. Jednak, 
co istotne dla mnie, zbiór ten napisał jeden z moich 
wykładowców, krytyk teatralny, specjalista od me-
diów i kultury, historyk literatury i wykładowca 
dziennikarstwa, dr Leszek Pułka. I dlatego zbiór ten 
napisany jest znakomicie – pamiętam gawędy, jakie 
doktor prowadził na zajęciach, dowcipne, ciekawe, 



często zbaczające na manowce dygresji, ale też 
szybko skręcające na powrót do tematu wykładu. 

Czyta się świetnie. Na okładce ostrzeżenie, żeby 
nie siadać do lektury, gdy ma się w domu pustą 
lodówkę, ale bez obaw – gdy się czyta o tych wszyst-
kich smakołykach, jakie przygotowują mistrzowie 
wrocławskich kuchni, odechciewa się prozaicznej 
kanapki czy innej zwyczajnej przekąski. Chociaż, 
jak podejrzewam, nawet banalny chleb z masłem 
zmieniłby się w królewski przysmak, gdyby opisał 
go dr Pułka. Bez wątpienia, sądząc po tym, jak opi-
suje różne dania, nie tylko te z najdroższych restau-
racji, ale i jedzenie w barach studenckich, wśród 
których starzy wrocławianie najwyżej cenili „Misia”. 

To zabawne, że znam większość tych lokali. 
Niektóre już zniknęły z pejzażu Rynku, zastąpione 
nowymi, niektóre – te w innych częściach Wrocławia 
– nie zmieniły się jednak od czasów, gdy dopiero 
wchodziłam w dorosłe życie, choć odwiedzane są 
przez zupełnie inny gatunek gości niż ongiś. Specy-
fika pracy pozwoliła mi pozwiedzać drogie knajpy 
mojego miasta, a w czasach studenckich zdarzyło 
mi się szlajać po tanich barach mlecznych, gdzie 
przy jednym stoliku, jak równy z równym, zasiadali 
przyszli magistrowie oraz ich wykładowcy, 
i wszyscy, niezależnie od stopnia naukowego, za-
mawiali ruskie pierogi albo mielonego z kartoflami, 
a nad geesowską zastawą (czy ktoś pamięta jeszcze 
tę porcelanę cudnej urody, na której podawano 
jedzenie w barach mlecznych – grubą, wytrzymałą, 
ze stylowym zielonym paskiem na obrzeżu?) toczyły 
się rozmowy o literaturze, teorii względności, prze-
kształceniach Lagrange’a i prawie rzymskim. 

Jednak nie dlatego polecam zbiór felietonów 
o restauracjach, że traktuje o moim mieście rodzin-
nym i przywołuje wspomnienia; chociaż dr Pułka 
ma rację, gdy twierdzi, że mieszkańcy Wrocławia są 
jak florentyńczycy: i jedni, i drudzy uważają swoje 
miasto za pępek świata. Polecić pragnę z zupełnie 
innego powodu: ponieważ jest w tej książce opisane 
jedzenie. Jedzenie, rzecz zdawać by się mogła ba-
nalna, wszak jakie jest, każdy wie. Wyobrazić sobie 
zatem nietrudno, opisać, jak się wydaje, żaden pro-
blem. A jednak, czy umiemy sobie przypomnieć 
opisy dań? Założę się, że padną tu nazwiska 
z Kanonu: Rebelais, Rej, Mickiewicz, Sienkiewicz... 
Ale współczesnych autorów nie wymienia się tak 
łatwo. Pomyślałam sobie zatem, zaglądając do nie-
wielkiego tomiku, jaki podarował mi Zbyszek Ce-
glarski, że może zmienię trochę ten trend. 

Polecam zatem książkę nienachalną, zabawną, 
bezpośrednią – pełną opisów jedzenia, jakich trudno 
szukać gdzie indziej, trochę wspominkową i mocno 
już nieaktualną w kwestii cen, ale za to cudownie 
opisującą moje miasto, które, oczywiście, jest pęp-
kiem świata, oraz ludzi, którzy w tym mieście 
mieszkają. 

Wyjątkowo smaczna lektura... 
  

Gadulissima 
  

Ocena: 5 
Leszek Pułka 
Wrocław ze smakiem 
Wydawnictwo Turystyczne, 2002 
Stron: 306 

 

 

 

Muza fruwająca bez asekuracji  

 
Uczciwie muszę przyznać, ówdzie urokliwy ki-

czyk, ówdzie błyszczące szlachetnym kruszcem 
okruchy talentu. Zaś prawdziwie książka ma wadę 
dość poważną i może dokuczliwą, że nie ma jej 
w powszechnej dystrybucji. Jak już pisałem, istnieje 
coś, co jednocześnie jest i odległe od fantastyki, 
i jednocześnie znajduje się o rzut beretem. Bujdałki 
taternickie, literatura górska, na swój sposób sen-
sacyjna, awanturnicza, jak „Wyspa skarbów”. I któż 
z nas, kto z wypiekami zagląda między półki wy-
pchane oprawianymi w tektury, płótna czy lakiero-
wane kartony bibliotecznymi papierzyskami zwa-
nymi prozaicznie książkami, nie zatrzyma się nad 
opisami podróży do krajów odległych 
i egzotycznych. Nawet jeśli miłośnik fantasy, czy 
zaszkodzi, że mowa o prawdziwych podróżach, ter-
minach w obcych krajach, prawdziwych światach? 

Poezji nie lubimy? A pioseneczki-rymowaneczki, 
skoczne, wesołe, czasami frywolne, zbrojne 
w szpileczki, którymi niejeden balon da się prze-
kłuć, czy nam przeszkodzą? Nie lubimy wesołej 
rozśpiewanej kompanii? 

Lubimy sprawnych autorów, którzy są oczytani, 
na przykład Hamleta czytali, i owszem na ten przy-
kład jeszcze tragedyję oną wybornie po swojemu 
wierszykiem grzecznym złożyć potrafią, i jeszcze 
okraszą skwarkami udatnie wyskrobanymi ze 
współczesności. Lubimy autorów, co słowa im są 
posłuszne niczym glina w rękach sprytnego garnca-
rza, gną się i odtwarzają niespodziewane kształty. 
Cokolwiek wymyśli filuterna głowa, jest przed na-
szymi oczami. 

Nie lubimy zadęcia, nie lubimy udawanej powa-
gi, nie lubimy lukru w nadmiarze, owszem, danie 
smakowite jest, gdy wszystko we właściwych pro-
porcjach i niefałszowane. 

Otóż jest sobie taka książka autora młodego 
nam znanego. Osobnik ten bywa na ostatniej stro-
nie „Przekroju”, tam gdzie na przykład Ludwik Jerzy 
Kern. Książka trochę osobliwa, bo znajdziemy w niej 
coś, wiersze czy rymowanki, coś osobliwego. Waham 
się, co to jest, coś mową wiązaną, co przewrotne 
i zastanawiające, raz z puentą, raz z udawaniem 
tejże. Książka zawierająca moim zdaniem znacznie 
doskonalsze od rymowanek opowiadanka, krótkie, 
trafiające w sedno, z estetycznym pomysłem 
i prowadzące prosto do jakichś mądrości życiowych, 
choć – powiedzmy od razu, że takich przydatnych 
od lat co najmniej osiemnastu i zrozumiałych tylko 
dla owych wykształciuchów, co się ostatnio nam 
w Polszcze zalęgli. Bynajmniej nietyczących spraw 
zwykle wykropkowywanych dla zachowania oby-
czajności, lecz wywołujących niemniejsze emocje. 
Książka ta niby nie jest fantastyczna, bo 
w zamierzeniu zaznaczonym tytułem, traktuje 
o sprawach górskich. Czasami, podejrzewam, dla 
niewprowadzonych, stanie się nawet przez to nie-
zrozumiała. Książka bynajmniej niefantastyczna 
w klasycznym zamyśle, w której jednak poruszone 
zostają istotne problemy egzystencji Yetich, oraz 
niemniej fantastycznego wopisty Czesława 
w (niezauważonym) starciu z wilkołakiem. 

Swoją drogą, powiem tu szczerze, bo taka moja 
rola krytyka: oj Żaku, wpatrzony w mistrza Jana, 
owszem, gruzu nieco sobie pozwoliłeś między cegły 
wyborne włożyć. Ktoś rozochocony lub przekupiony 
cukierkami (patrz krytykowany tekst), po pierw-
szych zachwytach natknąwszy się na owe próby, 



może się nawet skrzywić! A tymczasem lutnia grać 
czysto już zaczyna. Postaraj się jeszcze ciut, 
a przyszpilać będą portret w gabinetach, gdzie 
młódź mowy polskiej uczą. A Tobie, Czytelniku, 
powiem, że jeśli nachodzi cię chandra, sens życia za 
morza ulatuje albo zwyczajnie chcesz komuś 
z poczuciem humoru, koniecznie nieco pokręconym, 
zrobić przyjemność, to... No właśnie. Jakoś zdobyć, 
kupić. Warto to mieć. Owszem, krytyk zawsze choć-
by łyżeczkę dziegciu musi dołożyć. Prawdziwą wadą 
tego tomiku jest, że ze zdobyciem są schody. Autor 
twierdzi, że w wypadku gdy się do niego napisze, to 
przyśle. Jakieś dwie dychy plus koszty wysyłki 
i macie. Spróbujcie sami: Grzegorz Żak 
szwagier@wiadro.com, może się przekonacie, że ta 
książka naprawdę istnieje. 

  
Baron 

  
Ocena 5 
  
Grzegorz Żak 
Izerbejdżan i inne kraje pagórzaste 
AD REM, 2006 
Stron: 200 
 



Recenzje 

 

Tydzień dzieci miał siedmioro 
  
Dokładniej mówiąc: nie tydzień, a Architektka, 

i nie dzieci, a Powierników, reszta się zgadza – było 
ich siedmioro. Zostali powołani na strażników 
i wykonawców Ostatniej Woli Architektki, która 
przekazała im władzę nad Domem oraz, choć już 
tylko w pewnym zakresie, nad Poślednimi Króle-
stwami do chwili pojawienia się Dziedzica. 

Dom, powstały jak wszystko inne z Nicości, się-
gający do niej swymi fundamentami, przez niezli-
czone wieki istniał po to, by jego słudzy 
i wykonawcy poleceń Architektki rejestrowali 
i badali to, co dzieje się w Poślednich Królestwach, 
utworzonych wokół niego i czasem nazywanych po 
prostu Wszechświatem. Niestety, zupełnie jak 
w wierszu zacytowanym w tytule, Dni okazały się 
być nieco samowolne. Zapragnęły czegoś więcej niż 
tylko badać i rejestrować, chciały mieć wpływ na 
rozwój wydarzeń w Poślednich Królestwach. Nie 
mając wystarczającej mocy, by unicestwić Ostatnia 
Wolę, podzieliły ją na siedem części i każdą rozpro-
szyły w czasie i przestrzeni. W ten sposób udało się 
Powiernikom zatrzymać w swoich rękach władzę 
nad centrum Wszechrzeczy – Domem. I zapewne nic 
by się w tym względzie nie zmieniło, gdyby nie jeden 
nad wyraz przedsiębiorczy fragment Woli, który 
zdołał wydostać się z więzienia. 

Od „brawurowej” ucieczki fragmentu Woli roz-
poczyna się historia opisana przez Gartha Nixa 
w serii „Klucze do Królestwa”, której część pierwszą 
– „Pan Poniedziałek” recenzowaliśmy w poprzednim 
numerze „Fahrenheita”. 

Nix zdaje się mieć wyraźny sentyment do mło-
docianych bohaterów – poprzednia seria wydana 
w Polsce opowiadała o przygodach nastoletniej nek-
romantki („Sabriel”). Najwyraźniej też wychodzi 
z założenia, że podstawą kwalifikacji na głównego 
bohatera powieści jest osierocenie. Być może można 
tu mówić o wpływie prozy Rowling, choć sam kon-
cept sierotki-wybrańca jest dużo starszy niż autorka 
Harry’ego Pottera kiedykolwiek chciałaby być. Być 
może zaś Nix uważa, że dopisanie postaci kilku 
trudnych momentów w przeszłości, pewnej ilości 
irracjonalnych obaw i niejakiego cienia na szczęśli-
wym okresie dorastania czyni wiarygodniejszymi 
niepowtarzalną siłę woli i charakteru, jakimi odzna-
czają się jego bohaterowie, których zadaniem jest 
przecież ni mniej, ni więcej a ratowanie świata. 

Artur Penhaligon jest dzieckiem adoptowanym, 
do tego naznaczonym ciężką chorobą – ma astmę, 
pozostałość po epidemii, która odebrała mu rodzi-
ców. Niewątpliwie różni się od swoich rówieśników, 
we własnym odczuciu na niekorzyść, poważna cho-
roba znacznie go przecież ogranicza, nie uznałby też 
siebie samego za materiał na bohatera. A jednak. 
Zbiegły fragment testamentu przedostaje się do 
części Domu pozostającej we władzy Pana Ponie-
działka, tam, pod postacią zaufanego kamerdynera, 
nakłania Poniedziałka do przekazania Klucza śmier-
telnikowi, który ma wkrótce umrzeć. W tym samym 
czasie, w Królestwie Poślednim, czyli na Ziemi, 
a dokładniej przed szkołą, Artur dostaje niezwykle 
poważnego ataku astmy. 

Przypadek i zbieg okoliczności poprowadzą Ar-
tura przez liczne niebezpieczeństwa ku konfrontacji 
z Poniedziałkiem, uzurpatorem z Niższego Domu. 

Ponieważ jest to recenzja części drugiej i, mając 
na uwadze fakt, iż „tydzień dzieci miał siedmioro”, 
nie popełnię chyba spoilera, pisząc, iż Artur z owej 
konfrontacji wychodzi zwycięsko. Jako Prawowity 
Dziedzic i Mistrz Niższego Domu, wraca do swoich 
przybranych rodziców z nadzieją na odpoczynek. 
Ratowanie świata nie jest przecież rzeczą łatwą. 
Jednak bohaterom nie przysługują wakacje. Mija 
zaledwie kilka godzin, gdy Artur dowiaduje się, że 
będzie musiał sprostać również wyzwaniu Ponurego 
Wtorka. I tak zaczyna się część druga tej historii. 

Nie trzeba zdolności Sherlocka Holmesa, żeby 
wydedukować, iż części tych będzie jeszcze pięć, 
wiadomo przecież, iż „tydzień...” i tak dalej. Tymcza-
sem muszę przyznać, że po lekturze drugiego tomu 
mój entuzjazm dla cyklu nieco przygasł. Powodem 
jest nadmiar podobieństw. Oczywiście, przy poczy-
nionym przez autora założeniu, iż jedną przygodę od 
kolejnej dzieli zaledwie kilka godzin, trudno wyma-
gać, by w głównym bohaterze dokonały się jakieś 
skomplikowane przemiany, trudno nawet wymagać, 
by dorósł, skoro ledwie miał czas się zdrzemnąć. Na 
przemyślenia miejsca już nie stało. Na zmiany tym 
bardziej. W drugiej części ponownie ten sam chło-
piec staje do walki z potężniejszym przeciwnikiem. 
Ponownie pomaga mu Suzy – dziewczynka, poznana 
przy okazji zmagań z Poniedziałkiem. W ich relacji 
też się nic nie zmienia, może poza tym, że tym ra-
zem Artur darzy ją zaufaniem od pierwszego wejrze-
nia, a sama Suzy jest bardziej chętna do pomocy. 
To oszczędza autorowi opisu wstępnych ceregieli, 
jednak wciąż niebezpiecznie zbliża go do schematu. 
Zastosowana scenografia również nie pociąga świe-
żością jak w części pierwszej – teraz wiemy już, cze-
go możemy się spodziewać. Kreując Dom, Nix dał 
się poznać jako autor o niezwykłej wyobraźni, kolej-
ne opisy w pierwszym tomie naprawdę robią wraże-
nie, ale przy lekturze drugiego nie oczekujemy ni-
czego mniej, czytelnik więc nie daje się oczarować 
opisami na tyle, by przeoczyć pewną schematycz-
ność fabuły. Zakładając zaś, iż Artur będzie musiał 
zdobyć siedem kluczy do królestwa, no cóż, pozosta-
je tylko mieć nadzieję, że kolejne historie zostaną 
wzbogacone o nowe elementy. 

Niemniej, mimo pewnej powtarzalności „Ponury 
Wtorek” nadal pozostaje książką ciekawą i godną 
polecenia. Książką, które bawi dorosłych 
i z pewnością zachwyci młodszych czytelników. Już 
teraz Nix pokonał Rowling w zakresie świeżości 
kreacji, intensywności i barwności przedstawionego 
świata, miejmy nadzieję, że dokona tego i w zakresie 
kreacji postaci, a okazji do tego z pewnością mu nie 
zabraknie. Wiadomo przecież – „tydzień dzieci miał 
siedmioro”. 

  
Dominika Repeczko 

  
Garth Nix 
Ponury Wtorek. Tom II cyklu Klucze do Królestwa 
Tłum: Małgorzata Hesko-Kołodzińska 
Wydawnictwo Literackie, 2006 
Stron: 276 
Cena: 24,99 

 



Potęga symboli 
  
Książek Terry’ego Pratchetta z cyklu Świata 

Dysku przedstawiać chyba nikomu nie trzeba. Jed-
ni je kochają, inni unikają, zaś wydawca regularnie 
obdarza nas kolejnymi tomami. W tym roku mieli-
śmy już okazję zapoznać się z przygodami trzech 
wiedźm, teraz zaś nadszedł czas odwiedzin 
u starych, dobrych znajomych z Ankh-Morpork. 

Sam Vimes, komendant straży miejskiej, otrzy-
mał misję. Nie jest to, co prawda, misja od bogów 
(tych większych czy pomniejszych), ale sprawa i tak 
wygląda na poważną. Misja ma bowiem naturę dy-
plomatyczną. Vimes ma reprezentować Ankh-
Morpork podczas koronacji Króla Krasnoludów 
w Überwaldzie. Wyjazd szefa następuje w ciekawym 
dla straży momencie. Ktoś kradnie z Muzeum Chle-
ba Krasnoludów replikę słynnej Kajzerki z Kamienia 
(tak właśnie, kopii tej słynnej Kajzerki, na której 
siada krasnoludzki król podczas koronacji), ktoś 
morduje w dziwnych okolicznościach Wallace’a 
Sonky’ego (tego od „paczki Sonkych”, no wiecie, 
takie gumowe środki zaradcze na kłopoty 
z przeludnieniem). Komendant, przyzwyczajony do 
posłuchu, szykuje się mimo to spokojnie do podró-
ży, wiedząc, że zostawia straż pod opieką kapitana 
Marchewy. I wyrusza do krainy, gdzie ankh-
morporkańskie mniejszości etniczne stanowią więk-
szość. Nieświadom faktu, że Marchewa złoży rezy-
gnację, pozostawiając na czele straży sierżanta, 
o przepraszam bardzo, kapitana Colona. 

Po takim trzęsieniu ziemi na wstępie, autor, 
zgodnie z zasadami sztuki, sytuację coraz bardziej 
komplikuje i gmatwa. Bohaterom nie zostanie da-
rowana żadna atrakcja. Napad zbójców, wampiry, 
wilkołaki, zwiedzanie krasnoludzkiej kopalni czy, co 
gorsza, wysłuchanie krasnoludzkiej opery. Akcja, 
podana z charakterystyczną dla pisarza dawką hu-
moru, pędzi w szalonym tempie – tradycyjnie do 
spektakularnego zakończenia. 

Trudno pozostać w stosunku do twórczości Pra-
tchetta obojętnym. Widzimy, że w każdej kolejnej 
powieści autor przemyca swoje poglądy na proble-
my, z którymi boryka się nasz świat. Czytelnik ma 
okazję skonfrontować własny punkt widzenia 
z autorskim, a wszystko to za pośrednictwem po-
zornie lekkiej i humorystycznej lektury. Jest to sa-
tyra, która nie trywializuje problemów, ale daje nam 
możliwość spojrzenia na nie z dystansem. Poznałem 
już w ten sposób między innymi, jak pisarz patrzy 
na problemy powstawania i rozwoju religii, rodzenia 
się szowinizmów i ich krwawych następstw. Nie 
zawiodłem się i tym razem. W „Piątym elefancie” 
osią akcji jest wpływ, jaki wywierają na społeczeń-
stwa symbole. Kazało mi to zastanowić się nad tym, 
jakie znaczenie ja sam przywiązuję do takich sym-
boli jak Dzwon Zygmunta, Grób Nieznanego Żołnie-
rza, czy od lat spokojnie stojący parę kilometrów 
ode mnie ORP Błyskawica. Mogłem podumać nad 
tym, jaki wpływ mają na moje życie i czy będę 
w stanie obronić się przed próbami ich wykorzysta-
nia w sprawie, która według mnie nie jest słuszna. 

Poza rozważaniami na abstrakcyjne tematy, 
sama książka dostarcza porządnej porcji dobrej 
rozrywki. Wprowadza nas głębiej w świat ankh-
morporkańskiej straży miejskiej, pozwala poznać 
lepiej bohaterów poprzednich tomów. I to z zupełnie 
nowej strony. Dla zagorzałych fanów serii będzie to 
zapewne pozycja cenna ze względu na możliwość 
zapoznania się z Überwaldem – krainą do tej pory 

jedynie wzmiankowaną. Z jej ciekawą historią 
i niezwykle skomplikowanym systemem władzy. 
A do grona znanych i lubianych postaci światody-
skowych dodany zostanie, już chyba na stałe, Igor. 
Osobnik ten niewątpliwie zajmie należne sobie miej-
sce w galerii osobliwości, gdzieś między biblioteka-
rzem a Śmiercią Szczurów. 

Na koniec wspomnę tylko, że zanim napisałem 
tą recenzję, „Piątym elefantem” uraczyłem kolegę. 
Człowieka z fantastyką mającego kontakt niezwykle 
sporadyczny. Wynik eksperymentu pozwala mi 
z czystym sumieniem stwierdzić – siostry i bracia 
fantaści – czytać! 

  
Jacek Falejczyk 

  
Terry Pratchett 
Piąty elefant 
Tłum: Piotr W. Cholewa 
Prószyński i S-ka, 2006 
Stron: 336 
Cena: 29,90 

 

„Z archiwum X” w świetle naftowych 
lamp 

  
Jam częścią tej siły, 

która wiecznie zła pragnąc, 
wiecznie czyni dobro.  

 – Johann Wolfgang Goethe 
  
Nazwałam debiutancką powieść Anny Kańtoch 

„wiktoriańską” ze względu na nastrojowość – 
oszczędnie szafowaną grozę i subtelnie dawkowane 
emocje – oraz z powodu wątku kryminalnego. Pod 
tym względem nic się nie zmieniło, o czym świadczy 
kolejny tom opowiadań autorki, „Zabawki diabła”. 

Sześć utworów o Domenicu Jordanie, nieprak-
tykującym medyku i detektywie od spraw niesamo-
witych, stanowi dalszy ciąg serialu znanego 
z „Diabła na wieży” i prawdopodobnie, na ile można 
osądzić z zakończenia, nie jest to jeszcze sezon 
ostatni. 

Nie bez przyczyny książka Anny Kańtoch przy-
wołuje skojarzenia z popularnym serialem. Zagadki, 
jakimi zajmuje się główny bohater zbioru, przypo-
minają mi śledztwa prowadzone przez team Mulder 
– Scully. A na dodatek bohater jest lekarzem i do 
spraw niesamowitych podchodzi z nastawieniem 
naukowym, badawczym, analitycznym. Jeszcze 
tylko chłód i dystans w zachowaniach wobec ludzi, 
i podobieństwo do agentki Scully wcale nie wydaje 
się takie odległe... 

Zarówno jednak popularny serial, jak i autorka 
omawianego zbioru, czerpią z tradycji angielskiego 
kryminału, w którym wyjaśnienie zagadki, otwiera-
jącej utwór, pojawia się na końcu, a dochodzenie 
ma punkt kulminacyjny, jakim często bywa wyda-
rzenie ułatwiające rozwiązanie lub zmieniające tok 
myślenia detektywa. Opowiadania z tomu „Zabawki 
diabła” mają podobną kompozycję, tylko w jednym 
porządek jest odwrócony. Niemniej, podobnie jak 
w przypadku serialu, powtarzalna kompozycja nie 
przeszkadza w lekturze, nie nuży odbiorcy, pozwala 
skupić się na przygodzie, na treści. 



Zastanawiałam się, co można dodać do głosów 
innych recenzentów, omawiających przede mną 
kolejną książkę Anny Kańtoch. Na uwagę zasługuje 
niewątpliwie, że bohater cyklu ewoluuje, staje się 
coraz bardziej „cielesny”. W „Zabawkach diabła” 
poznamy jego motywy działania – rodzinę 
i przeszłość, i ich wpływ na wybory i zachowanie 
Domenica. Będzie zatem pojedynek sił, będzie wy-
bór między ciemną i jasną stroną mocy, będzie 
trudne dzieciństwo i jeszcze trudniejsze relacje 
z bratem... Słowem, będzie krew i patos. 

Tym, co łączy utwory o Jordanie, jest kwestia 
ceny. W uniwersum Anny Kańtoch za uczynki 
i wybory ponosi się konsekwencje, płaci się cenę, 
często wysoką. Dotyczy to wszystkich postaci, jakie 
pojawiają się na kartach „Zabawek diabła”. Pod tym 
względem przyznać trzeba, że Domenic jawi się jako 
postać tragiczna, napiętnowana okrucieństwem 
losu. I, niestety, boleśnie stereotypowa. 

Retrospektywny plan opowieści, który przenika 
teraźniejszość świata przedstawionego, pozwala 
czytelnikowi skonfrontować uczynki bohatera 
i cenę, jaką musiał zapłacić. Ocenę, czy było warto, 
autorka pozostawia jednak czytelnikowi, unikając 
taniego moralizatorstwa. 

Postaci opowiadań, w myśl interpretacyjnego 
klucza zawartego w tytule, są zabawkami siły nad-
przyrodzonej, potężnej i złej. I nie jest to siła, która 
czyni dobro. Podczas lektury odniosłam wrażenie, że 
przysłowie: „Nie ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło”, w uniwersum Anny Kańtoch nie mogłoby 
zaistnieć. Autorka stawia swoich bohaterów przed 
alternatywami, w których nie ma dobrego wyboru, 
cena jest bowiem zawsze wysoka i płacona 
w walucie cierpienia. 

Nieuchronnie z takiego ujęcia wyniknąć musi 
powaga i patos. I choć nic nie przełamuje tego stylu 
opowieści, udaje się w miarę bezboleśnie przejść 
przez lekturę. Do oceny książki Anny Kańtoch nie 
zastosowałam jednak kryteriów konstrukcyjnych 
lub interpretacyjnych. Sięgnęłam do najprostszej 
z możliwych weryfikacji – przez upływ czasu. I jest 
to weryfikacja najokrutniejsza, również dla tomu 
„Zabawki diabła”. Ponieważ czas wymazuje 
z pamięci treść opowiadań o Domenicu Jordanie. 
Szybko. Bez śladu... 

  
Małgorzata Koczańska 

  
Anna Kańtoch 
Zabawki diabła 
Fabryka Słów, 2006 
Stron: 472 
Cena: 30,00 

 

Straszyć jest łatwo. Robić to mądrze 
jest sztuką 

  
„Horror show” to, prawdę mówiąc, moje pierw-

sze poważne spotkanie z twórczością Łukasza Orbi-
towskiego. Owszem, czytałam kiedyś jedno czy dwa 
opowiadania w Science Fiction, ale jakoś specjalnie 
mnie nie poruszyły. Nie pamiętam, o czym były po 
prostu dobrze napisane kawałki, po przeczytaniu 
których nic właściwie w pamięci nie zostało oprócz 
informacji, że Orbit = horror. 

Ale też szczególną wielbicielką, a co za tym idzie 
znawczynią gatunku nie jestem. Nie znaczy to, że hor-
rorów unikam, swego czasu czytałam ich nawet sporo, 
lecz poza kilkoma wyjątkami zostały zapomniane. 

Sądziłam, że z nową książką Orbitowskiego bę-
dzie podobnie. Spodziewałam się lektury łatwej 
i (brrr)przyjemnej, i bardziej niż opowiadana histo-
ria, ciekawiło mnie, jak autor wymagane przez ga-
tunek elementy połączy z naszymi realiami. Bo jak-
że to, horror w Krakowie? Tam przecież nawet Smok 
Wawelski nie straszy, choć byłby w prawie. 

Niesamowitości różne a przerażające dzieją się 
przecież w Maine albo w ponurym zamczysku, osta-
tecznie w opustoszałym pensjonacie. Bohaterów 
prześladuje jakiś potwór z piekła rodem, duch in-
diański, względnie bestia w zwierzę zaklęta. 

No i jak to się ma do Krakowa? Ano nijak. 
I bardzo dobrze. „Horror show” trzyma się bowiem 
schematu tylko na tyle, na ile jest to konieczne, 
a historia Giełdziarza i jego zmagań ze złem tylko 
pozornie jest prosta. Zamiast zamczyska, mamy 
giełdę z pirackimi filmami, bary zwane szumnie i na 
wyrost pubami oraz wszechobecne w naszym krajo-
brazie bloki. Bez wątpienia nie jest to wymarzona 
sceneria dla niesamowitej opowieści. Bohater książ-
ki też nie wydaje się być predestynowany do roli, 
jaką mu autor przeznaczył. Tak na dobrą sprawę 
nic nie można o nim powiedzieć, bo też i nie zasłu-
guje na uwagę. Życie Giełdziarza, zamknięte między 
giełdą, na której rozprowadza nielegalny towar, 
a mieszkaniem, jest nieciekawe. Krąg osób, 
z którymi spotyka się „niezawodowo”, jest mniej niż 
wąski, a co ciekawe, nawet owi przyjaciele nie znają 
jego nazwiska. Bo i po co? 

Taki właśnie nijaki ktoś całkowicie przypadko-
wo wchodzi w konflikt ze złem, które, w miarę roz-
woju akcji, okazuje się być nie tym, czego czytelnik 
się spodziewa. To samo dotyczy zresztą bohatera. 
Wszelkie wyobrażenia na jego temat są mylne. Inne 
postaci również sprawiają czytelnikowi niespo-
dzianki. Muszę przyznać, że książka zaskoczyła 
mnie wielokrotnie, za każdym razem pozytywnie. 
Nic w niej nie jest takie, jak się może początkowo 
wydawać. I to jest cenne. 

Największą jednak wartością „Horror show” jest 
to, że ta niewielka książeczka jest o CZYMŚ. Orbi-
towski nie sprzedaje czytelnikowi banalnej historyj-
ki, lecz zmusza do myślenia. O tym, na ile nasz 
wizerunek odpowiada temu, kim naprawdę jeste-
śmy, a na ile jest wynikiem tego, jak nas postrzega-
ją inni. O tym, co rzeczywiście sobą reprezentujemy. 
O skutkach odrzucenia, straszliwej samotności 
i o tym, że nawet człowiek całkowicie bezradny 
i bezbronny może w sposób niewiarygodnie okrutny 
zniszczyć tych, których kocha, i jak wielką cenę 
musi za to zapłacić. 

Lektura „Horror show” nie spowodowała, że na-
gle stałam się gorącą wielbicielką gatunku, nato-
miast jeśli chodzi o twórczość autora, to spokojnie 
może mnie on dopisać do listy swoich fanów. Mam 
zresztą przeczucie, że tak się stanie z większością 
czytelników Orbita. Zdecydowanie na to zasługuje. 
Polecam. 

  
Dorota Pacyńska 

  
Łukasz Orbitowski 
Horror show 
Korporacja Ha!art, 2006 
Stron: 206 
Cena: 19,00 



 

Opowiadanie świata 
  

Stoimy po przeciwnych stronach 
dzieła literackiego. Ty jesteś jego rzecz-
niczką, matką, a mnie przypadła rola tej 

suki, która marzy tylko o flekowaniu książki, aż 
poleje się krew i wypłyną flaki. Bo książki są jak 
ludzie, wiedziałaś o tym? 

To Twój debiut, nieskończony jeszcze, bo 
z trójksięgu „Atalaya” na rynku obecne są dwie 
części. Więcej niż mniej. Wystarczy, by wyrazić opi-
nię, sformułować wstępne wnioski, które będzie 
można zweryfikować, gdy pojawi się cała powieść. 
Wiesz, najgorzej trafić na krytyka-fanatyka, recen-
zenta z misją. No, to trafiłaś. Gratulacje tej pani! 

Zaczniemy od tego, co widać najwyraźniej pod-
czas lektury, nad czym pracowałaś z pasją i energią 
największą. Uniwersum. Wykreowałaś ciekawy 
świat, wieloaspektowy, zarysowany ze szczegółami. 
Zadbałaś o jego historię, religię, obyczajowość, eko-
nomię, nawet o językowe zróżnicowanie. To świat, 
w którym ludzkość powszechna jest w Galaktyce jak 
wróble, gdzie istnieje zaawansowana technologia, 
podróże międzygwiezdne, teleportacja, sztuczna 
inteligencja i telepatia. I tak mi się wydaje, że do-
strzegam porządek, organizujący przedstawienie 
tego uniwersum. 

Teza, opisana w pierwszej części trójksięgu, pt. 
„Wojownicy”: Sol Wangkuo, kiedyś królestwo, teraz 
cesarstwo. Imperium totalitarne, hinduistycznie 
kastowe, po chińsku zbiurokratyzowane 
i zrytualizowane tak mocno, że nawet seks jest tylko 
formą grzecznościowego kontaktu, a miłość dotyczy 
związku dusz, platonicznego i wzniosłego uczucia, 
oderwanego od cielesnych popędów. To cywilizacja, 
w której obywatelstwo mają neuricomy i kogitery, 
maszyny obdarzone inteligencją, następcy kompute-
rów. W technologicznym arkadyjskim raju żyją nad-
ludzie, poczęci in vitro, dużo niżej pozostają 
w hierarchii podludzie, czyli ci, którzy narodzili się 
naturalnie, najniższą klasę społeczną tworzą pro-
dukty nanoinżynierii genetycznej i niewolnicy. Po-
nad nietzscheańskimi podziałami kastowymi pozo-
staje jedynie słuszna synkretyczna religia, 
z reinkarnacją i shintoistycznym kultem przodków. 
Oraz ekonomia, w której istotną rolę odgrywają 
przestępcze triady. Na straży ustalonego porządku 
czuwa, niczym Święte Oficjum, Agencja Ochrony 
Dobra. 

Antyteza zawarta w drugiej części, pt. „Gwiaz-
domorze”: Meda, cywilizacja, która nie poznała 
prawdziwego ucisku i rządów twardej ręki. To spo-
łeczność rządzona przez arystokratyczne rody, po-
zornie dająca więcej wolności jednostce niż system 
Sol Wangkuo. Jednak i tutaj ludzi wiąże obyczaj 
i tradycja honoru, a przede wszystkim więzi pokre-
wieństwa i zależne od nich obowiązki wobec rodu. 
Istnieje może większa wolność wyboru, także wol-
ność wyznania. Dominuje tu kult Wielkiej Bogini, 
ale pozostaje miejsce na inne religie, 
a w przeciwieństwie do nastawienia w cesarstwie, 
na Medzie nie zrodziło to konfliktów. I odmiennie 
niż w cesarstwie, cywilizację medyjską cechuje brak 
maszyn myślących, brak sieci massmediów, oficjal-
ny brak nanogenetyki – wynalazki te zostały bowiem 
zakazane. 

Logicznie rzecz ujmując, część trzecia będzie 
syntezą. Na porządek heglowski wskazuje choćby 
zapowiadany tytuł ze słowem przymierze. Jeszcze 
nie wiadomo, czy chodzi o Atalayę, czy o inny so-
jusz, np. medyjsko-solaryjski. Nie wiadomo również, 
w jakim celu zawiązane zostanie owo przymierze, 
choć w „Gwiazdomorzu” zarysowujesz trzecią, po-
tencjalnie niebezpieczną siłę, tajemniczą cywilizację 
enselinów, jedynych obcych w Galaktyce opanowa-
nej przez homo sapiens. 

Za świat wykreowany nie będzie wyrzutów. To 
atut powieści. Lecz atuty zbyt często bywają obo-
sieczne... 

Skoncentrowałaś się na uniwersum przedsta-
wionym. I ten element kreacji autorskiej przysłonił 
całą resztę. Tak, czas na pierwszy cios, Autorko. 
Twoja powieść nie ma spójnej fabuły. O ile 
w pierwszej części istnieje jeszcze wyrazisty bieg 
wydarzeń, o tyle w części kolejnej pozostaje jedynie 
ciąg epizodów, scenek rodzajowych, luźno ze sobą 
powiązanych. Najpierw zbiera się drużyna, wojowni-
cy, jak chce tytuł. Potem, na Medzie, drużyna czeka. 
Na co, nie wiadomo. Czeka i rozłazi się pojedynczo 
lub parami, a jej działań nie organizuje nadrzędny 
cel, wyczuwalny zamiar autorski, który sprawia, że 
czytelnik ma świadomość, że całość dokądś zmierza. 
I niezależnie od tomu, fabuła rozsypuje się na wąt-
kach pobocznych, rozwijających się powoli, ale uci-
nanych nagle, zamykanych niedbale kilkoma zda-
niami streszczeń. Tak było z Delfi w „Wojownikach” 
i tak będzie w „Gwiazdomorzu” np. z. Orią Za-
niewską. O, tak! Fabuła jest pretekstowa, co może 
mniej widoczne jest w pierwszej części, za to ewi-
dentne w części drugiej. 

Być może dlatego, że stosujesz ortodoksyjnie li-
nearną narrację i próbujesz nią prowadzić grupę 
postaci pierwszoplanowych. Postaci jest sześć. Nie 
wybrałaś lidera, zatem pozostaje Ci skakać od jed-
nego do drugiego herosa, co prowadzi do dezorien-
tacji w odbiorze. Niedużej, ale to również wynika 
z mankamentów, nie z zalet powieści. Wrócimy do 
tego jeszcze. Chronologiczna ściśle narracja nie 
pozwala Ci cofać się do epizodów, które rozegrały się 
symultanicznie, w tym samym czasie, lecz w innym 
miejscu. Widać tę słabość wyraźnie w drugiej części, 
gdy drużyna już nie pozostaje razem, gdy bieg wy-
darzeń rozdziela grupę. Kiedy Suleyman wyrusza na 
wycieczkę, narracja skupia się na jego przygodach. 
Natomiast to, co dotyczy pozostałych osób, przeby-
wających nadal na Medzie, zbywasz szybką relacją, 
odbierając tym wydarzeniom cień istotności. 

Narracja skacze od postaci do postaci. Na 
szczęście, nie rodzi to poczucia zagubienia. Tylko 
dlatego, że postaci nie różnią się od siebie, niestety. 
Odautorsko przypisujesz im różne cechy, szczegól-
nie zdolności (bo każdy z tej szóstki jest na swój 
sposób wybitny), jednak walory te nijak się nie 
przekładają na zróżnicowanie postaci. Owszem, 
talenty Daga lub Juna objawiają się w działaniu, 
polegającym głównie na ratowaniu reszty grupy, 
jednak nie rzutują na ich osobowości. Podobnie jest 
z religią, istotną dla świata przedstawionego, nie-
istotną jednak wcale dla postaci, choć deklaracja 
autorska różnicuje wyznania wśród członków grupy. 
Rodzeństwo Zaniewskich to agnostycy, Aune, Bard 
i Jun są chrześcijanami lub, jak chcesz, joszuitami, 
Suleyman natomiast wierzy w Boginię. Bohaterowie 
potrafią wieść dysputy filozoficzne na temat religii. 
Religia jednak nie przenika do ich mowy, nie wspo-
mnę, że nie różnicuje ich myślenia. Pamiętasz, Au-
torko, jak kapitalnie rozwiązał kwestie lingwistycz-



no-społeczno-filozoficzne Alfred Bester w swojej 
space operze? W krótkim dialogu, gdy główny boha-
ter na pytanie, czy wie, co znaczy „Jezu!”, „Chry-
ste!”, „Boże!”, odpowiada, że to przekleństwa. „To 
religia właśnie” – pada riposta. Tobie kwestie wy-
znaniowe zajmują długie akapity, ale bohaterowie 
nie posługują się choćby jednym wykrzyknikiem, 
który potwierdzałby, jeśli nawet nie ich wiarę, to 
społeczny imprinting, jakim religia naznacza język. 
W kreacji uniwersum Atalayi sporo miejsca poświę-
casz, Autorko, zagadnieniom lingwistycznym. Na 
poziomie kreacji bohaterów nie występuje jednak 
nawet proste zróżnicowanie artykulacyjne, natural-
ne przecież wśród osób wychowanych w różnych 
kulturach i językach. Ponieważ między postaciami, 
niedokończonymi, płaskimi i infantylnymi, 
a dojrzałym uniwersum przedstawionym – zieje 
przepaść. Po prostu: bohaterowie są nie z tego świa-
ta. 

A z rozziewu między uniwersum a postaciami 
i fabułą nie można wywnioskować, o czym właściwie 
opowiadasz, Autorko. Albowiem „Atalaya” nie jest 
space operą, która ukazuje przełom w świecie nad 
religijną przepaścią, w świecie, który potrzebuje 
Boga, wiary i miłości. Nie ma tu symptomów upad-
ku lub zagrożenia, nie pojawia się zatem potrzeba 
ratunku, misja ocalenia świata. Nikt z grupy hero-
sów nie jest też naznaczony wewnętrzną przemianą, 
która niejako legitymować go będzie na wybrańca, 
mającego prawo ingerować lub inicjować i tworzyć 
zmianę oblicza świata. Wygląda znajomo? Space 
opera, jedna z najmłodszych córek epopei, zachowu-
je wiele podobieństw do matki wszystkich opowie-
ści. Lecz nie wystarczy tylko sięgnąć do rekwizyto-
rium, by utrzymać dzieło w spaceoperowej konwen-
cji. Potrzebna jest też dyscyplina, kaganiec nałożony 
na wyobraźnię. 

I tego zabrakło, Autorko. Puściłaś opowieść na 
żywioł, a opowieść się wyrodziła, wynaturzyła 
i skarlała do narracyjnych wykładów na interesują-
ce Cię tematy religijne, filozoficzne, niekiedy eko-
nomiczne, obyczajowe lub lingwistyczne. Przepcha-
łaś nużącą perorą nie tylko narrację obu tomów, 
lecz również, szczególnie w „Gwiazdomorzu”, dialogi. 
Twoi bohaterowie dyskutują. Narrator wykłada. 
Fabuła znika w natłoku danych. Brak w tym rów-
nowagi, lekkości i spójności. Po prostu przegadałaś, 
Autorko. I w słowotoku zapomniałaś, do czego zmie-
rzasz i co właściwie chciałaś przekazać... 

A przecież język i wieloaspektowość uniwersum 
świadczą o Twojej erudycji i poczuciu humoru. 
O tak, zagrałam w tropienie, bo pozostawiłaś sporo 
nawiązań, a powracający w obu częściach wieko-
pomny poemat „Samotny biały pulsar” wywołał 
u mnie radosny zachwyt. Jest tych gier więcej, dużo 
więcej. Cóż z tego? Dla niedoświadczonego odbiorcy 
są one równie nieczytelne, jak długie wykłady nar-
racyjne i hermetyczne dysputy bohaterów. Dla czy-
telników wyrobionych i chętnych do podjęcia inte-
lektualnej gry, nieznośne będą natomiast niedorób-
ki struktury, fabularny bałagan i niedopasowane 
kreacje postaci. I mam nieodparte wrażenie, że 
część trzecia niczego już nie zmieni, nie uporządku-
je i nie naprawi mankamentów opowieści. 

A recenzent stanie przed problemem, co zrobić 
z Twoim dziełem, Autorko? Nie wiadomo, komu 
rekomendować „Atalayę”, tak przepakowaną 
i przegadaną, że właściwie każdy znajdzie w niej coś 
dla siebie, ale niewielu odczuje satysfakcję po lektu-
rze. Ponieważ jest to dzieło z potencjałem. Cóż 

z tego, skoro talent, wyobraźnia i wysiłek twórczy 
zostały całkowicie zaprzepaszczone i zmarnowane? 

I dlatego „Atalaya” jest powieścią słabą. Dlatego 
stoimy po dwóch stronach książki, a na mnie spada 
obowiązek wyrażenia oceny negatywnej, choć prze-
cież dzieło może łączyć krytyka i twórcę. Nie tym 
razem, jednak. Z tomu na tom lektura staje się 
coraz bardziej nużąca i męcząca, a opowieść schodzi 
na manowce niezrozumiałości. 

Być może przy innej opowieści, Jago... Ponieważ 
od Ciebie tylko zależy, czy znów przypadnie mi nie-
wdzięczna rola oprawcy, czy równie podejrzana, lecz 
o wiele przyjemniejsza, funkcja piewcy... 

  
Małgorzata Koczańska 

  
Jaga Rydzewska 
Atalaya Tom I: Wojownicy 
superNOWA, 2005 
Stron: 298 
Cena: 27,50 
  
Atalaya Tom II: Gwiazdomorze 
superNOWA, 2006 
Stron: 360 
Cena: 27,50 

 

Balon czyli wydmuszka 
  
Jesień nastała, do wakacji jeszcze rok, więc na 

poprawę humoru warto zabrać się za lektury lekkie 
i łatwe w odbiorze. Nie zaszkodzi się również po-
śmiać, gdyż śmiech to podobno zdrowie. W takich 
oto okolicznościach przyrody wybrałam książkę 
„Wojna balonowa” autorstwa znanego w szerokim 
gronie fantastów autora – Romualda Pawlaka. In-
formacje zamieszczone na okładce dawały do zro-
zumienia, że lektura będzie bardzo przyjemna 
i zapewni porządną dawkę rozrywki i humoru. 
I niestety od razu muszę stwierdzić – mogło być 
lepiej. 

Już na pierwszych stronach, w obszernym 
wstępie, autor przedstawia nam czternastu prota-
gonistów powieści. Zabieg taki nie należy do moich 
ulubionych tricków pisarskich. Mając jednak 
w pamięci fakt, że to już drugi tom przygód „Pogod-
nika trzeciej kategorii” i postaci te odegrały pewną 
rolę w pierwszym tomie, starałam się nie zniechęcać 
i przeszłam do rozdziału pierwszego. Dalsza lektura 
utwierdziła mnie jednak w przekonaniu, że nic by-
śmy jako czytelnicy nie stracili, gdyby bohaterów 
przedstawiono nam dwoma krótkimi zdaniami 
wplecionymi w opowieść. Mimo tego, że są to posta-
ci barwne i oryginalne, niektóre przewijają się przez 
książkę zaledwie epizodycznie. 

Tytuł powieści: „Wojna balonowa”, sugeruje, że 
będzie się działo. Od pierwszych stron oczekiwałam 
więc, że zaraz dowiem się, o jakąż to batalię chodzi. 
Tymczasem przebrnęłam przez dwa pierwsze roz-
działy i nic nie zapowiadało przejścia do sedna opo-
wieści. W tym czasie nasz główny bohater – Rosselin 
– pęta się bez celu po dworze imperialnym. Raz 
spędzi upojną noc z narzeczoną, raz podpadnie 
władczyni, innym znów razem pójdzie się upić lub 
pokłóci się ze swoim przyjacielem smokiem. Ot, 
zwyczajny żywot dworskiego pasożyta. 

Może więc kilka słów o samym bohaterze. Nale-
ży on do klasycznego typu postaci 
z humorystycznych powieści fantasy, czyli jest ma-
giem nieudacznikiem. Autor nie pozwala zresztą ani 



na chwilę zapomnieć, że jest to pogodnik – mag 
specjalizujący się w magii pogodowej – zaledwie 
trzeciej kategorii, który cudem przebrnął przez Aka-
demię Magiczną. Jest więc Rosselin nieudaczni-
kiem, ale nie tylko. Jest też bawidamkiem 
i kobieciarzem, podobno obdarzonym takim wdzię-
kiem, że kilka pań ostro na niego poluje. Przyczyny 
jednak owego uczuciowego doń pałania pozostają 
dla mnie tajemnicą. Popularność maga wśród kobiet 
nie wynika absolutnie z jego czynów w powieści 
opisanych, wdziękiem się nie popisuje, a charakter 
wydaje się mieć dość nieciekawy. 

O ileż bardziej interesującym bohaterem jest 
smok przypisany do Rosselina. Filippon, gdyż o nim 
mowa, jest stanowczy i zdecydowany. Jego postę-
powanie zdaje się zawsze mieć jakiś cel, co wyraźnie 
odróżnia go od naszego maga. Rosselin głównie 
trzęsie się ze strachu, myśląc o wyczynach przyja-
ciela. A wszystko przez to, że głównym motywem 
w działaniach smoka jest zemsta. Zazwyczaj sku-
teczna i dotkliwa. Dziwi mnie tylko, że „Wojna balo-
nowa” nie jest drugim tomem przygód smoka Fi-
lippona. 

Do tej dwójki dochodzi plejada innych postaci, 
chociaż niektóre wydają się być jedynie kwiatkiem 
przy kożuchu bohaterów. Mogłoby ich nie być, 
a akcja potoczyłaby się tak samo. Przykładem może 
być tu narzeczona Rosselina, Annabell. Panna owa 
zajmuje się głównie spaniem i marudzeniem 
o ślubie. W założeniu zapewne jej nagabywania 
mają być zabawne, ale nie są, a postać wydaje się 
być jedynie pretekstem motywującym bohatera do 
częstszych wizyt w karczmach. Innym przykładem 
może być Karlica Xan. Jej braku na kartach powie-
ści czytelnik by zupełnie nie zauważył. Oczywiście, 
skoro akcja dzieje się na dworze cesarzowej, uza-
sadnione jest, aby w tle wstępowała zróżnicowana 
menażeria typów zamieszkujących dwory władców. 
Tylko po co wymieniać te postaci tak szczegółowo 
i opisywać każdą z osobna we wstępie powieści?  

Konstrukcyjnie książka jest zbiorem epizodów. 
Żaden z nich nie wydaje się być kluczowym dla 
fabuły, żaden też nie jest kompletnie błahy. Tak jest 
również z tytułową wojną balonową. Pojawia się 
nagle i równie nagle przemija. Taka konstrukcja 
sprawia, że trudno było powiązać ze sobą wszystkie 
epizody, trudno było zrozumieć niektóre działania 
bohaterów. Czasami przejścia między scenami są 
opisane skrótami myślowymi, co utrudnia szybkie 
przestawienie się z jednaj akcji na drugą. Wszystko 
to zaś podane jest w sosie straszliwie kwiecistego 
stylu autora, który chcąc niewątpliwie opisać przy-
gody bohaterów maksymalnie dowcipnym językiem, 
utrudnia odbiór powieści. Najbardziej irytuje to 
w odniesieniu do Rosselina właśnie – wciąż dookre-
ślanego mianem maga tudzież pogodnika trzeciej 
kategorii. Te wszystkie dopełnienia utrudniają czy-
tanie i powodują, że czytelnik gubi rytm. 
W przypadku książki z założenia humorystycznej 
i lekkiej jest to duża wada. 

Po przeczytaniu „Wojny balonowej” nasuwa się 
myśl, że to kolejna opowieść o niczym. Bohaterowie 
raz snują się, raz miotają, ale niewiele z tego wyni-
ka. Zaś humor, na który liczyliśmy, występuje 
w ilościach śladowych. A miało być tak pięknie – 
w końcu autor jest wielbicielem Monty Pythona. 
Niestety, przygody Rosselina nie mają wiele wspól-
nego z komizmem tekstów tej grupy. Wniosek jest 
tylko jeden – „Wojnę balonową” mogę ze szczerym 
sercem polecić jedynie tym, którym podobała się 
część pierwsza. 

  
Agnieszka Falejczyk 

  
Romuald Pawlak 
Wojna balonowa 
Fabryka Słów 2006 
Stron: 326 
Cena: 27,99 

 

Jedyna konstatacja 
  
Czas jest najprostszą rzeczą. 
– Clifford Simak 
  
Nową powieść Andrzeja Pilipiuka przeczytał 

najpierw mój syn. I to on powinien napisać recenzję, 
a nie leniwy krytyk, który do lektury zbierał się 
niechętnie, czekając na motywację ze strony RedAk-
torek „Fahrenheita”, krzyczących, że deadline był 
wczoraj. 

Jednak wymiana zdań z progeniturą sprawiła, 
że usiadłam do czytania „Operacji Dzień Wskrze-
szenia” autentycznie zaintrygowana. Ponieważ 
książka, jak wynikało z lapidarnej relacji przedsta-
wiciela targetu, do jakiego adresowana jest powieść, 
stanowi fenomen. 

Nie zawiodłam się. To naprawdę wyjątkowa lek-
tura. I nie padnie tu stwierdzenie, że wyjątkowo 
nudna. Minęłabym się wówczas z prawdą 
i popełniła grzech nierzetelności. 

Jest to książka prawdopodobnie inicjująca no-
wy nurt literacki. Przełomowa, znaczy. Jeżeli inni 
autorzy wezmą przykład z Andrzeja Pilipiuka, tego 
typu utworów można będzie spotkać więcej. 

W czym się ten fenomen objawia? Nie 
w wartkiej akcji, choć taka oczywiście jest 
w powieści. Grupa uzdolnionych małolatów, wyło-
nionych przez testy psychologiczne, ma uratować 
świat od atomowej zagłady. A ponieważ atomowa 
zagłada już się zdarzyła, zatem trzeba się cofnąć 
w czasie i zmienić bieg historii. Na szczęście wehi-
kuł czasu istnieje. Na szczęście istnieją też ograni-
czenia, które umożliwią spiętrzenie dramatycznych 
z założenia epizodów – dyrektywa nieingerencji 
oparta na paradoksie pradziadka, efekt motyla, czy 
jak chce autor, efekt insekta, ograniczenia wynika-
jące z działania maszyny czasu, niezbyt precyzyjnej, 
a na dodatek nie pozwalającej podróżować do do-
wolnych miejsc. 

Na pewno nie kryje się fenomen w możliwości 
identyfikacji z postaciami, choć z boleśnie pozytyw-
nymi bohaterami czytelnicy z grupy rówieśniczej 
progenitury mogą się utożsamić. A w realia histo-
ryczne mogą uwierzyć, że tchną autentyzmem. Tak 
być może. 

Jednak nie mam o tym żadnego pojęcia. Ponie-
waż fenomen „Operacji Dzień Wskrzeszenia” nie 
polega na walorach treściowych. Powiedziałabym 
nawet, że kryje się w ich przeciwieństwie. Doskonale 
obrazuje to rozmowa, która skłoniła mnie do lektu-
ry. Na dość bezpośrednią sugestię, żeby syn napisał 
recenzję, małolat odpowiedział stanowczo: 

– Nie mogę! Nic nie pamiętam! 
Te właśnie słowa sprawiły, że zaintrygowana 

zabrałam się do czytania. Jak to możliwe, że nor-
malny, zdrowy nastolatek nie potrafi powiedzieć, co 
przed chwilą przeczytał? Wykluczyłam natychmiast 



czynniki wywołujące dysfunkcje pamięci – banalny 
uraz głowy, dolegliwości psychiczne, chorobę Alzhe-
imera czy prozaiczne lenistwo. Prosta eliminacja 
wskazywała, że bodziec dysfunkcyjny stanowi 
książka. 

Przeczytałam zatem i ja. Mam dwóch świadków, 
że to uczyniłam. I nic więcej, jak widać po recenzji. 
Ponieważ fenomen najnowszej powieści Andrzeja 
Pilipiuka polega na jej całkowicie zerowym odbiorze. 
Jakby powieść ta nie istniała – nigdy nie została 
przeczytana. Po skończeniu ostatniej strony nie 
pozostaje w pamięci nic. Zupełnie nic. 

To najdoskonalsza z książek – perfekcyjnie 
przezroczysta, absolutnie średnia. Nie pozostawia 
odczucia przyjemności po lekturze, nie generuje też 
irytacji niedoskonałością formy i/lub treści, nie 
wywołuje także żadnych emocji pośrednich, ani 
żadnych efektów w ogóle. Natychmiast po przeczy-
taniu ulega zapomnieniu, naruszając prawo równo-
ści akcji i reakcji, ponieważ lektura wymaga jednak 
paru godzin, a proces zapomnienia nie trwa nawet 
paru minut.  

Bez dwóch zdań, to fenomen. Przełom. Literatu-
ra bezrecepcyjna, bezkontaktowa, rezygnująca 
z relacji autor-czytelnik. Komunikacja nie zachodzi, 
ponieważ u odbiorcy nie pozostają żadne treści. Nie 
mam tu na myśli przesłania, magicznego metajęzy-
ka, czy podobnych górnolotnych pojęć. Mówię 
o prostej treści dekodowanej ze zdań w procesie 
czytania. Książka Andrzeja Pilipiuka skutecznie 
omija mechanizmy pamięci, zarówno tej krótkotrwa-
łej, jak i tej, która stanowi naszą bazę danych. 

I tylko się zastanawiam: po co czytać książkę, 
która tak doskonale i szybko znika ze wspomnień, 
że nie jestem w stanie nawet napisać recenzji z jej 
treści? Po co poświęcać czas, skoro nie pozostanie 
nawet świadomość, że coś przeczytałam, choćby 
nawet mi się nie podobało? Zresztą stwierdzenie, że 
„Operacja Dzień Wskrzeszenia” mi się nie podobała 
– identycznie, jak stwierdzenie, że mi się podobała – 
byłoby semantycznym nadużyciem. Ponieważ nic 
nie pamiętam. 

Przychodzi mi zatem do głowy tylko smutna re-
fleksja, że literatura tego rodzaju, co „Operacja 
Dzień Wskrzeszenia” – literatura widmo, która pa-
radoksalnie istnieje wyłącznie materialnie, jako 
książka, nie zmienia jednak niczego w świadomości 
odbiorcy, choćby zmianą miałoby tylko być wspo-
mnienie lektury – to literatura doskonale martwa. 
Na szczęście, niedoskonała pamięć ludzka impre-
gnowana jest na wszystko, co nie wzbudza reakcji. 
Błogosławiona memoria fragilis, dzięki której żaden 
utwór-widmo nie zyska znaczenia. A ja w kwestii 
wrażeń z lektury najnowszej powieści Andrzeja Pili-
piuka mogę jedynie skonstatować fizycznie mierzal-
ny fakt: strata czasu. 

  
Małgorzata Koczańska 

  
Andrzej Pilipiuk 
Operacja Dzień Wskrzeszenia. 
Fabryka Słów, 2006 
Stron: 496 
Cena: 29,99 

 

 

O, nowe pismo fantastyczne?! 
  
Stałych czytelników Fahrenheita może dziwić, że 

zamieszczamy recenzję czasopisma. Rzeczywiście, 
nie jest to naszym zwyczajem, jednak uznaliśmy, że 
każde pojawienie się na rynku nowego tytułu zwią-
zanego z fantastyką jest wydarzeniem godnym od-
notowania. W związku z tym odnotowujemy. 

  
Tytułuje się „Fantazyn”, a podtytułuje „Fanta-

styka i RPG”. Na okładce widnieje ostrzeżenie: 
„Uwaga! Pismo zawiera treści fantastyczne!”. Nie-
pomny ostrzeżeniu kupiłem dla zaspokojenia cieka-
wości. 

Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to tytuł jed-
noznacznie kojarzący się z ”Fantazinem”, interneto-
wym portalem zarządzanym niegdyś przez Dorotę 
i Tomka Pacyńskich oraz Pawła Leszczyńskiego. 
Niestety, „Fantazyn” w przeciwieństwie do „Fantazi-
nu”, i wbrew podtytułowi, jest pismem przeznaczo-
nym przede wszystkim dla RPG-owców, a dopiero 
później dla fantastów. Pisząc tę recenzję, od razu 
zastrzegam, że jestem RPG-owym lajkonikiem, dla-
tego skupiłem się tylko na fantastyce, zupełnie po-
mijając temat gier, za co z góry przepraszam 
i proszę o wybaczenie. 

To, co rzuca się w oczy po wzięciu pisma do rę-
ki, to okładka. Nie jest najładniejsza, zwraca jednak 
uwagę na wystawie w kiosku. Podejrzewam, że win-
na temu jest kolorystyka, bo z literek na okładce 
jedyna rzecz, którą od razu rozpoznałem i nie mu-
siałem domyślać się, co tam jest napisane, to „Kon-
kurs”. No... jest na okładce jeszcze Jacek Komuda 
i jego „Bohun”, ale wzrok normalnego mężczyzny 
wędruje kawałek wyżej, gdzie nie ma literek, a gdzie 
powinien się znajdować... a nie będę mówił co, ale 
jakoś u tej wojowniczki na ilustracji mało uwypu-
klony jest. Nawet nazwa pisma sklecona jest ładną 
pod względem pomysłu, ale kiepską w wykonaniu 
czcionką. 

Ze wstępniaka dowiadujemy się, że „To już szó-
sty numer naszego magazynu. Szósty, a zarazem 
drugi stworzony z myślą o szerszym gronie odbior-
ców i pierwszy, który jest tak naprawdę dostępny”. 
Według mnie to dziwne, że pismo weszło do kiosków 
właściwie bez echa. Co prawda nie było mnie 
w necie ponad miesiąc i mogłoby to wyjaśniać fakt, 
że nie udało mi się nigdzie natknąć na wzmiankę 
o pojawieniu się w kioskach nowego czasopisma. 
Albo po prostu zabrakło reklamy w serwisach in-
nych niż rpgowe... Redaktor naczelny we wstępnia-
ku wymienia jeszcze trzy bardzo interesujące nazwi-
ska – Piekary, Komudy i Jabłońskiego. A na doda-
tek wspomina o opowiadaniach. Zachęcony prze-
wracam kolejne strony. 

Trafiam na dział recenzji oraz licencję D&D. I tu 
zupełny zawód. Przede wszystkim nie mają one nic 
wspólnego ani z publicystyką, ani literaturą fanta-
styczną. Licencja to licencja – typowy prawniczy 
bełkot, a nie żaden artykuł. Recenzje są natomiast 
cztery: trzy – jakichś podręczników gracza i jedna – 
konwentu starwarsowego. Moim zdaniem dobrym 
pomysłem byłoby przeniesienie tych stron na grani-
cę, pomiędzy fantastyką a rpg, czyli stronę dzie-
więtnastą magazynu. Zupełnie niezainteresowany 
tematem, przewinąłem gazetkę dalej... 

I tu zaczęło się to, co tygryski lubią najbardziej 
– opowiadania. W sumie trzy. Nie porażają długo-
ścią, ale od dopiero startującego pisma nastawione-
go na RPG trudno wymagać więcej. 



Pierwsze opowiadanie „Upadek Władcy” autor-
stwa Tomasza Kucza zdobyło „I miejsce w konkursie 
Szlakami Śródziemia”. Nazwa konkursu nic mi nie 
mówi poza tym, czego się spodziewać po opowiada-
niu. I rzeczywiście, „Upadek” to typowy fanfik zain-
spirowany Władcą Pierścieni. Niestety, o ile przez 
zajadłych tolkienologów tekst może być odbierany 
pozytywnie, to przeze mnie z pewnością nie. Opo-
wiadanie ma pomysł (przeniesienie Saurona w czasy 
współczesne) i zakończenie. Nic wybitnego, ale jako 
czytadełko „potolkienowskie” mogłoby ujść. Mogło, 
gdyby nie fatalny warsztat autora, u którego widać 
brak obycia „z piórem”. Już po przeczytaniu pierw-
szej kolumny (tekst ma ich cztery) wiadomo dokład-
nie, o co chodzi, i człowiek czeka tylko na zakoń-
czenie, które ostatecznie okazuje się zupełnie prze-
widywalne. Także w treści widać dziury. Opisy pre-
zentowane przez głównego bohatera – naukowca 
zajmującego się nanotechnologią, a zarazem narra-
tora, rażą swoją lakonicznością oraz czymś, co 
w Internecie określa się mianem lamerstwa. Styl 
wypowiedzi przypomina bardziej opowieść licealisty, 
a nie – było, nie było wybitnego naukowca. Tekst 
należałoby porządnie zredagować, przepisać na 
nowo, zmieniając kilka drobiazgów oraz rozwinąć 
kilka wątków. Autor powinien przejrzeć sylwetki 
naukowców w utworach najwybitniejszych przed-
stawicieli fantastyki, np. Zajdla, Strugackich czy 
Asimowa. Niestety, tak się nie stało, a szkoda, bo 
mógłby z tego tekstu wyjść całkiem przyjemny fan-
fik. 

Kolejne opowiadanie – „Eternix” Dawida Kaina 
i Kazimierza Kyrcza Jra, to moim zdaniem zupełna 
pomyłka. Aż dziwne, że takiego gniota (niestety, to 
jest jedyne pasujące określenie) popełniły dwie oso-
by. Po dwóch latach od publikacji w Fahrenheicie 
(D. Kain) autor winien choć trochę się rozwinąć... 
Jedyne pytanie nasuwające się po przeczytaniu to – 
„Ale o ssso chhhhodziii?”. O pracy redaktora nie 
warto nawet wspominać. Tekst zwyczajnie nie trzy-
ma się kupy. 

Trzecie, ostatnie i najdłuższe opowiadanie – 
„Deus Ex Cubus. Wszystkie rzeczy z jednej” Toma-
sza Pruskiego, to kawałek bardzo przyjemnej prozy. 
Sprawnie zrealizowane i dobrze poprowadzone. Co 
prawda nawet po przeczytaniu „Deus...” nie opusz-
cza mnie wrażenie, że Fantazynowi brakuje choćby 
podstawowego redaktora opowiadań. Na szczęście 
autor broni się w dużym stopniu sam. Ma sprawny 
warsztat, i chociaż pomysł młodego księdza, bada-
jącego serię dziwnych zabójstw jest już oklepany 
niemal do bólu, opowiadanie „się czyta”. Jeśli To-
masz Pruski znajdzie pomysły na fabuły, jestem 
pewien, że niedługo polska fantastyka zyska cał-
kiem przyzwoitego autora. 

Po opowiadaniach przychodzi czas na miniwy-
wiad z Jackiem Komudą i fragment jego książki 
„Bohun”. Fragmentu oceniać nie ma potrzeby, 
a wywiad to trzy krótkie pytania dotyczące książki 
oraz dłuższe odpowiedzi Jacka. Moim zdaniem war-
te przeczytania, jeśli chce się poznać zamierzenia 
autora, który ma coś ciekawego do powiedzenia. 

A teraz ostania część, którą przeczytałem – pu-
blicystyka. Dokładniej – dwie: 

Jacka Piekary „Dlaczego fantastyka?” to 
w zasadzie wynurzenia autora o tym, dlaczego zajął 
się fantastyką i jak to wtedy wyglądało na polskim 
rynku. Tekst miły dla chętnych wspomnień, ale 
wątpię, żeby zainteresował ludzi nie będących fa-
nami Jacka Piekary. 

Witolda Jabłońskiego „Patrzę i płaczę” to bardzo 
dobry tekst o stosunku Polaków do własnej historii 
oraz jego odbiciu (wizji historii) w filmach 
i książkach. Szkoda, że temat potraktowany został 
trochę „po łebkach”, według mnie wart jest większej 
uwagi. Tak, wiem, wiem, Witek rozwija to w swoich 
powieściach. Skoro jednak porusza tę problematykę 
w publicystyce, to jako czytelnik domagam się roz-
winięcia! 

I to właściwie wszystko – osiemnaście stron. Po-
zostałe pięcdziesiąt jest poświęcone systemom RPG, 
które zupełnie mnie nie interesują. 

A jaki jest „Fantazyn” pod względem szaty gra-
ficznej? Okładkę opisałem już wcześniej. Ilustracje 
pod względem artystycznym mogą budzić różne 
odczucia, ale nie skrajnie negatywne. Na pewno 
należałoby przy następnym numerze pomyśleć 
o podniesieniu kontrastu tych bardziej „pastelo-
wych”, gdyż są niemal niewyraźne. 

Fatalnie natomiast wyglądają strony o czarnym 
tle i jasnych literkach. Na szczęście nie jest ich wie-
le, choć nie powinno ich być wcale. 

Podsumowując: czy warto wydać 6,50 za te 
osiemnaście stron fantastyki? Moim zdaniem: nie. 
Jednak jeśli fantastykę potraktować jako dodatek 
do magazynu poświęconego RPG, to spełnia swoją 
rolę bardzo dobrze. Fantastyka w Fantazynie jest 
jak strony fantastyczne w dawnym „Młodym Tech-
niku”. Istnieje szansa, że przyciągną do nas (fanta-
stów) tę młodzież, która nie czyta literatury, a gra 
w RPG. 

Być może kiedyś ten „fantastyczny kącik” stanie 
się równie silną pozycją jak ten z „Młodego Techni-
ka”? Warunek jest jeden – zadbać o wysoki poziom 
tekstów literackich, których niestety dziś 
w „Fantazynie” brakuje. 

  
A. Mason 
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Rasiści i pedały 
  
Był kiedyś taki bodajże japoński film o kilku 

oddziałach współczesnej armii, które cofnęły się do 
czasów samurajów i tam ciężko walczyły o przeżycie 
z hordami zimnokrwistych wyznawców Bushido. 
Bardzo mi się ten film podobał. Ostatnio oglądałem 
remake tegoż filmu – porażka. I oto dostałem do ręki 
„Wybór broni” o nieal identycznej tematyce. Tyle że 
współczesna armia nie przenosi się w japońskie 
średniowiecze, ale na Pacyfik, tuż przed bitwą 
o Midway w 1942 roku. Ugh, pomyślałem. Pewni-
kiem gniot. Znowuż będę zmuszony wczytywać się 
w opisy totalnej rozpierduchy na biednych Japoń-
cach. A tu zaskoczenie... 

Owszem totalna rozpierducha jest... ale nie na 
Japońcach! Pierwsza bitwa, dramatycznie opisana, 
gdzie trup ściele się gęsto to starcie z... ale nie będę 
tu spoilerował. Powiem tylko tyle, że się wyśmienicie 
czyta. Nie znam się na współczesnych doktrynach 
wojennych, jednak ważne, że Birmingham sprawia 
wrażenie, jakby miał je w małym paluszku. Do tego 



posiedział dość solidnie nad historycznymi opraco-
waniami z okresu II wojny światowej i to nie tylko 
w zakresie militarnym czy politycznym, ale 
i społecznym. I to mu się chwali. Napisanie tej 
książki, ujmującej temat tylko w aspekcie militar-
nym, sprawiłoby, że do swojej biblioteczki dołączyć 
mógłbym kolejne czytadło. A tu taka niespodzianka! 

Najciekawszymi częściami „Wyboru broni” są 
fragmenty opisujące starcie kulturowe między 
ludźmi z 2021 roku, a ich pradziadami z 1942 r. 
Z książki Birminghama jednoznacznie wynika, że 
cały świat w połowie zeszłego wieku to szowini-
styczni rasiści nienawidzący homoseksualizmu. 
Przodują w tym zwłaszcza Amerykanie! I prawdę 
mówiąc, Birmingham nie oszczędza tutaj swych 
rodaków sprzed ponad półwiecza w żaden sposób. 
Co i raz słyszymy tu wyzwiska względem „czarnu-
chów”, marynarze rwą się do linczów na „żółtych 
małpach”, pojawiają się brutalne gwałty na lesbij-
kach, a amerykańskie restauracje niewiele różnią 
się od hitlerowskich – zamiast napisu „Tylko dla 
Niemców”, mamy napis „Tylko dla białych.” Do-
rzućmy do tego jeszcze dyskryminację płci (zwłasz-
cza w strukturach wojskowych) i otrzymujemy dość 
ciekawy obraz amerykańskiego społeczeństwa 
z okresu II wojny światowej. Tam każdy zieje niena-
wiścią do innej rasy lub narodu, czy to Niemcy, czy 
Brytyjczycy, Amerykanie, czy też Japończycy. I jest 
to ukazane w książce jako dość naturalne zachowa-
nie. Jedynie przybysze z przyszłości zdają się mieć 
prosty kręgosłup moralny. Ale i tu Birmingham 
pozwolił sobie „pojechać” po swoich rodakach. Przy-
bysze z przyszłości, często mówią o wolności, hu-
manitaryzmie, bezinteresownej pomocy, a jed-
oześnie, gdy dochodzi do walki, wyrzynają bez lito-
ści tak cywilów jak i wojskowych, posyłając jednym 
wciśnięciem guzika tysiące ludzi na śmierć. I tego 
nie potrafią zrozumieć ich przodkowie, którzy do-
chodzą do wniosku, że cały przyszły świat jest pełen 
„kundli”, homoseksualistów, którzy bez mrugnięcia 
okiem są zdolni pozbawić życia drugiego człowieka. 
I to jest chyba najciekawszy element tej książki. 
Konfrontacja dwóch kultur. Jedna strona mówi 
z niedowierzaniem „To tacy będziemy?!”, a druga 
zastanawia się „Tacy byliśmy?!”. Nic dziwnego, że 
Amerykanie z XX wieku mówią na podróżników 
w czasie „obcy” i nie potrafią znaleźć wspólnego 
języka. Z „Wyboru broni” wyraźnie wynika, że nie 
potrzeba obcym nadawać zielonej skóry i dorzucić 
parę macek, wystarczy skonfrontować dwa społe-
czeństwa oddzielone od siebie niecałym wiekiem. 

„Wybór broni” Birminghama to bardzo ciekawa 
pozycja i tych prawie sześćset stron czyta się bardzo 
szybko, pewnie z powodu owego kompleksowego 
ukazania problemów jakie mogliby napotkać po-
dróżnicy w czasie. Lektura tej książki często też 
stawia czytelnikowi pytania: „Czy zdajesz sobie 
sprawę, kim tak naprawdę jesteś? Czy wiesz, 
w jakim świecie żyjesz? Jak naszą cywilizację, tyle 
mówiącą o wolności, braterstwie, współczuciu dla 
bliźnich, mógłby określić ktoś z zewnątrz.” A to są 
dość ważkie pytania. 

  
Wojciech Świdziniewski 

  
John Birmingham 
Wybór broni Tom I trylogii Oś czasu 
Tłum: Radosław Kot 
REBIS, 2006 
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Morskie opowieści 
  
Jakoś tak się złożyło, że do tego numeru Fah-

renheita recenzuję w większości książki dziecięce. 
Wypada tylko się cieszyć, że tyle fantastycznych 
pozycji dla młodych czytelników znajduje się na 
księgarskich półkach. 

Tym razem powieść, a właściwie pierwszy tom 
większej całości (nie doszłam, jak dużej), oznaczona 
„wiek: 10+” z bohaterami czternastoletnimi: „Wam-
piraci. Demony oceanu” Justina Sompera. 

Maleńkie miasteczko w Zatoce Księżycowej, rok 
2505, poziom wód podniósł się do tego stopnia, że 
mapa świata wygląda zupełnie inaczej. Bliźnięta 
Grace i Connor Tempestowie mieszkają wraz 
z ojcem w latarni morskiej. Nie są akceptowani 
w społeczeństwie miasteczka, Grace jest pyskata, 
dociekliwa i nad wyraz inteligentna, Connor naj-
szybciej biega, najwyżej skacze, najdalej kopie piłkę. 
Słowem: dziwne dzieci. Ich historia jest niejasna 
i pełna tajemnic – ojciec za młodu wybył z Zatoki, 
a gdy po ponad roku wrócił, przytargał ze sobą za-
winiątka z bliźniętami. Powiedział, że to jego dzieci 
i basta. Te podrosły i są całkiem do taty niepodob-
ne, a też przejawiają owe dziwne skłonności do by-
cia inteligentną i silnym. 

Ojciec latarnik usypia rodzeństwo od lat tą sa-
mą szantą: Opowiem ci o wampiratach... Grace 
i Connor słuchają piosenki traktującej 
o demonicznym statku z porwanymi żaglami, kapi-
tanie z zasłoną na twarzy, za którą skrywa okropne 
oblicze, załodze złożonej z wampirów pożądających 
krwi bliźnich. 

W sielską-anielską atmosferę wdziera się proza 
życia. Ojciec umiera, pozostawiając po sobie tylko 
długi. Do mieszkania Tempestów za chwilę wprowa-
dzi się nowy latarnik, bank przejmie łódź ojca, 
a dzieci pójdą do sierocińca – ohydnej ochronki 
zarządzanej przez wstrętną babę. 

Rodzeństwo postanawia uciec, kradną łódeczkę 
i pod osłoną nocy wypływają na ocean. Zaczyna się 
sztorm, któraś fala przewraca łódź, dzieci toną... 

W ostatniej chwili zostają wyłowione z topieli, 
Connor trafia na pokład statku pirackiego, Grace – 
wampirackiego. 

I tak rozpoczyna się historia dzielnego rodzeń-
stwa. Rozdzielone, nie dające wiary w śmierć dru-
giego, samotne, muszą stawić czoła nowym wyzwa-
niom. 

Książkę czyta się lekko, łatwo i przyjemnie. Fa-
buła prowadzona jest równolegle, jeden z rozdział 
z pozycji Connora, jeden – Grace. I właściwie nie 
byłoby się do czego przyczepić, jednak odczuwam 
pewien niedosyt. 

Najpierw czas, w którym dzieje się akcja, rok 
2505. Oprócz informacji o podniesionym poziomie 
oceanów żadne inne przesłanki nie wskazują, że 
bohaterowie poruszają się po świecie przyszłym. 
Równie dobrze może to być rok 2006, a nawet 1950. 
Ani jakichś opowieści o wodnej apokalipsie, ani 
zaawansowanej technologii. 

Dalej: uboga scenografia. Zapyziałe miasteczko, 
pokłady dwóch statków, tawerna Mamy Kettle. Opi-
sy bezbarwne, podane kompletnie bez emocji. Boha-
terowie papierowi. Nie potrafiłam się utożsamić 
z rodzeństwem, ich rozpacz po stracie siebie nawza-
jem była jakaś taka... mało przekonująca. Podobnie 
wiara, że się odnajdą za jakiś czas. 

Nie wszystkie zawieszone na ścianach strzelby 
wypaliły lub z tej ściany spadły. Ojciec, gdy pewnej 



nocy uśpił dzieci, uśmiechnął się znacząco 
i pomachał do statku, który pojawił się w zasięgu 
wzroku w oparach mgły. Czy był to statek wampira-
tów, czy jakiś zwyczajny? 

Connor otrzymał od „swoich” piratów, jako łup 
z abordażu na inny okręt, medalion, który reaguje 
ciepłotą na myśl o ojcu i siostrze. Dlaczego – nie 
wiadomo. 

Wszystkie postaci (z wyjątkiem jednej jedynej) 
są pozytywne, uczuciowe, szlachetne, aż do mdłości 
miłe. Czyny są równie szlachetne. Mimo że piraci 
dokonują napaści na inny statek, wszystko odbywa 
się bez rozlewu krwi, bez jednej ofiary śmiertelnej. 

Tak, zdaję sobie sprawę, że to powieść dla mło-
dzieży, więc krwi i okrucieństwa być nie powinno, 
ale nie przekonała mnie książka do siebie. Autor 
albo wybrał nie ten świat (wampiry kojarzą się 
z krwiożerczością, piraci stereotypowo powinni być 
tępi, łoić rum bez przerwy i łupić bliźnich bez lito-
ści), albo zamierza nam przekazać jakieś rewolucyj-
ne pomysły w kolejnych częściach. Na razie jednak 
mu się to nie udało. 

Powieść w moich oczach ratuje historia Grace. 
Wampiraci są zarysowani ciut barwniej. Opiekun 
dziewczynki, Lorcan Furey mimo bycia szlachetnym 
do bólu wampirem, szarmanckim, młodym mężczy-
zną, jest chyba najlepiej wyrysowaną postacią. Po-
dobnie pomysł Uczty na wampirackim statku (co to, 
zdradzać nie będę, żeby nie spoilerować) – mam 
wrażenie, jakby Somperowi lepiej się te kawałki 
pisało, a historia Connora była na doczepkę. 

Zatem nie przekreślam powieści totalnie, zacze-
kam na tom drugi, zobaczę, jak Somper poradził 
sobie z podźwignięciem tematu. 

  
Karolina Wiśniewska 
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Koontz marnotrawny 
  
Napisać dobry horror to trudna sztuka. Trzeba 

bowiem sprawić, że przeciętny człowiek 
o przeciętnie wytrzymałych nerwach i w równie 
przeciętnych okolicznościach przyrody zastygnie 
w bezruchu nad książką, włos mu się zjeży tu 
i ówdzie, a krew w żyłach przyjmie formę gustow-
nych kostek lodu. A wszystko za pomocą szeregu 
zwykłych liter – bez żadnych efektów dźwiękowych, 
pełznących cieni, gęstniejącego mroku ani lodowa-
tych podmuchów. Tylko czytelnik i plik z pozoru 
niewinnych, zadrukowanych kartek. 

Próbowało wielu, udało się nielicznym, zaś 
w ścisłej czołówce szczęśliwców od lat plasują się 
Graham Masterton, Stephen King i Dean R. Koontz. 
Ponieważ cenię sobie różnorodność tematów 
i konwencji, najchętniej sięgam po książki tego trze-
ciego autora – mieszanki horroru, thrillera, krymi-
nału i science fiction, a nawet powieści gotyckiej, jak 
chociażby w rozpoczętej tomem „Syn marnotrawny” 
trylogii „Frankenstein”. 

Punkt wyjścia stanowi założenie, że Mary Shel-
ley się myliła. Doktor Frankenstein nie zginął z ręki 
stworzonego przez siebie monstrum, lecz żyje we 
współczesnym Nowym Orleanie i w zacisznym labo-
ratorium pracuje nad nową, doskonałą rasą, która 
pewnego dnia wyprze rodzaj ludzki. Na trop na-
ukowca wpada jego pierwszy twór – tytułowy boha-
ter zwący się teraz Deukalionem – oraz dwoje detek-
tywów ścigających sprawcę kilku makabrycznych 
morderstw. Wiadomo, żaden złowrogi spisek, nawet 
genialny, nie trwa wiecznie, zawsze się ktoś wtrąci 
i wszystko popsuje. 

Książkę Koontza można określić jednym słowem 
– straszna, ewentualnie dwoma – naprawdę strasz-
na. I nie dlatego, że mamy do czynienia z horrorem. 
Bynajmniej. Mamy do czynienia z horrorem tak 
słabym, że wolę nie myśleć o dwóch dalszych to-
mach. „Frankenstein” jest de facto scenariuszem 
serialu telewizyjnego przerobionym na powieść, a to, 
niestety, widać. Bardzo krótkie, najwyżej kilkustro-
nicowe rozdziały nie pozwalają akcji się rozkręcić, 
nabrać tempa czy rozmachu, lecz tną ją na kawa-
łeczki. Z jednej strony otrzymujemy szczegółowe 
i całkowicie zbędne opisy pomieszczeń – potrzebne 
scenografom, ale raczej nie czytelnikom – z drugiej 
zaś ledwo co zarysowane i boleśnie sztampowe po-
stacie. Prawy i sprawiedliwy potwór, młoda, twarda 
policjantka zwalczająca przestępczość 
i z poświęceniem zajmująca się autystycznym bra-
tem, zakochany w niej przystojny i wygadany part-
ner, genialny, dystyngowany naukowiec 
o perwersyjnych skłonnościach... Zestawu dopełnia 
seria odwołań do horroru literackiego i filmowego, 
począwszy od „Frankensteina” i „Drakuli” Brama 
Stokera, na „Rodzinie Addamsów” kończąc. Sporo 
tego dobra, tylko napięcia jak na lekarstwo. 

Jeśli zapomnieć, że „Syn marnotrawny” miał 
być horrorem, całość przed spaleniem na stosie 
ratuje humor. Na mistrza ciętej riposty wyrasta 
detektyw Michael Maddison, a tuż za nim 
w rankingu plasuje się sam narrator, co rusz wyzło-
śliwiający się na tematy dowolne. I chwała im obu, 
bo inaczej próba przebrnięcia przez trzysta stron 
wyjątkowo bzdurnej, pseudonaukowej paplaniny 
mogłaby się dla czytelnika zakończyć tragicznie, 
choćby kochał twórczość Deana Koontza na śmierć 
i życie. 

Jak rzekł jeden z bohaterów, „cienka linia dzieli 
poważne mordercze działania od zwyczajnej błaze-
nady”; jeszcze cieńsza – dobry horror od horroru 
niestrawnego. Tym razem mistrz grozy ową linię 
przeoczył i wszedł na pole minowe z osobiście po-
pełnionym niewypałem pod pachą. I chyba ta for-
ma, nomen omen, rozrywki przypadła mu do gustu, 
bo – co w nowym „Frankensteinie” najbardziej prze-
rażające – ciąg dalszy nastąpi. 

  
Marta Kisiel 

  
Dean Koontz, Kevin J. Anderson 
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Spacer po Rzymie 
  
Rzym to moloch, chaos i zgiełk. Wiedzą to za-

równo rzymianie, jak i przybysze.(...) Turyści i świa-
towcy przysięgają sobie, że ich noga nigdy tu już nie 
postanie – pół roku później znów jednak siedzą na 
Piazza Navona i popijają espresso. Powróciliby tu 
nawet, gdyby nie wrzucili monety do Fontanny Trevi. 

Podobnie bywa z tubylcami. Najpierw mieszają 
Wieczne Miasto z błotem, bo znowu utknęli w jakimś 
gigantycznym korku, a już pół godziny później wy-
sławiają je pod niebiosa: Rzym to przecież najpięk-
niejsza metropolia świata, najstarsza, najwytwor-
niejsza, najsłynniejsza, najciekawsza. Wieczna. 
Potem zaś pada zdanie, które jest równie oczywiste, 
jak kolejny strajk: Roma é sempre Roma. 

– Josef Imbach 
  
Roma Aeterna to miasto pamiątek przeszłości, 

o czym informują wszystkie przewodniki. Miasto 
gdzie stoi Colosseum, gdzie panował Juliusz Cezar 
i Oktawian August, stolica Imperium Romanum, 
potem centrum nowożytnego chrześcijaństwa. Swo-
ista ikona historii i kultury europejskiej, od czasów, 
gdy kultura ta dopiero wzrastała... Bo przecież, choć 
rodziła się w śródziemnomorskiej Helladzie, dojrze-
wała w Rzymie... 

Niemniej, niewiele wiem o Wiecznym Mieście. 
Tyle, co przeczytałam w przewodnikach i zobaczy-
łam podczas jednej wizyty – reszta to wyobrażenia 
zaczerpnięte z literatury, głównie z beletrystyki. 
Czyli: nic nie wiem o Rzymie. Przyznaję się otwarcie: 
nie lubię historii, nie fascynuje mnie przeszłość, 
czytanie o epokach minionych uważam za marno-
wanie czasu (który przecież można przeznaczyć na 
czytanie literatury rozrywkowej) i zajęcie wybitnie 
nudne oraz nużące. W przerwy międzywyrazowe 
należy włożyć jeszcze dowolne, byle obraźliwe, 
a nawet wulgarne epitety – wówczas mój stosunek 
do historii będzie wyrażony w pełni. 

Z takim nastawieniem recenzja książki „Książę-
ta kościoła, artyści i kurtyzany” Josefa Imbacha 
powinna stanowić co najmniej oszczędne stwierdze-
nie, że jest to pozycja poznawcza, naukowa, napisa-
na przez specjalistę i z całą pewnością dla miłośni-
ków historii. Czyli nie dla mnie. I tyle. 

Nic bardziej mylnego. Oczywiście, jest to jak 
najbardziej książka, w której pojawia się historia, co 
więcej, książka bogata w historyczne fakty. Nie spo-
sób pisać o Rzymie, nie wspominając o epokach 
minionych. Ale liczy się też, jak się o nich opowiada. 

Josef Imbach nie będzie opowiadał linearnie, 
chronologia nie ogranicza go w żaden sposób. Jego 
książka zawiera mnóstwo anegdot, opowieści spoza 
głównego nurtu historii, nie ujętych w podrę-
cznikach, szczególnie w podręcznikach szkolnych. 
Jednak to nie chronologii podporządkowana jest 
gawęda o Rzymie, lecz miejscom. Autor zabierze 
czytelnika na wycieczkę po współczesnym Wiecz-
nym Mieście, pisząc o historii z dezynwolturą, na 
jaką może sobie pozwolić jedynie znawca. I może 
dlatego jest to książka tak urokliwa. 

Zaczynając od wczesnego renesansu, czasu, gdy 
rozkwitała w Rzymie nauka i sztuka, a upadek mo-
ralny kościoła doczekał się opisów, opowiada Im-
bach o świętości i nierządzie, o obyczajach 
i mentalności ówczesnych rzymian. Szczególnie 
interesujące są opisy życia kobiet, noszących miano 
cortigiana onesta – i wyjaśnienie, dlaczego do dziś 
przetrwał jedynie jeden okaleczony napis nagrobny 

w kościele San Marco, choć Roma słynęła 
z kurtyzan. Poprowadzi nas autor również do sie-
dziby Świętej Inkwizycji, klasztoru Santa Maria 
sopra Minewra, zajmowanej do dziś przez Domini 
canes, i opowie o podwalinach późniejszej inkwizy-
cji, która niechlubnie zapisała się na kartach histo-
rii. I nie będzie to opowieść patetyczna, o, nie! Im-
bach zawiedzie nas także do słynnej Kaplicy Syk-
styńskiej, nie po to jednak, by oglądać znane freski, 
lecz by dowiedzieć się, kim byli łowcy głów... 

Nie sposób opisać wszystkiego. Fakty historycz-
ne i epoki przenikają się wzajemnie w gawędzie 
Josefa Imbacha, bo tam, gdzie mówią kamienie, 
a nawet posągi, czas płynie inaczej i nielinearnie. 
Jak twierdzi sam autor: „historia Rzymu stanowi 
mozaikę niezliczonych wątków, które prawie nigdy 
do siebie nie pasują, a jednak są ze sobą nieroze-
rwalnie związane”. Dość rzec, że ciekawostki o Wie-
cznym Mieście, anegdoty i opowieści historyczno-
polityczne wypełniają szczelnie każdą kartę książki. 
Będzie nie tylko o najstarszych zawodach świata, 
a raczej nie tylko o tym, co się z pojęciem profesji 
tak opisanej kojarzy. Bo czyż równie stary nie jest 
zawód krawca lub kucharza? A kulinariom również 
sporo miejsca jest w książce poświęcone. Od zbyt 
drogich karczm, o których wspominają najdawniej-
sze przewodniki dla pielgrzymów, po lokale słynące 
z kuchni, do jakich zalicza się restauracja Alberta 
serwująca fettuccine; od historii kulinarnej konkla-
we, po lody Giollittiego Poznać będzie można rów-
nież opowieści o sławnych archiwach Watykanu 
i o kompletnie nieznanym watykańskim prawie 
pracy. I o Swizzeri, choć podobno nie można powie-
dzieć nic nowego o najmniejszej armii świata. Wszy-
scy nawet wiedzą, że jej mundury zaprojektował 
Michał Anioł lub Giotti.. A właśnie, że nie... 

Imbach, choć porządkuje opowieści w dość wy-
raźne zbiory tematyczne, wcale nie przejmuje się 
zakreślonymi tematykami. Obok opowieści 
o artystach, pojawiają się fakty polityczne dotyczące 
papieży, niejedna kurtyzana przewinie się 
w wątkach o Watykanie, a w opisach życia codzien-
nego nieraz trafimy na wzmianki, które równie do-
brze mogłyby pojawić się w zupełnie innych czę-
ściach. Nie ma to żadnego znaczenia – mozaika 
tworzy wyraźny i ciekawy obraz. Gawęda snuta 
podczas spaceru nie może mieć w Rzymie porządku 
chronologicznego, nie można również łatwo rozgra-
niczyć zagadnień. Imbach nie próbuje zresztą, jego 
książce nie przyświeca ambicja opracowania na-
ukowo-badawczego, ani też cel stricte dydaktyczny. 
Za to stara się opowiedzieć o Romie nieznanej tury-
stom, niewidocznej na zdjęciach w albumach 
i przewodnikach. 

I takiej gawędy warto posłuchać. Niehistorycz-
nej opowieści historycznej, ale interesującej 
i barwnej, pełnej dowcipu i swobody, i o niebo lep-
szej od niejednej beletrystycznej książki z akcją 
w Wiecznym Mieście. 

Podobno na temat Rzymu powstało więcej ksią-
żek niż dróg, które do niego prowadzą. Gdyby meta-
forycznie porównać właśnie drogi do Rzymu 
i książki o Rzymie, to „Książęta kościoła, artyści 
i kurtyzany” byłyby krętą, wąską ścieżką, prowa-
dzącą w ciemne zakamarki, zaułki, ukryte dzielni-
ce... Niekiedy warto przejść taki szlak. 

  
Małgorzata Koczańska 

  
Josef Imbach 
Książęta, kościoła, artyści i kurtyzany 
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Nudne jest życie wampira 
  
Źle się dzieje, gdy dziecko nie ma kontaktu 

z rówieśnikami, a całe swoje dzieciństwo i czas doj-
rzewania spędza wśród dorosłych. To ostatnie sty-
muluje wprawdzie rozwój intelektualny, ale konse-
kwencje tego pierwszego mogą być odczuwalne 
przez całe życie. W ten czy inny sposób. Wielu z nas 
miało w dzieciństwie wymyślonego przyjaciela, jed-
nak na ogół nie był dla nas jedynym towarzyszem 
zabaw, była szkoła, podwórko, jacyś kuzyni. Dla 
tych, którzy czuli się bardzo samotni, może odrzu-
ceni, był to często jedyny kolega, lecz nawet oni 
mieli jakiś kontakt z innymi dziećmi. 

Inaczej stało się w przypadku Tarquina Blac-
kwooda. Wychowujący się w wielkiej posiadłości, 
otaczany przez pozostałych mieszkańców opieką 
i miłością (no, może nie przez wszystkich), inteli-
gentny i niesprawiający większych kłopotów wy-
chowawczych był jednak usuwany z każdej szkoły, 
do której go zapisano. Co, jak łatwo się domyślić, 
skończyło się rezygnacją z edukacji poza domem. 
I to nie pozostało bez wpływu na zachowania 
i sposób myślenia bohatera. Pod pewnymi względa-
mi dojrzały i odpowiedzialny, taki „stary malutki”, 
z drugiej strony niestabilny emocjonalnie „dzieciak”. 

To jednak nie tłumaczy przecież faktu, dlaczego 
chłopca, a potem młodzieńca, z każdej szkoły bły-
skawicznie usuwano. Przyczyna tkwiła bowiem nie 
tyle w samym bohaterze, ile tuż obok niego. Przy 
boku Tarquina, odkąd ten sięgał pamięcią, stał 
Goblin. Od naszych wyimaginowanych przyjaciół 
różnił się tym, że istniał naprawdę, choć nikt oprócz 
bohatera go nie widział. Był taki jak Quinn, razem 
z nim rósł, uczył się wykonywania różnych czynno-
ści i zdobywał wiedzę. Oczywiście wszyscy traktowa-
li go jak produkt dziecięcej wyobraźni, z czasem 
jednak przekonali się, że tak nie jest, że Goblin 
istnieje naprawdę, a więź, jaka łączy chłopców, jest 
nierozerwalna. 

Oczywiście z biegiem lat Tarquinowi obecność 
Goblina czasem przeszkadzała, ale tak bywa nawet 
w najbardziej kochającej się rodzinie, i pewnie sto-
sunki między nimi a światem jakoś by się ułożyły, 
bo właśnie zaczynały się układać, gdyby nie to, że 
na drodze Tarquina stanął wampir, który postano-
wił uszczęśliwić go nieśmiertelnością. Nie był to dar 
wyczekiwany. Wszystkie plany młodzieńca legły 
w gruzach, a przemiana w przypadku Goblina oka-
zała się dużo gorsza i brzemienna w skutki. Dość 
szybko sytuacja stała się na tyle poważna, że Tarqu-
in Blackwood musiał zacząć szukać pomocy. Ponie-
waż z racji swego nowego statusu nie mógł udać się 
tam, gdzie w innej sytuacji mógłby ją otrzymać, 
postanowił zwrócić się do znanego już czytelnikom 
Anne Rice, słynnego wampira Lestata. 

„Posiadłość Blackwood” jest historią życia 
Tarquina, opowiadaną Lestatowi. Przy okazji czytel-
nicy poznają losy tytułowej posiadłości i jej miesz-
kańców. Żadna tajemnica, a wiele jest mrocznych 
i przerażających, nie pozostaje w ukryciu. Goblin 

okazuje się nie być jedynym aktywnym duchem 
w okolicy, wyspa na bagnach przestaje być rodzinną 
legendą, zaś jej ponowne odkrycie wydobywa na 
światło dzienne nie tylko kolejny makabryczny se-
kret, ale i nie przynosi nic dobrego. Nikomu. 

Bez wątpienia historie opowiedziane 
w „Posiadłości Blackwood” są ciekawe i warte po-
znania, jednak opisanie świata i ludzi kronikarską 
manierą zdecydowanie książkę zubaża. Styl narra-
cji, jak również dialogów na wykresie obrazowałaby 
linia prosta, żadnych zygzaków, po prostu mnóstwo, 
przyznam, bardzo ładnie połączonych ze sobą, słów, 
które pozostawiają czytelnika obojętnym. Wydarze-
nia i bohaterowie ani ziębią, ani grzeją. Ot, ktoś 
gdzieś przy sąsiednim stoliku opowiada nawet dość 
ciekawe rzeczy, lecz mówi tak monotonnym głosem, 
że nie bardzo chce się słuchać. 

A wielka szkoda. Nie tylko bohaterowie czy wy-
darzenia, ale już same miejsca, w których toczy się 
akcja – mokradła Luizjany, Nowy Orlean zasługują 
chyba na użycie soczystych barw. Gdyby ich dodać, 
czytelnik mógłby nie tylko dowiedzieć się, ale rów-
nież poczuć i przeżyć, bo historia jest tego warta. 

To wszystko nie oznacza wcale, że książka nie 
jest warta przeczytania, po prostu trzeba wiedzieć, 
kiedy ją wziąć do ręki. Na pewno nie wtedy, kiedy 
chcemy zaspokoić wszystkie zmysły i zatopić się 
w lekturze całkowicie, nie bacząc na upływający 
czas. Nie wtedy, gdy chcemy chłonąć. Jeśli jednak 
emocje w nas buzują, to czemu nie, może część 
z nich dodana do opisywanych wydarzeń nada im 
kolorytu. 

  
Dorota Pacyńska 

  
Anne Rice 
Posiadłość Blackwood 
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Straszna książka 
  
Do końca życia chyba nie przestanę czytać 

książek dla dzieci. Z różnych powodów: najpierw 
czytałam dla siebie, teraz dla córki, w przyszłości 
zapewne dla wnuka. Ale czy jakikolwiek dorosły 
wyrósł z literatury dziecięcej lub młodzieżowej? Czy 
to nie tak, że powracamy do literatury bezpiecznej, 
bo znanej, oswojonej? Wszelkiej maści baśnie 
i bajki, mity i legendy – to nasze pierwsze spotkanie 
ze słowem pisanym, baza, na której budujemy swoje 
zainteresowania przyszłym gatunkiem książek czy-
tanych w późniejszych latach. 

Niektórzy wyrastają z bajek i wpadają w szpony 
mainstreamu, a niektórzy, jak ja, pozostają 
w świecie szeroko pojętych fantazji. 

Oddaję się chwalebnej w moim mniemaniu mi-
sji zaszczepienia córce takiego poglądu na książki, 
by chciała pozostać w moim świecie. No w końcu 
ktoś tę masę papieru zalegającego na półkach musi 
odziedziczyć i wolałabym, by nie zbierał się tam 
tylko kurz. 

W związku z tym czeszę rynek w poszukiwaniu 
dobrych powieści dla dzieci. I tak w moje ręce wpadła 
książka kompletnie mi nieznanego niemieckiego pi-
sarza Kaia Meyera. Z notki biograficznej wynika, że 
ten trzydziestosiedmioletni autor napisał do tej pory 
już czterdzieści pięć powieści! (I pisze dalej!) Jest 



bardzo popularny w Niemczech, łączny nakład jego 
książek przekroczył tam półtora miliona egzemplarzy. 
Założyłam zatem, że nie stracę czasu podczas lektury 
pierwszego tomu dziesięcioczęściowej serii „Siedem 
pieczęci” – „Powrót czarnoksiężnika”. 

Założyłam słusznie: lekturę odbywałam na głos, 
czytając córce do poduszki, w zamierzeniu jeden 
rozdział co wieczór. I to akurat zamierzenie w sferze 
zamysłu pozostało. Załapałyśmy obie takiego bakcy-
la, że chrypiąc i rzężąc wręcz, odczuwając suchość 
w gardle, przeczytałam książkę w trzy wieczory. 

Historia dla dorosłych banalna: bawiące się 
dzieci, nagłe pojawienie się obcego (w tym wypadku 
obcej) w mieście, wiedźmy, czary, artefakt. Dzieci 
okazują się odważne ponad miarę, wiedźmy okrut-
ne, artefakt potężny. Czyli: do znudzenia tak samo. 

Ale... Czytelnikiem nie jestem tak naprawdę ja, 
czytelnikiem jest dziecko, dla którego spotkanie 
z wiedźmą i okrucieństwem pozostawało do tej pory 
w świecie baśni. Jakaś piękna księżniczka, cudow-
nej urody królewicz, czarownica zła i brzydka, świat 
z gatunku neverland – za siedmioma górami, za 
siedmioma morzami, czyli nigdzie – to wszystko 
dzieciaki już znają i lubią. A teraz spotykają się 
w realnym miejscu, tu konkretnie w niewielkim 
miasteczku Giebelstein z paroma domami na krzyż, 
sklepem, kościołem i herbaciarnią. Wiedźmy nie są 
stare i brzydkie. Wręcz przeciwnie: przepiękne, 
dwudziestoparoletnie laski w miniówach 
z torebkami z krokodylej skóry. 

Okrucieństwo to nie kawałek zatrutego jabłka 
czy kłujące wrzeciono, lecz uwodzicielski głos: jaki 
jesteś miły, szkoda, że nie przeżyjesz nawet godzi-
ny... 

Dzieci lubią się bać. Oczywiście wtulone 
w bezpieczne ramiona rodzica. Oczywiście 
w granicach rozsądku. I Meyer tej granicy nie prze-
kroczył. Dawkuje strach, młodociany czytelnik nie 
jest bombardowany potęgującymi grozę opisami, te 
„straszne” rzeczy są podawane w takiej formie 
i w takich miejscach, że przeczytania następnego 
zdania łagodzi momentalnie wydźwięk poprzednie-
go. I tak moim zdaniem być powinno. 

Główni bohaterowie, dwunastoletni Kira, Liza 
i Nils, to fajne postaci. Dzieciaki na wskroś normal-
ne. Ładne wewnętrznie, pozbawione złych cech, ale 
nie aniołkowate. Trochę pracowite, a trochę leniwe. 
Rozrabiające umiarkowanie, ale nie safandułowate. 
Odważne, lecz nie ryzykanci. No i najważniejsze: 
pozbawione postawy moralizatorskiej. 

I całe szczęście. Najbardziej w książkach dla 
dzieci nienawidzę dydaktycznego smrodku. 

Wracając do poprzedniej myśli, o postaciach: 
jest z kim się utożsamiać. Mojej ośmioletniej córce 
nie przeszkadzało, że Kira (to na niej skupia się 
akcja) jest parę lat od niej starsza. 

Warto też powiedzieć co nieco o szacie graficz-
nej. Piękne wydanie, zafoliowane, w twardej opra-
wie, z cudnymi ilustracjami (żałuję tylko, że czarno-
białymi), wielką czcionką i na dobrej jakości papie-
rze. Ta książka przetrwa wiele czytań. 

A ja już mam zamówienie na głośną lekturę ko-
lejnej części. Moja córka z rozjaśnionymi uśmie-
chem oczami prosi: poczytaj mi, mamo. Taka 
straszna książka... 

  
Karolina Wiśniewska 

  
Kai Meyer 
Powrót czarnoksiężnika (tom I serii Siedem pie-

częci) 
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Okropne ptaszysko 
  
No i jestem po lekturze drugiej części cyklu 

„Siedem pieczęci” Kaia Meyera. 
Przed momentem recenzowałam część pierwszą, 

„Powrót czarnoksiężnika”, i w zasadzie podtrzymuję 
wszystko dobre, co o książce powiedziałam. 

Jest i strach, umiejętnie dawkowany, jest 
i ciekawy pomysł na straszenie, jest i piękne wyda-
nie. (Swoją drogą ładnie będzie na półce wyglądać 
cały cykl z tym estetycznym designem.) 

Warto powiedzieć co nieco o treści: do trójki 
przyjaciół, Kiry, Lizy i Nilsa, dołącza Chryzostom 
Złotousty, potocznie nazywany Chryzkiem, przy-
stojny, czarniawy chłopiec w wieku lat dwunastu, 
noszący się wyłącznie na czarno. Poznałam go już 
w „Powrocie czarnoksiężnika”, lecz tam odegrał 
jeszcze zbyt poślednią rolę, bym zajmowała się jego 
opisem. Tu, w „Czarnym bocianie” wyrasta na rów-
norzędnego partnera pozostałych, a dodatkowo 
staje się przyczyną rozterek sercowych dziewczynek. 

Dzieci zostały naznaczone piętnem Siedmiu Pie-
częci, o których nie chcę opowiadać zbyt wiele, by 
nie spoilerować tomu pierwszego. Dość powiedzieć, 
że piętno przyciąga teraz do nich złe moce, 
z którymi muszą walczyć. 

I taka zła moc pojawia się w Giebelstein, 
a konkretnie w zrujnowanym hotelu – własności 
rodziców Lizy i Nilsa. Scenografia akurat w sam raz 
do horroru, jaki przeżyją dwunastolatki. 

Meyer ma ciekawe pomysły, nie wykorzystuje 
ogranych schematów, demony w jego wykonaniu są 
jednocześnie i przerażające, i na tyle znane, żeby 
młodociani czytelnicy potrafili sobie je zwizualizo-
wać. Na przykład pod postacią czarnego bociana: 
ogromnego, ponad trzymetrowego, z potężnym, 
krwistoczerwonym dziobem i pazurami, które drą 
deski tak łatwo jak masło. Żadnych nieprawdopo-
dobnego śluzu cieknącego z pyska, ognia gorejące-
go, ośmiu łap czy mordy wprost z kosmosu. 

I znowu dzieci muszą stanąć przeciwko złu, wy-
pędzić je z miasteczka, by innym mieszkańcom żyło 
się spokojnie. Zło budzi grozę, jest bardzo niebez-
pieczne, jednak zostało tak opisane, by minimalnie 
przerazić czytelnika, potraktowane powierzchownie. 
To nasza wyobraźnia, dorosłych, potrafi dopowie-
dzieć całą resztę. 

Spodobał mi się pomysł, jaki zastosował autor 
w dotychczasowych częściach: dorośli osobnicy, 
rodzice dzieciaków i pozostali mieszkańcy miastecz-
ka są ukazani li i wyłącznie przez pryzmat małolet-
nich bohaterów, w ich rozmowach, ewentualnie 
narratorskich komentarzach. Sami nie są bohate-
rami opowiadanych historii. Jedynie ciocia Kiry, 
Kasandra, stanowi wyjątek, jest jedynym łącznikiem 
między światem dorosłych a światem dzieci. 

Przede mną jeszcze osiem części cyklu, mam 
nadzieję, że autor utrzyma poziom i kolejne tomy 
będzie mi się czytało równie przyjemnie. 

  
Karolina Wiśniewska 
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Galopem przez konwencje 
  

Drugi tom „Kronik Hjörwardu” wzruszył 
mnie i zachwycił, gdym go tylko ujrzała. 
O połowę krótszy od pierwszego, nad którym 

łzy rzęsiste roniłam, brnąc przez ciągnące się jak 
guma arabska akapity i setki nazw własnych! Autor 
się zlitował, chwała autorowi! – krzyczała dusza 
moja. 

A potem dusza zaczęła czytać... i wątpić. 
I truchleć. 

Wiadomo – coś na kształt fabuły w powieści być 
powinno. W „Wojowniku wielkiej ciemności” jest ona 
równie skomplikowana co konstrukcja cepa. Zła 
królowa przybywa znikąd, czaruje i przejmuje tron 
z błogosławieństwem inwentarza; dobry król ucieka, 
lecz w myśl zasady you can run, but you can’t hide 
przedstawiciele nowej władzy i tak go dopadają. 
Z rzezi niewiniątek żywcem wychodzi jeno księż-
niczka Arjata, dorastające dziewczę z gatunku py-
skatych, i książę Trogwar, dzieckiem w kołysce bę-
dący. Łba hydrze co prawda nie urwał, centaurów 
również nie zdusił, ale wszelkie znaki na niebie 
i ziemi mówią, że jeszcze się zdąży wykazać. Jak to 
zwykle bywa, ci, którzy ocaleli, łakną zemsty jak 
kania dżdżu, lecz chwili spokoju zaznać nie mogą, 
czując gorący oddech wroga na karku. Rozdzieleni 
przez okrutny los (a jakże), Arjata i Trogwar ruszają 
każde własną drogą. I tak dalej, w ten sam deseń, 
zgodnie ze starym, wielokrotnie sprawdzonym 
schematem, aż do w 100% przewidywalnego zakoń-
czenia. 

Podstawową cechą „Wojownika wielkiej ciemno-
ści” jest z pewnością dynamika. Scena goni scenę. 
Bohaterowie albo walczą, albo uciekają przed pości-
giem, rzadko kiedy znajdując czas na odpoczynek. 
Trudno nie ulec wrażeniu, że akcja powieści galopu-
je w dół po stromym zboczu, ryzykując co najmniej 
skręcenie karku, a czytelnik pędzi razem z nią. Po 
kroczących majestatycznie wydarzeniach w „Śmierci 
bogów”, imponującej i przytłaczającej epickim roz-
machem, tempo części drugiej niektórych może 
oczarować, innych ogłuszyć. Do odnalezienia jakiej-
kolwiek głębi niezbędna jest jednak łopata i zestaw 
przysłowiowych świec, a i tak za efekt poszukiwań 
nie ręczę. 

Gdzieś w tej bezdennej kotłowaninie wydarzeń 
plączą się bohaterowie – w końcu ktoś musi ucie-
kać, gonić, bić, rzucać czary czy doprowadzać do 
ruiny kolejne miejsca akcji. Klasyczni, schematycz-
ni, przewidywalni od początku do końca i zaledwie 
naszkicowani. Pełno ich, a jakoby nikogo nie było. 
Pomimo najszczerszych chęci nie wykrzesałam 
z siebie iskierki zainteresowania losami dyszącej 
żądzą zemsty Arjaty i szlachetnego Trogwara ani 
kogokolwiek innego spośród bohaterów pierwszo- 
i drugoplanowych. Coś na kształt nadziei pokłada-
łam we Władczyni, autorowi jednak zabrakło pomy-
słu na tę postać, tajemniczą i groźną tylko z nazwy. 

Tym, co w „Wojowniku...” drażniło mnie najbar-
dziej, jest połączenie nazbyt prostego stylu 
z ogromem rekwizytów i schematów, po które się-
gnął Pierumow. Za dużo fantasy w fantasy. Król 
i królowa, książę i księżniczka, czarodzieje 
i czarodziejki, źli i dobrzy bogowie, uczniowie i ich 
nauczyciele, wróżki, krasnoludy, trolle, elfy, tajem-
nicze zakony, morderczy wojownicy, uzurpatorzy, 
możnowładcy, starzy, ale jarzy wojacy, potwory 
światła i ciemności, smoki, ponure zamczyska, 
ukryte lochy, kręte uliczki, leśne ostępy, znamiona, 
śmiercionośne artefakty... Tradycja gatunku 
w pigułce, której połknięcie może grozić zadławie-
niem, opisana językiem tak prostym, że aż irytują-
cym. Gdzie tu ekspresja? Gdzie giętkie słowo? Gdzie 
powiew świeżości w duszącej stęchliźnie?... 

„Wojownika wielkiej ciemności” można polecić 
chyba tylko najbardziej zagorzałym fanom Nika 
Pierumowa, ewentualnie początkującym czytelni-
kom fantasy, którzy szukają książki lżejszej, łatwiej-
szej i krótszej niż „Władca Pierścieni”, a przy tym 
serwującej im na tacy kwintesencję klasycznych 
konwencji. 

Konwencji, dodajmy, w nadmiarze wybitnie 
ciężkostrawnych. 

  
Marta Kisiel 

  
Nik Pierumow 
Kroniki Hjörwardu: Wojownik wielkiej ciemności. 

Księga Arjaty i Trogwara 
Tłum. Ewa Skórska 
Prószyński i S-ka, 2006 
Stron: 374 
Cena: 39,90 

 

Rara avis 
  

Zbawicielem się nie rodzisz, zbawicielem 
się stajesz... 

– Didier van Cauwelaert 
  
Na księgarskich półkach literatura fantastyczna 

spoza obszaru twórczości anglojęzycznej jest zjawi-
skiem rzadkim. A jednak Videograf II poszperał po 
europejskich zasobach i wydał na polskim rynku 
trzecią już powieść Didiera an Cauwelaerta pt. 
„Ewangelia Jimmy’ego”. 

Gdyby szacować książkę po tytule, pojawi się 
natychmiast nieuchronne skojarzenie z bestielle-
rowym „Kodem Leonarda da Vinci”. Ostatnio nazbyt 
wiele utworów kojarzy się z powieścią Dana Browna. 
Przyznam, że zasłużenie. W większości przypadków. 
Lecz nie w przypadku „Ewangelii Jimmy’ego”. 

Oczywiście, początkowy akapit może zmylić. 
Skoro akcja zaczyna się współcześnie w Gabinecie 
Owalnym i już na pierwszej stronie pojawia się 
stwierdzenie: „No, to sklonowaliśmy Jezusa”, czego 
można się spodziewać? 

Przede wszystkim trafnej refleksji na temat roli 
wiary w życiu człowieka. Kwestia wiary, religii 
i zbawienia to oś zagadnień, o jakich pisze francuski 
autor, z dojrzałością i głębią, jaka nigdy nie zaist-
niała choćby śladowo w amerykańskim bestsellerze. 
Duchowość ma ogromne znaczenie dla postaci po-
jawiających się na kartach powieści Cauwelaerta. 
Od wiary zależeć będzie los prezydenckiego doradcy 



medycznego – cynika i ateisty, nieoczekiwanie skon-
frontowanego z klonem Zbawiciela. Wiara pozwala 
egzystować staremu kardynałowi, dogasającemu 
w watykańskim domu opieki dla księży. Ci dwaj 
ludzie będą mieli największy wpływ na czyściciela 
basenów, który w wieku lat trzydziestu (jakże ina-
czej?) dowiaduje się, że jest klonem Jezusa Chry-
stusa... 

Jimmy Wood, tytułowy bohater powieści, nie 
jest wierzący. Nie jest nawet religijny. Nigdy nie 
myślał o Bogu, Bóg go nie obchodził. Żył niecieka-
wie, choć uczciwie. Zwyczajnie. Aż pewnego dnia 
okazało się, że jest nowym wcieleniem Zbawiciela 
i amerykański prezydent wiąże z nim wielkie nadzie-
je... I wtedy wiara i religia stała się dla niego pro-
blemem kluczowym. Opisując losy Jimmy’ego, Ca-
uwelaert przedstawia dychotomię wiary i religii, 
człowieczeństwa i boskości... I wyraźnie upomina 
się o rozgraniczenie tego, co wewnętrzne, z tym, co 
kreowane jest na zewnątrz. Jedną z interesujących 
niezwykle i pomysłowych kwestii jest bowiem za-
gadnienie wizerunku. 

Wizerunek będzie częstym motywem w losach 
tytułowego bohatera. Jego narodziny, jak utrzymują 
specjaliści od genetyki i klonowania, umożliwił pe-
wien powszechnie znany wizerunek sprzed tysiącle-
ci. W wielkim planie, jaki przygotowują dla Wooda 
sztab prezydencki, CIA i FBI, wizerunek ma również 
niebagatelne znaczenie, choć teraz chodzi o image 
medialny. Czyż jednak Zbawiciela trzeba „kreować”, 
szkolić, by mógł stanąć przed publicznością? Jak 
wiadomo, oryginałowi sprzed wieków wcale nie było 
to potrzebne. Czy zatem profesjonaliści od PR nie 
próbują się mieszać w kompetencje Boga? 

Bóg jednak w „Ewangelii Jimmy’ego” nie poja-
wia się osobiście, niewiele się nawet o nim mówi. 
Również francuski autor nie stara się udzielić od-
powiedzi na pytanie, czy Bóg istnieje. Albowiem 
podobnie, jak postaci powieści, także czytelnik po-
zostanie sam wobec tej kwestii... 

I sam jest również Jimmy Wood. Pod tym 
względem przypomina on Zbawiciela Nikosa Ka-
zantzakisa – podobieństwo dylematów, przeznaczo-
nej roli, konieczność wyboru życiowego brzemienia, 
mogą sugerować, że powieść francuskiego autora 
inspirowana jest „Ostatnim kuszeniem Chrystusa” 
o wiele silniej niż „Kodem Leonarda da Vinci”. 

Niemniej, choć „Ewangelia Jimmy’ego” sięga do 
tematyki wysokiej i poważnej, nie przytłacza powa-
gą. Przeciwnie. Wymiar refleksji zrównoważony jest 
przez humor i to humor wysokiej próby. Cauwela-
ert, używając fantastyki bliskiego zasięgu, ośmiesza 
mechanizmy polityki i polityczną poprawność. 
Przedmiotem satyry są Stany Zjednoczone – gdy 
akcja trafia do Europy, do miejsc kultu takich, jak 
Lourdes, albo ośrodków wiary, jak Watykan, oceny 
autora są realistyczne i boleśnie ostre. 

„Ewangelia Jimmy’ego” nie jest, jak może się 
wydawać na podstawie niniejszego omówienia, po-
wieścią trudną w odbiorze. Przeciwnie. Lekkie pióro 
sprawia, że czyta się znakomicie i naprawdę nieła-
two się oderwać od lektury. Ponieważ przy wszyst-
kich warstwach, jest to nadal literatura, jaką zwy-
kło się określać mianem lekkiej. I spełnia wszelkie 
postulaty beletrystyki – dynamiczna akcja, sensa-
cja, interesujące kreacje postaci. Jednocześnie jest 
to powieść skłaniająca do przemyśleń, budząca 
refleksje. Zdecydowanie warta przeczytania – i to 
w celach właśnie rozrywkowych. 

Jest bowiem „Ewangelia Jimmy’ego” czymś 
jeszcze. Namacalnym dowodem, że pojęcie literatury 

rozrywkowej utożsamianej z literaturą nie porusza-
jącą głębszych treści, wymyślone zostało 
i rozpropagowane przez tych, którym nie wystarcza 
wyobraźni, dojrzałości lub talentu, by tworzyć coś 
więcej niż tekstowy muł, na wyrost nazywany bele-
trystyką. 

  
Małgorzata Koczańska 

  
Didier van Cauwelaert 
Ewangelia Jimmy’ego 
Tłum: Stanisław Rościcki 
Videograf II, 2006 
Stron: 314 
Cena: 29,00 

 

Zagadka Sfinksa 
  
Robin Cook, spec od technothrillerów. 
Sfinks, nieodmiennie kojarzony ze starożytnym 

Egiptem. 
Hmm, co może wymyślić spec od technothrille-

rów, osadzając akcję w starożytnym Egipcie? Naj-
bliższe skojarzenie to grobowiec Tutenchamona 
i słynna klątwa faraona, którą zgrabnie wyjaśnił 
Ceram w swojej książce „Groby, mikroby i uczeni”. 
No to jesteśmy w domu. Cook pisze coś o mikrobach 
(technothriller), jakie uwolniono w grobowcu Tuten-
chamona (starożytny Egipt). A tu figa! Nie spojrza-
łem na datę pierwszego wydania tej książki. Rok 
1979, a „Sfinks” to dopiero trzecie dzieło pana Ro-
bina. Teraz wszystko stało się jasne. 

„Sfinks”, to teoretycznie powieść sensacyjna, 
która dzieje się „współcześnie” (pamiętajmy o roku 
wydania książki) we wspomnianym Egipcie. Lubię 
wszelakie starożytności, a Egipt, za szczenięcych 
lat, był moim konikiem, dlatego też z niejakim zapa-
łem zabrałem się do czytania tej powieści. No cóż. 
Początek klasyczny dla sensacji. Krótkie sceny 
wprowadzające, z różnych epok historycznych. Pró-
ba rabunku grobu faraona w starożytności, potem 
Carter ze swoim wielkim odkryciem i czasy „współ-
czesne”. Do początku właściwie nie mam się co 
czepiać – widać, że Cook sięgnął po historyczne 
opracowania i ważne dla powieści fakty zgrabnie 
oplótł fabułą. Za to dalej... 

Dalej mamy czysto harlekinową opowieść osa-
dzoną w egzotycznych klimatach Bliskiego Wscho-
du. I zdaje mi się, że praca nad tą powieścią rozpo-
częła się niechcący, od wycieczki do Egiptu. Autor 
zwiedził tam jedno muzeum, grobowiec Tutencha-
mona, rynek w Kairze, piramidy w Gizie, Luksor 
i kilka hoteli. Klasyczne wczasy w Egipcie. I bardzo 
dobrze, że autor spisał również wszystkie dziwne 
nazwy tych miejsc z przewodnika – w takiej książce 
jest to niezbędne. Dorzucił do tego parę romantycz-
nych opisów, główną bohaterkę (oczywiście pani 
archeolog), wątek miłosny (a jakże!), kilka trupów, 
skarby z grobowca faraona, przemytników i troszkę 
innych niezbędnych pierdoł. Okrasił to encyklope-
dyczną wiedzą o XXI dynastii i faraonie Setim I, 
dodał szczyptę archeologicznych szczegółów, za-
mknął bohaterkę w grobowcu i powieść wyszła jak 
ta lala. Tylko że to nie jest sensacja, a co dopiero 
sensacja o zacięciu historycznym! To nie jest nawet 
nasz Pan Samochodzik! To zwykły romans! I dopiero 
jak przestawiłem się (a stało się to w połowie książ-
ki) z sensacji na romantyczną opowieść, to całość 
nabrała kolorów. Tylko że ja romansów nie lubię. 



Reasumując, „Sfinksa” czyta się bardzo szybko 
i również szybko wylatuje on z głowy. Każdy, który 
jako tako zna historię Egiptu, nie znajdzie w tej 
książce dla siebie nic ciekawego z czasów faraonów. 
Ten, kto spodziewałby się jakichś nagłych zwrotów 
akcji, ciekawych rozwiązań fabularnych czy intrygu-
jących postaci, również odejdzie z kwitkiem. Jed-
nym słowem – czytadło – tylko dla wiernych fanów 
Robina Cooka. 

Aha, tytułowy Sfinks pojawia się w książce 
z dwa razy. I nie ma nic wspólnego z fabułą. 

  
Wojciech Świdziniewski 

  
Robin Cook 
Sfinks 
Tłum: Małgorzata Pacyna 
REBIS, 2006 
Stron: 321 
Cena: 27,00 

 

Na śmietniku cywilizacji 
  
Jedną z cech fantastyki jest to, że opowiadając 

o mniej lub bardziej ważnych sprawach, posługuje 
się kamuflażem, czyli zamiast pisać 
o mieszkańcach, dajmy na to Kłaja, umieszcza swo-
ich bohaterów w innym czasie lub/i miejscu, budu-
jąc jednocześnie całkiem nowy świat. Jednak ten 
fantastyczny kostium w niczym nie zmienia faktu, 
że autorzy SF/F tak naprawdę mówią w swoich 
książkach o tu i teraz. 

Zresztą nie tylko oni przekazują swoje myśli, 
osadzając akcję w minionej lub nieistniejącej rze-
czywistości. Przykłady Eco czy Marqueza, których 
nikt o związki z fantastyką jako taką nie posądza, 
wyraźnie o tym świadczą. Być może pewne zagad-
nienia stają się bardziej wyraziste, jeśli pokazać je 
na tle nieznanym, nieoswojonym lub w lekko prze-
kształconej teraźniejszości. Może przemawiają do 
adresata dopiero wtedy, gdy ukazać je 
w wymyślonych realiach, nieważne, czy będzie to 
piaszczysta Arrarkis, Cintra, Enteropia, czy Polska 
za lat pięćdziesiąt. Być może nie potrafimy dostrzec 
wokół siebie pewnych zjawisk, jeśli najpierw nie 
zobaczymy ich w Świecie Harlana lub Paradyzji. 
Może ludzkość jako całość ma po prostu defekt, 
polegający na niezauważaniu tego, co ważne, ale 
codzienne, na nieumiejętności definiowania tego, co 
się dzieje dookoła i braku kryteriów odsiewających 
ziarna od plew. I nie wińmy za to tak zwanego 
„szumu informacyjnego”, w końcu bajarze byli zaw-
sze, a przesłaniem mitów i legend nie były przecież 
historyjki, o tym, że jakiś niemowlak w kolebce 
skręcił czyjś kark. 

Dlaczego o tym piszę? Z dwóch powodów. Raz: 
książka, której tyczyć ma ta recenzja, i do której 
mam nadzieję w końcu dojdę. Dwa: dyskusja pro-
wadzona między innym na Forum Fahrenheita na 
temat: „Sztuka fantastyczna, sztuka w fantastyce”. 
Tak się jakoś w moim umyśle te dwie sprawy na 
siebie nałożyły, że chyba nie potrafię ich rozdzielić. 

A skoro już o książce wspomniałam, to najpierw 
kilka słów, czemu ten właśnie tytuł skojarzył mi się 
ze wspomnianą dyskusją. Otóż „Zamroczenie” Joëla 
Egloffa jest pozycją jak najbardziej mainstreamową. 
Wydawnictwo Literackie reklamuje tytuł jako tragi-

komedię. Rzeczywistość, w której żyją bohaterowie 
książki jest groteskowa i przez to jest blisko „Za-
mroczeniu” do Mrożka czy Topora. Wprawdzie rów-
nież do Lema czy Monthy Pythona, ale to by nas 
prowadziło do rozważań o tym, co decyduje 
o przynależności utworu do konkretnego gatunku 
i o słuszności wyborów, których skutkiem jest to, 
czy książka trafi na tak zwaną górną półkę, czy do 
getta, więc ten wątek pomińmy. 

Świat „Zamroczenia” w pełni zasługuje na mia-
no „śmietnika cywilizacji”, to rzeczywistość postin-
dustrialna, nawiasem mówiąc dość paskudna. Ob-
szar, po którym poruszają się bohaterowie jest za-
mknięty i to bynajmniej nie granicami administra-
cyjnymi. Rozciąga się między wysypiskiem śmieci, 
oczyszczalnią, torami kolejowymi, dającą zatrudnie-
nie większości mieszkańców Rzeźnią 
i supermarketem. Mieszkańcy tego miejsca nigdzie 
nie wyjeżdżają, bo nie odczuwają takiej potrzeby. 
Wyjątkiem jest główny bohater, który marzy 
o wyjeździe, ale jego przyjaciel Barszcz twierdzi, że 
wszędzie jest tak samo, więc nie warto się nigdzie 
ruszać. Mogłoby się wydawać, że jest to egzystencja 
bardzo jałowa: praca-dom, dom-praca, czasem ja-
kieś utrudnienie komunikacyjne typu gęsta mgła, 
w której można pobłądzić lub co gorsza natknąć się 
na psie hordy, ale to nieprawda. Ludzie mają tu 
swoje rozrywki. W końcu czy może być coś przyjem-
niejszego niż kąpiel w zbiorniku dekantacyjnym lub 
miłość na złomowisku. Ile radości i pożytku mogą 
dostarczyć znalezione na wysypisku materac, trochę 
tylko porysowany bidet czy prawie nowa rura wyde-
chowa. Czasem trafi się prawdziwy los szczęścia 
i coś wypadnie z przelatującego lub spadającego 
samolotu. Życie jest piękne. 

Wydawałoby się, że opisywany przez autora 
świat jest nieprawdziwy, bo żaden normalny czło-
wiek nie zgodziłby się tak żyć. W kieracie odmóżdża-
jącej pracy, którą odreagowuje się płytkimi i równie 
odmóżdżającymi rozrywkami, bez jakiegokolwiek 
pojęcia o tym, co dzieje się choćby za torami kolejo-
wymi. Tak żyć się przecież nie da. Na pewno? Czy 
rzeczywiście możemy patrzeć na bohaterów książki 
jak na przygłupich nieudaczników, żyjących dzięki 
cywilizacyjnym odpadkom? Za to akurat nie dała-
bym głowy. Bo czy my naprawdę wiemy i, co waż-
niejsze, czy chcemy wiedzieć, co jest za najbliższym 
nasypem? 

„Zamroczenie” jest utworem, który można przy-
pisać do kilku gatunków literackich, ale tak na-
prawdę to nie ma żadnego znaczenia, bowiem jest to 
książka po prostu dobra. Dlaczego? A dlatego, ze 
niezależnie od kostiumu, jaki dla potrzeb tej historii 
autor wybrał, mówi ona o nas i o świecie, w którym 
żyjemy. Tylko tyle i aż tyle. 

  
Dorota Pacyńska 

  
Joël Egloff 
Zamroczenie 
Tłum: Małgorzata Kozłowska 
Wydawnictwo Literackie, 2006 
Stron: 124 
Cena: 24.99 

 

 



Powtórka z rozrywki – zupełnie przy-
padkiem 

  
Trzysta lat tajemnicy. Fiu, fiu. Kolejne bru-

talne morderstwo. Straszne. Śmiertelny sekret. 
A to coś nowego. Ekwinokcjum nadchodzi. 

Podobnież koniec świata, jak powiadają. 
Ech. Dziwnym trafem mające budzić grozę ha-

sła z okładki „Ekwinokcjum” Michaela White’a nie 
przyprawiły mnie ani o dreszcze, ani o stan prze-
dzawałowy. Żeby nie było, że wcale nie zareagowa-
łam, skądże znowu – brew ma powędrowała w górę 
czoła i tam zastygła, gdym szukając informacji 
o tysiącach/milionach sprzedanych egzemplarzy, 
trafiła na cudnej urody napis: Prawa do wydania 
„Ekwinokcjum” jeszcze przed premierą kupiły wy-
dawnictwa z 26 krajów! O żesz ty, orzeszku, pomy-
ślałam i respekt nabożny mnie ogarnął, chęć, by na 
kolana paść, czołgać się ku Dziełu i może jakiś 
hymn pochwalno-błagalno-dziękczynny zaintono-
wać. Ale się wstrzymałam, wszak twardym trzeba 
być, nie miękkim, i z duszą na ramieniu zabrałam 
się do czytania. 

Cóż, dość rzec, że dusza szybko z ramienia zla-
zła i zwinąwszy się w kłębek na poduszce, zasnęła 
w najlepsze, chrapiąc, aż blok w posadach drżał. Ja 
zaś zwątpiłam, czy świat kiedykolwiek zdoła się 
uwolnić od Dana Browna. 

A nawet nie tylko od samego Browna, ale i od 
jednego z jego pierwszych epigonów – Matthew Pear-
la, gdyż skojarzenie „Ekwinokcjum” z „Klubem Dan-
tego” jest wyjątkowo natrętne. Tu Oksford i Isaac 
Newton, tam Harvard i Dante Alighieri, wszędzie zaś 
tajne stowarzyszenia, makabryczne zbrodnie, do 
których klucz kryje się w dziełach sprzed wieków, 
i popis erudycji autorów. Obaj puszą się i prężą 
przed czytelnikiem, próbują olśnić niedostępną 
zwykłym śmiertelnikom wiedzą. Lecz podczas gdy 
Pearl w owym puszeniu przypomina dorodnego, 
utuczonego na święta indora, o tyle White sprawia 
wrażenie zaledwie marnego, cherlawego kogucika. 

„Ekwinokcjum” zaczyna się dość słabiutką jatką 
transplantologiczną z podtekstem alchemiczno-
astrologicznym. Niejaki Akolita grasuje po Oksfor-
dzie, mordując studentki i precyzyjnie wycinając 
każdej z nich jakiś narząd. A to serce, a to mózg, 
a to nereczkę. Jedynym śladem – wszak i policji 
należy się jakaś szansa – są monety, które chirurg-
amator zostawia w ciałach ofiar. Zupełnie przypad-
kiem, kiedy popełnione zostaje pierwsze morder-
stwo, w Oksfordzie przebywa Laura Niven, pisarka 
z Ameryki, niegdyś reporterka działu spraw krymi-
nalnych (przestępca powinien drżeć), oraz jej były – 
Philip Bainbridge, policyjny fotograf (drżenie już 
obowiązkowe). Profesja, nawet zarzucona, zobowią-
zuje, zatem dzielna i wścibska Amerykanka rozpo-
czyna śledztwo. Zupełnie przypadkiem przyjaciółmi 
Laury z czasów, gdy studiowała w Oksfordzie, są 
miejscowy bibliotekarz, znawca różnych dziwności 
James Lightman, oraz genialny szyfrant Charlie 
Tucker. Również zupełnie przypadkiem córka dwoj-
ga głównych bohaterów, Joanna, studiuje matema-
tykę, a jej chłopak interesuje się astrologią (prze-
stępca dostaje drgawek tudzież ślinotoku). Takich 
zupełnych przypadków jest więcej, ale już tych parę 
wystarczy, by fabuła ruszyła przed siebie głębokimi 
koleinami literatury udającej sensację. 

Obok wątku współczesnego White zaserwował 
także wątek historyczny, postanowił bowiem ukazać 
Newtona bezpośrednio w działaniu. Ale Newtona 

innego niż ten, którego znamy i kochamy – bo de-
monicznego, okultystycznego, owładniętego żądzą 
wiedzy i władzy i... śmiesznego jak wszyscy diabli. 
Albo się kryje po kątach, albo gdzieś ucieka, 
w papierach tajemnych grzebie, łypiąc podejrzliwie 
na boki, przeciwników po gębach chlasta. Bohater 
w połowie drogi między geniuszem nauki 
a namiastką XVII-wiecznego Rambo, tak sztuczny 
i niewiarygodny, że chyba już bardziej nie można. 

Reszta postaci przedstawia się równie żałośnie. 
To jednostki z przeszłością, skrzętnie przez autora 
opisaną, ale bez charakterów, papierowe ludki 
przydatne do rozwiązania zagadki ze względu na 
uprawiany zawód czy hobby. Ich dialogi są drętwe 
i tak samo nieciekawe co miejsce akcji – Oksford. 
W założeniu miał być chyba mroczny, tajemniczy, 
posępny. Nie jest. Jest nijaki, niewyraźny, jedynie 
z sugestią legendy, w żadnej mierze nie wytrzymuje 
porównania z Harvardem u Pearla, a i gęstniejącej 
atmosfery grozy nie uświadczysz. Miejsce, jakich 
wiele, pusta dekoracja. Choć dla papierowych lud-
ków w sam raz. 

Tak teraz patrzę na „Ekwinokcjum”, smętnie na 
biurku leżące, i jedno przychodzi mi do głowy – że to 
książka taka sobie. Ani dobra, ani zła, średniak bez 
wyrazu. Ni mnie ziębi, ni grzeje. A takich chyba nie 
lubię najbardziej. 

  
Marta Kisiel 
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Boska edukacja 
  
Trudno być bogiem... 
– Arkadij i Borys Strugaccy 
  
Po życiu istnieje inna egzystencja, niejedna na-

wet. Bohater powieści francuskiego pisarza, Michael 
Pinson, zdążył się już o tym przekonać. Przeszedł 
cykl reinkarnacji, potem stał się aniołem, a teraz 
ma zostać bogiem. Nie tak od razu jednak. Zawód 
boga to nie dziennik telewizyjny. Trzeba mieć nie 
tylko odpowiednią osobowość, ale i stosowne kwali-
fikacje. Te ostatnie można zdobyć w tytułowej szkole 
bogów. 

Albowiem nawet bogowie muszą się uczyć. Za-
nim zaczną sterować światami, czuwać nad egzy-
stencją pojedynczych istot i całych cywilizacji, sty-
mulować ich rozwój i dążenie do osiągnięcia wyż-
szego poziomu świadomości, najpierw muszą po-
znać tajniki oraz metody zarządzania skomplikowa-
nym projektem, jakim jest społeczeństwo. 

W tym celu w Olimpii, stolicy wyspy Aeden, ist-
nieje szkoła, akademia rządząca się ścisłą hierar-
chią. Numery przydzielane uczniom, pionowa struk-
tura relacji oraz ścisła dyscyplina nie bez przyczyny 
budzą skojarzenia z dystopią Orwella. Wykładow-
cami jest dwunastu helleńskich bogów, 
a w bieżącym roczniku do grona uczniów zaliczają 
się postaci o nazwiskach wcale dobrze znanych. 
„Jest malarz Henri de Toulouse-Lautrec, powieścio-



pisarz Gustave Flaubert, jest Etienne de Montgolfier, 
jeden z braci, pionierów lotów balonem, mistrz cera-
miki Bernard Palissy, malarz impresjonista Claude 
Monet, lotnik Clément Ader, rzeźbiarz Auguste Rodin. 
Są też kobiety: aktorka tragiczna Sarah Bernhardt, 
rzeźbiarka Camille Claudel, fizyk Maria Curie, aktor-
ka Simone Signoret, tancerka-szpieg Mata Hari”*. 
Świat jednak nie kończy się na murach uczelni, na 
zadaniach i pracach naukowych, czy meandrach 
akademickiej struktury. Na szczycie Olimpu płonie 
zagadkowe światło. Czyżby ktoś jeszcze obserwował 
i pilnował młodych demiurgów? Czy na dosłownie 
i symbolicznie pojmowanej górze kryje się odpo-
wiedź na pytanie: Quis custodiet ipsos custodes? 

Nie mogę tego zdradzić. Nie będę również opi-
sywać, jak przebiega boska edukacja – zepsułabym 
przyjemność z lektury. Dość rzec, że uczniowie będą 
musieli ćwiczyć na żywym materiale, istotach ro-
zumnych, choć niekoniecznie i nie do końca ludz-
kich, pod czujnym okiem antropomorficznych bo-
gów greckich. Nieprzypadkowo, jak sądzę, właśnie ci 
najbardziej ludzcy z panteonu bóstw, znaleźli się na 
kartach powieści. Pozwala to ukazać bowiem wła-
śnie ludzkie, a zatem pozbawione nadprzyrodzonej 
otoczki, relacje uczniów i nauczycieli. I przede 
wszystkim zarysować fabularne konflikty, które 
wypływają właśnie z ludzkiej natury i charakteru. 
Do takich zdarzeń należeć będzie pierwsze w historii 
wyspy bogobójstwo, czy też naruszający zasady 
szkoły, lecz stary jak idea uczelni, romans wykła-
dowcy i studenta. 

Oprócz intrygującego pomysłu i wciągającej fa-
buły, a taką są przecież szkolne czy ogólnie instytu-
cjonalne perypetie, uwagę zwraca równie ciekawa 
kompozycja. Podobną można napotkać np. 
w „Diunie” Franka Herberta lub w pięcioksięgu 
o wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego. Również 
u Bernarda Werbera każdy rozdział otwiera cytat 
z fikcyjnego dzieła, tworząc dodatkową płaszczyznę 
w świecie przedstawionym, wycinek literatury 
w literaturze, książki w książce. Jednak w „Szkole 
bogów” sprzężenie dodatkowego planu z fabułą jest 
dużo silniejsze niż w przytoczonych dziełach. Cyto-
wana „Encyklopedia Wiedzy Relatywnej 
i Absolutnej” Edmonda Wellsa powstała bowiem 
i powstaje nadal niemal na oczach narratora, 
a autor tego kompendium jest nie tylko bogiem-
uczniem, jednym z bohaterów powieści, lecz także 
przyjacielem i byłym mentorem opowiadającego. 

Interesująca jest także narracja, prowadzona 
przez główną postać, Michaela Pinsona. Jest to nie 
tylko opowieść pierwszoosobowa, czyli bezpośred-
nia, lecz przede wszystkim narracja komentująca na 
bieżąco wydarzenia, w czasie rzeczywistym, co daje 
wrażenie uczestnictwa i znosi poczucie dystansu. 
Jednocześnie może to być również pamiętnik, jaki 
zaczyna pisać główny bohater, pamiętnik, który 
czyta się w trakcie powstawania. W tym sposobie 
opowiadania można się zanurzyć, zajmująco rela-
cjonuje bowiem nie tylko fabułę, lecz także we-
wnętrzne przeżycia opowiadającego. Niestandardo-
wy zabieg stosowania czasu teraźniejszego, który 
często wydaje się sztuczny i ograniczający narracyj-
ną frazę, u Werbera pozostawia ją niezmiennie gięt-
ką, elastyczną i urokliwą. Niewątpliwie jest to rów-
nież zasługa tropów, nawiązań, wtrącanych niewy-
muszenie, mimochodem, lecz z niezmienną elegan-
cją stylu. Nie przeszkadzają w lekturze odniesienia 
do wątków z wcześniejszych powieści o losach Mi-
chaela Pinsona, bo choć „Szkoła bogów” jest częścią 
większego cyklu, stanowi całość zwartą i spójną. 

Narracja, jak nić Ariadny, prowadzi nie tylko od 
wydarzenia do wydarzenia, lecz także do autorskich 
przemyśleń i głębszych refleksji, mistrzowsko sple-
cionych z tokiem opowieści i niezaburzających ani 
na moment tempa akcji. Różnorodność projektów 
przyszłych demiurgów daje pretekst do rozważań 
nad historią i jej obiektywizmem czy nad zagadnie-
niami rozwoju społecznego lub kulturowego. Hierar-
chia akademicka pozwoli zająć się rozważaniami 
nad „dorosłą grypą”, czyli konformizmem 
i znieczulicą, przerośniętą ambicją i wynaturzoną 
rywalizacją. 

Paradoksalnie, to, czym jest powieść Bernarda 
Werbera, znakomicie definiuje ona sama słowami 
narratora. „Jakiś pisarz pochłonie mitologię grecką, 
by ją potem urzeczywistnić i sprawić, abyśmy my 
w niej żyli. Moim zdaniem "wszystko zaczyna się od 
powieści i na niej się kończy".(...)To znaczy, że pisarz 
obserwuje nas jako swoich bohaterów. Lecz czy 
napisał już całą historię? Czy też zaczął od końca 
albo odkrywa wątek razem z nami, istotami, które 
sam stworzył?”. 

Aby odpowiedzieć na te pytania, trzeba przeczy-
tać „Szkołę bogów”. I szczerze zachęcam do lektury, 
bo warto odpowiedź poznać. Warto również przeko-
nać się, że niełatwo być bogiem, gdy nadal pozostaje 
się człowiekiem... 

  
Małgorzata Koczańska 

  
_____________ 
  
* Cytowane fragmenty pochodzą omawianej 

książki. 
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Galeria - Marek Danielewicz 
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Galeria Kaczora Donalda 
  
  
Kaczor Donald – to oczywiście pseudonim, prowokacyjny pseudonim, bowiem ukrywa się pod nim zawodo-

wy grafik. Obecnie pracuje głównie za pomocą komputera, lecz nie obce mu są klasyczne techniki, w tym malar-
stwo olejne. Jak sam mówi, jego prace nie są oryginalnym pomysłem, inspiracją byli zarówno fotograficy amery-
kańscy jak na przykład Richard Avedon, lecz znajdziemy tu reminiscencje z Boscha czy nawet Leonarda da Vin-
ci. Autor stara się pogodzić ze sobą wymogi sztuki komercyjnej, przyciągającej uwagę widza za wszelką cenę, 
chcącej jeśli nie zachwycić, to przynajmniej zaszokować, z poszukiwaniami estetycznymi zwłaszcza w dziedzinie 
faktury. Przesłanie tych obrazów wpisuje się nie tylko w nurt walki artystów o wolność przekazu i niekrępowanie 
sztuki żadnymi tabu, lecz przede wszystkim wydobywanie tego, co w psychice i wyobraźni zepchnięte zostało do 
najgłębszych pokładów podświadomości. 

 

 

  
 

 

  
 

 

 



  
 

 

 

  
 

 

  



 

 

 

 

  
 



Adam Cebula 

Rozważania prawie pozy-
tywne 

  
  
Fantastę w sposób oczywisty fascynują zmiany, 

jakie zachodzą w świecie. Zazwyczaj koncentruje się 
na tym, co najbardziej efektowne i najbardziej bijące 
po oczach, czyli na technice. Wycieczki gdzieś w bok 
mogą zaowocować przekonaniem współplemieńców, 
że się fantastyką już nie zajmuje. Fantastów jednak 
ciąga po wertepach, bo już tacy są, chyba najlepiej 
powiedzieć, niepoprawni. 

Stosunkowo najmniej efektowną i na swój spo-
sób odległą od science fiction jest dziedzina zajmują-
ca się powstawaniem nowych pojęć. Nie wiem, czy 
to semantyka, albowiem niekoniecznie jednemu 
pojęciu o bardzo podobnym zakresie znaczeniowym 
przypisywane jest jedno słowo. Nie jestem biegły 
w znajomości języka, w tym niestety także kiepsko 
znam język polski, dlatego o wiele bardziej interesu-
je mnie w pojęciach to, w jaki sposób za pomocą 
zmian, nazwijmy to leksykalnych, manifestują się 
pewne przemiany czy zjawiska kulturowe albo na 
przykład pomysły na to, jak myśleć o naszym świe-
cie. 

Dwa pojęcia, które za mojego życia wyłoniły się 
z niebytu i zrobiły sporą karierę w dość niespodzie-
wany sposób, skłoniły mnie do zajęcia się ich wza-
jemnymi związkami. Są bowiem na pierwszy rzut 
oka z całkiem różnych i nieprzystawalnych parafii. 
To New Age i polityczna poprawność. 

Dodam tu jeszcze, że gdy zastanawiamy się nad 
rolą słówek w działaniu społeczności, to często 
zwodnicze bywa sięganie do słownika. Istnieje takie 
słówko „resentyment”, które bardzo często jest uży-
wane w znaczeniu zupełnie odbiegającym od leksy-
kalnego, zaś pada na tyle często, że nieznajomość 
owego niepoprawnego znaczenia może człowiekowi 
po prostu bardzo przeszkodzić w rozumieniu tego, 
co inni do niego mówią. Studia słownikowe są, 
i owszem, solidne. Lecz zbyt nudne, by się nimi 
zajmować w popularnych publikacjach. Sformuło-
wanie odrobiny luźnych skojarzeń, kręcących się 
gdzieś wokół tematu, jest metodą może nieco po-
etycką, lecz zapewne prowadzącą do jakichś chwy-
tliwych i zaskakujących wniosków. 

Mam wrażenie, że poprawność polityczna jest 
przedmiotem zainteresowania ludzi od wieków. 
Wcześniej nazywało się to konformizm lub nonkon-
formizm. Zależnie od okoliczności ludzie potrzebują 
osiągnąć wrażenie, że są poprawni lub niepoprawni. 
Wiedza, jak osiągnąć konkretny efekt, jest potrzeb-
na i bardzo przydatna w realizowaniu na przykład 
kariery. Czyż nie? Może nie, ale gdy tylko mówi się 
o tym, jak osiągnąć na odbiorcach określone wraże-
nie, uszy ludziom się wyciągają. Takie mam wraże-
nie. Wszak i pisze się, i sprzedaje z sukcesem książ-
ki o tym, jak osiągać na odbiorcy zamierzony efekt. 
Jak mi się zdaje, poprawność polityczna czasami 
polega na demonstrowaniu niepoprawności, gene-
ralnie jednak określa się ją wobec konkretnej grupy. 

Jeśli przyjmiemy, że poprawność polityczna to 
zgodność z pewnym kanonem poglądów liberalnych, 
to New Age zdecydowanie jest niepoprawne. Stojąc 
na takim gruncie, można próbować udowadniać , że 
to coś wręcz przeciwnego. Zwłaszcza gdy się chodzi 

w ramach New Age do wróżki i odczynia egzorcy-
zmy. 

Przypadkowo spotkałem się na mieście 
z Januszem Zagórskim i tym sposobem trafiłem na 
Szóste Forum Niekonwencjonalnych Wynalazków. 
Impreza to trochę dziwna. Lecz New Age jak najbar-
dziej. Biorą w niej udział na przykład producenci 
leczniczych piramid, lecz w swoim czasie zobaczy-
łem na niej (ze dwa lata temu) działający model 
silnika Stirlinga przyniesiony z Politechniki. Taki to 
jarmark różności, na którym mydło i powidło, rzeczy 
zmyślone poprzekładane są na przemian 
z genialnymi i takimi sobie. Na przykład widziałem 
projekt piramidy, co jest pomysł, by stanęła we 
Wrocławiu. Rzecz kiedyś wymyślił ów Janusz Za-
górski, żeby powstało takie centrum nauk ezote-
rycznych i tego New Age czy coś temu podobnego. 
Błyszczące, z diodkami, migające, jak najbardziej 
z latającym talerzem. A czemu nie? 

Otóż mam fatalne doświadczenia, jeśli chodzi 
o wszelkiego rodzaju paranormalne czy paranauko-
we zjawiska. Kończąc studia, zająłem się na przy-
kład problemem wykrywania cieków wodnych przez 
różdżkarzy. Pisałem już o tym na łamach „Science 
Fiction”: zacząć rzecz trzeba od tego, że żadnych 
cieków wodnych nie ma. Owszem, występują war-
stwy wodonośne, w których prędkość przepływu 
wody jest rzędu centymetrów na sekundę 
w porywach, zazwyczaj znacznie wolniej. Autentycz-
ne cieki wodne są zjawiskiem wyjątkowym i bardzo 
rzadkim. Zazwyczaj wymagają do swego istnienia 
szczególnych warunków. Musi być duża przepusz-
czalność gruntu i duże nachylenie. I oczywiście, 
nikt w takich miejscach domów nie buduje. Problem 
różdżkarstwa był „ćwiczony” od dawna, między in-
nymi przez Amerykanów już w XIX wieku. Przyczy-
na zainteresowania była oczywista, ziemia kryje 
ogromne bogactwa. Znajdowanie złóż nie tylko złota 
na Alasce, ale przyziemnej skały zwanej sjenitem, 
dzięki której w Przedborowie długie lata egzystował 
kamieniołom i wielu ludziom się dobrze żyło, jest 
wystarczającym bodźcem, by rzecz przebadać grun-
townie. Eksperymenty tyczące odkrywania bogactw 
za pomocą wierzbowego kijka i wahadełka powta-
rzano wielokrotnie, całkiem niedawno (około dzie-
sięć lat wstecz to niedawno, licząc w skali czasu 
poświęconego na te badania) bardzo porządny eks-
peryment zrobili Niemcy. Wyniki są całkowicie ne-
gatywne. Dobitnym dowodem bezskuteczności 
różdżkarstwa jest rozwój urządzenia zwanego geo-
radarem. Urządzenie to robi dokładnie to, co po-
winni robić różdżkarze, mianowicie wykrywa różne 
podziemne obiekty na niewielkiej głębokości. Gdyby 
ta sztuka udawała się różdżkarzom choć w tak 
marnym stopniu, w jakim dokonywało to urządze-
nie na początku swej kariery, wówczas te pierwsze 
prymitywne maszynki nie osiągnęłyby tak ogrom-
nych cen, nie byłoby takiego wielkiego zapotrzebo-
wania na „georadarzystów”. A wiem, że było, bo 
widziałem to wszystko na własne oczy, bo mam taki 
georadar i jego znakomitego operatora po sąsiedzku. 
Z bardziej niesamowitych historii to opowiedział mi, 
jak znalazł we Wrocławiu średniowieczny cmentarz 
pod warstwą osadów naniesionych przez Odrę. 

Georadar działa – w przeciwieństwie do różdżki, 
ta jednak ma poczesne miejsce nie tylko 
w w piśmiennictwie, lecz przede wszystkim 
w budżetach. Wykrywacze geopatycznego promie-
niowania, niezależnie od rozwoju georadarnictwa, 
mają się równie dobrze, jak mieli się dawniej. 



Urządzenie będące bohaterem wielu skandali 
i afer, legendarny poligraf, po polsku wariograf, 
łączy z różdżką na pierwszy rzut oka zupełne prze-
ciwieństwo. Tu magia, tam nauka. Tu brak pomy-
słu, dlaczego działa, tam precyzyjne 
i przekonywające tłumaczenia. Tu i tam... niemoc, 
gdy trzeba stwierdzić, że są konkretne rezultaty. 
Więc wariograf, wielce komputerowa maszyna, 
z wspaniałą elektroniką pomiarową, jak wyczytałem 
na stronie chyba oficjalnie policyjnej, nie może być 
nazywany wykrywaczem kłamstw. Ostatnia uwaga 
eksperta od obsługi tego urządzenia powinna po-
grzebać jego dalszą karierę, lecz... Ma się dobrze. 
Jaka jest tego przyczyna? Zapewne dokładnie taka 
sama, jak niezatapialności różdżki. Atmosfera ta-
jemniczości, wizja wrzeszczących nagłówków pra-
sowych. 

Gdzieś w natłoku informacji przeleciała mi i ta, 
że ktoś wreszcie przeprowadził porządne badania 
statystyczne skuteczności poligrafu, oczywiście jego 
entuzjaści, czyli Amerykanie, i wynik był jak 
z różdżką, czyli zero. Nie przeszkodziło to temu, że 
bodaj jednym z nowszych pomysłów na wyciąganie 
państwowych pieniędzy nad maszynami do automa-
tycznego wykrywania przestępców jest coś, co się 
zowie śladami pamięciowymi (bardziej efektownie 
„emocjonalno-pamięciowymi”). Teoria mówi, że jak 
się złoczyńcy przedstawi coś mu znanego, to 
w rozumie nastąpi reakcja rozpoznania i że jest ona 
nie do opanowania. Owa teoria historycznie nie-
chcący bazuje na innej teorii (mówi się też „tkwi 
korzeniami”), że na przykład siatkówka oka to ro-
dzaj sieci neuronowej Hopfielda i że owa sieć prze-
chowuje wzorce obrazów. 

Teoria wytłumaczenia działania mózgu za po-
mocą sieci neuronowych jest bardzo kusząca, ale, 
jak mi się zdaje, stara i nieruchawa, a nawet nieco 
zdechła. Sęk w tym, że większość ludzi nie bardzo 
zdaje sobie sprawę z tego, czym sieć jest. Więc te 
sieci objawiają z pozoru cudowne własności na 
przykład przewidywania przyszłości. Próbowano 
stosować sieci neuronowe do przewidywania prze-
biegu zdarzeń na giełdzie. W niektórych zastosowa-
niach dobrze się sprawdzają, przykładowo potrafią 
chronić wielkie urządzenia energetyczne od zwarcia, 
rozróżniając chwilowe wahania zapotrzebowania na 
energię. Sieci neuronowe posiadają bardzo frapują-
cą zdolność uczenia się. W najprostszym przypadku 
podajemy sieci przykłady, w których mamy zadanie 
w postaci stanów na wejściach sieci i odpowiedź 
w postaci stanu wyjścia sieci. Sieć można nauczyć 
też dodawania. Wynik zależy od topografii sieci, na 
ogół będzie odpowiadać niezbyt dokładnie, ale 
w okolicy prawidłowego wyniku. Można zrobić też 
coś innego, przedstawić żywe wyniki jakichś zda-
rzeń, pomiędzy którymi nie znamy faktycznych 
związków, i często sieć odpowie prawidłowo na py-
tanie „co by się stało gdyby?” Więc tak sobie ludzi-
ska pomyśleli, że skoro owe sieci potrafią, to za-
pewne ludzkie mózgowie jest po prostu taką wielką 
siecią. 

Już wiemy, że, delikatnie mówiąc, sprawa jest 
bardziej skomplikowana. Nie jest mózg po prostu 
siecią neuronową, co więcej, można wskazać zada-
nia, które nasz rozum wykonał, a za pomocą sieci 
nie da się ich przeskoczyć. Także daje się zauważyć 
ten efekt, że wielu badaczy wreszcie zrozumiało, 
czym są sieci, w związku czym, jak to się mówi, 
„przestali pokładać nadzieję”. 

Co jednak szkodzi, by rozprawiać o śladach 
pamięciowych? Teoria jest atrakcyjna. Wydaje się 

też, że w jakimś sensie prawdziwa. Atrakcyjna dla 
naukowców. 

Coś mi się jednak widzi, że mamy tu ten sam 
przypadek, co ze stosowaniem metody termicznej 
zapobiegania ciąży. To znaczy statystyka pozwala 
wykazać, że za pomocą termometru nie tylko mo-
żemy wykryć związek momentu jajeczkowania 
z temperaturą, ale nawet z dużą dokładnością wyry-
sować średni przebieg temperatury kobiety. Nieste-
ty, zadanie w drugą stronę, czyli powiedzenie sobie, 
„czy można”, jest na tyle ryzykowne, że metoda zy-
skała sławę „watykańskiej ruletki”. Niepoprawność 
polityczna podsuwa mi kilka innych przykładów, 
które tłumaczą błąd w rozumowaniu, jaki jest po-
pełniany w odniesieniu do działania wariografu. 
Otóż na przykład dobrze ponad połowa więźniów 
w amerykańskich więzieniach to Afroamerykanie. 
Czarnego koloru skóry. Biorąc pod uwagę, że sta-
nowią kilkanaście procent społeczności, wniosek 
jest prosty: popełniono przestępstwo, znaleziono 
czarnego, jest winny. Korelacja jest przecież bardzo 
mocna! Prawda? Podobnie w Polsce ponad połowa 
przestępstw jest popełniana pod wpływem alkoholu, 
znajdujemy w okolicy popełnienia przestępstwa 
pijanego i już mamy mocną poszlakę, to on! 

Skuteczność wariografu jest oceniana według 
danych wydobytych z Internetu na 80-90%. Za 
chwilę jeszcze o tych danych, lecz weźmy je na 
chwilę za dobrą monetę. Co to oznacza? Powiedzmy, 
że mamy do sprawdzenia dziesięć osób. Znakomicie, 
zostaną nam dwie lub jedna. A przy stu osobach? 
Biorąc pod uwagę, że badania tak naprawdę powtó-
rzyć nie można, metoda jest funta kłaków warta. 
Warto też zwrócić uwagę na coś innego: gdy sku-
teczność wyniesie na przykład 55%, czyli wzniesie-
my się o 5% ponad poziom przypadkowości, to 
otrzymamy silną zależność, która w dużej próbie 
będzie nie do podważenia. Metoda działa, ale 
w każdym konkretnym wypadku wyniki są do wy-
rzucenia. 

A tu taka zabawa matematyczna: policja łapie 
1000 osób w trakcie rozruchów. Wybitych zostało 
500 szyb, przy czym mamy pewność, że każdą szybę 
wybił inny chuligan. Złapano tysiąc osób, z których 
połowa była na pewno winna, lecz nie wiadomo, kto 
to był. Mamy niezwykle sprawnego i sprawiedliwego 
sędziego, który za pomocą klasycznych metod po-
trafi zawsze wykryć sprawcę. Jednak policja posta-
nowiła mu pomóc i ograniczyć liczbę rozpraw, jaką 
musi przeprowadzić. Za pomocą wykrywacza 
kłamstw, który wykrywał chuligana 
z prawdopodobieństwem 3/4 (75%), wydzielono 
grupę, w której 375 osób było winnych, 125 osób 
niewinnych, zgodnie ze sprawnością wykrywacza 
kłamstw. Sędzia skazał 375 osób, sądził 500, po 
czym musiał jeszcze sądzić dodatkowe 125 osób. 
Jaką sprawność wykrywacza kłamstw zobaczył 
sędzia? 375/625=0,6. Na początku mieliśmy 75%, 
a po drodze gdzieś 15% wyparowało. Złośliwie moż-
na zauważyć, że jeśli te 125 osób założy jeszcze 
sprawę o niesłuszne zatrzymanie, to rachunek wyj-
dzie jeszcze gorzej: 375/750=0,5. Przykład powyższy 
jest ilustracją przysłowia o głupim, co szuka spra-
wiedliwości. Owszem, sprawiedliwość choćby 
w takim wąskim sensie, jak wskazanie osoby, która 
zawiniła, ma jakiś sens, ale bynajmniej nie przy 
prawdopodobieństwach pomyłki rzędu kilkunastu 
procent. Tym niemniej to banalny przykład efektu 
składania błędów. W laboratoryjnym teście wycho-
dzi nam niezła efektywność. Po „zamontowaniu” 
metody w konkretnej procedurze, pomimo że sama 



procedura nie zawiera dodatkowych błędów, cu-
downym sposobem zaczyna się owa sprawność roz-
jeżdżać. 

Otóż o ile w przypadku takich metod jak dakty-
loskopia, badanie śladów DNA czy badanie mikro-
śladów mechanicznych można znaleźć konkretne 
dane wskazujące na praktyczną niezawodność me-
tod, błąd może wynikać z błędu technika, jakiejś 
pomyłki. Oczywiście konkretna procedura nie da 
100%, o czym niestety zapominają nie tylko proku-
ratorzy i sędziowie, lecz tak czy owak o ile możemy 
sobie poczytać o tym, jak te metody weryfikowano, 
o tyle o wykrywaczu kłamstwa niczego takiego nie 
udało mi się przeczytać. Biorąc pod uwagę, że dość 
dobrze wiadomo, jak zawodne są metody weryfikacji 
z udziałem człowieka, na przykład okazanie spraw-
cy, jak się to nazywa, można przyjąć, że metoda nie 
działa. 

Jak mi się zdaje, można też przy sprzyjających 
warunkach wykazywać, że istnieją wspomniane 
ślady pamięciowo-emocjonalne. Co prawda wario-
graf zaliczył kilka spektakularnych wpadek, jak (za 
Wikipedią) przypadek Aldricha Amesa – rosyjskiego 
szpiega działającego w USA, który miał dwukrotnie 
przejść test na tej maszynerii, lecz metoda robi ka-
rierę i pieniądze. Dokładnie tak, jak w swoim czasie 
wykrywanie promieniowania cieków wodnych. 

Tak dla pełniejszej symetrii, bo nie ma cieków 
wodnych, chciałem opowiedzieć o czymś, co jest 
w domach i może pełnić rolę owych cieków. Na 
przykład za pomocą termometru, który mierzy pre-
cyzyjnie różnice temperatur, możemy wykryć mi-
kroprzeciągi. Ktoś, kto śpi w strefie takich stałych 
różnic, może po latach to odczuć. Ale pokrętną 
techniką odkryłem coś jeszcze. Mianowicie coś, co 
nazwałbym gradientami temperatury odczuwalnej. 
Nie ma przeciągu. Lecz robimy taką sztukę: usta-
wiamy dwie grzałki i symetrycznie umieszczony nad 
nimi czujnik temperatury. Przy idealnej symetrii, 
gdy obie grzałki mają jednakową moc, skutek dzia-
łania obydwu powinien być taki sam. Ale nawet nie 
jest to potrzebne. Po prostu ustawiamy nasze urzą-
dzenie w domu i mierzymy, do jakiej temperatury 
podgrzewa czujnik raz jedna grzałka, raz druga. 
A potem obracamy urządzenie i powtarzamy serię 
pomiarów. I okazuje się, że zazwyczaj mamy wyraź-
ną asymetrię pomieszczenia. Pewnikiem to banał, 
powietrze znad grzejnika nie unosi się po prostu 
w górę, lecz biegnie po skosie. Tak czy owak jest 
asymetria i to może prowadzić do mimowolnego 
napinania mięśni, przyjmowania jakiejś pokrzywio-
nej postawy. No więc pomieszczenia mogą mieć 
swoje tajemnice i kto wie, czy właśnie czegoś takie-
go różdżkarze nie wykrywają. Generalnie, jak się 
postarać, zawsze można wykazać, że coś jest na 
rzeczy. 

Czy poprawność polityczna przewiduje różdżkę 
i wariograf? A może wręcz przeciwnie? Przy czym nie 
znaczy to, że akceptuje lub nie, ale czy będąc po-
prawnym politycznie, wypada zauważać problem 
wariografu lub problem różdżki? 

Tak mi się zdaje, że problemu nie sposób rozwi-
kłać metodą siedzenia za biurkiem i szczegółowego 
analizowania problemu. Jest to bowiem kwestia 
czysto uznaniowa. 

Nasunął mi się jednak inny wniosek. Banalne 
jest spostrzeżenie, że świat jest pełen tak zwanych 
poglądów, które są uważane za prawdziwe, nauko-
wo potwierdzone i z nauką mają niewiele wspólne-
go. Dość banalny jest też taki wniosek, że autorytet 
nauki powoduje, iż każdy obrońca dziwnych poglą-

dów stroi się w piórka naukowości. Może mniej 
banalne jest uświadomienie, jak wiele takich bania-
luk nas prześladuje i jak często ulegamy iluzjom, 
mimo że każdy stara się, by nie dać się wpuścić 
w kanał. 

Poprawność polityczna niejako z definicji (prze-
praszam, z intuicji) jest naukowa. Być może jest 
tak, że rozsądnie jest mówić o poprawności poli-
tycznej w odniesieniu do pewnego kompletu poglą-
dów kojarzonego zwykle z tak zwanymi liberalnymi 
kręgami. 

Wszelako taki arbitralny podział budzi zwykle 
niedosyt. Ma też niewielkie znaczenie praktyczne. 
Otóż pomyślałem sobie, że mechanizm tworzenia 
przekonania, iż efekt cieplarniany jest naukowy 
i naukowo udowodniono szkodliwość masturbacji 
oraz pornografii, jest bardzo podobny. Powiedzmy 
sobie trochę inaczej i bezpośrednio: nie bardzo da 
się ów mechanizm wskazać. To po prostu teoria 
tworzona na zamówienie zawsze w taki sam sposób: 
do z góry postawionej tezy doczepia się w mniej lub 
bardziej udatny sposób naukowy bełkot. Sorry, lecz 
bełkocze się w przypadku efektu cieplarnianego, 
nieznacznie tylko bardziej zręcznie niż w przypadku 
efektu szkodliwości onanizmu. Niewątpliwie wysu-
sza rdzeń kręgowy o dwie trzecie lub jedną trzecią, 
przy czym mówię o efekcie cieplarnianym, bo wia-
domo, że jak ciepło, to wszystko schnie. Niepraw-
daż? 

Poprawność polityczna jest państwowotwórcza. 
Nie rozstrzygając, czy wariograf jest politycznie po-
prawny, możemy przeczytać w Internecie na dość 
oficjalnej stronie policji wiadomość politycznie po-
prawną, że wariografu oszukać się nie da. To infor-
macja równie ważna, jak podawana wielokrotnie 
przez walczących z pornografią polityków, że owa 
pornografia nieuchronnie prowadzi do szeregu nie-
bezpiecznych zboczeń oraz chorób. Na przykład, 
podobnie jak efekt cieplarniany, do wysuszania 
rdzenia kręgowego o dwie lub jedną trzecią. 

Na forum wynalazków, oprócz piramid i kilku 
teorii wszystkiego, dowiedziałem się o nowych rewe-
lacyjnych bateriach, które są stosowane do telefo-
nów komórczanych oraz napędu latających modeli. 
To, co kiedyś zdawało się całkowitą herezją: latające 
aparaty cięższe od powietrza o napędzie bateryjnym, 
stało się faktem. 

New Age jest anarchistyczne, przeciwstawiające 
się formalnym organizacjom, często kontestujące 
oficjalne poglądy. Wszelako w New Age istnieje silny 
pęd, by dowiedzieć się, jak jest naprawdę. Otóż 
naprawdę istnieją owe znakomite baterie. New Age 
oczywiście bardzo często sięga po mechanizmy two-
rzenia poglądów poprawnie politycznych względem 
ruchu New Age, lecz mam wrażenie, że istnieje za-
sadnicza różnica pomiędzy poprawnością polityczną 
a tym ruchem. Otóż ludzie związani z nim mają 
wiarę w możliwość wyjaśnienia świata za pomocą 
nauki. Jeśli dochodzi do tego, że ich poglądy czy 
teorie, które głoszą, wyglądają bardzo dziwnie, to 
przyczyną jest po prostu niedouczenie. 

Poprawność polityczna ma gdzieś fakty i naukę. 
Nauka służy tylko do dostarczania efektownie 
brzmiących terminów, tworzenia choćby pięknych 
komputerowych prezentacji, ma za zadanie uwiary-
godniać z góry założone tezy. 

Oba ruchy są wynikiem niedouczenia zarówno 
nadawców, jak i odbiorców tworzonych przez nie 
komunikatów. 

Ten ostatni wniosek byłby bardzo poprawny po-
litycznie. Płynie z niego optymistyczna wiara, że gdy 



tylko ruszymy w lud miast i wsi oraz zamieszkujący 
na przykład państwowe urzędy z kagankiem (w 
odróżnieniu od kagańca) oświaty, to wszystko bę-
dzie dobrze. 

Psu na budę nie zdałyby się szczegółowe dywa-
gacje o wariografach i pomiarach termicznej asyme-
trii wewnątrz budynków mieszkalnych, gdyby nie 
było wniosku pesymistycznego i politycznie niepo-
prawnego. Coś mi się widzi, że figa. Przyczyną jest 
komplikacja rzeczywistości. Ludzie musieliby się coś 
nauczyć o mierzeniu, nabrać, jak to się zowie, „po-
miarowych intuicji”. Na przykład wspólnym mia-
nownikiem wszystkich tu wymienionych przypad-
ków, z różdżkarstwem włącznie, jest statystyczna 
analiza wyników, w szczególności fury danych 
zgromadzonych za pomocą jakichś automatycznych 
procedur i przetworzonych za pomocą komputera. 
Trzeba trochę pomyślunku, by dojść do takich efek-
tów, jak przedstawiłem w przypadku z wariografem, 
że gdy nawet zasadniczo urządzenie działa, lecz 
w konkretnym przypadku, z punktu widzenia na 
przykład owego sędziego zysk jest albo bardzo mały, 
albo wręcz go nie ma. Trzeba trochę otrzaskania 
z pomiarami, by zdać sobie sprawę, że bardzo typo-
wa dla poszukiwania nieistniejących efektów jest 
procedura nieustającej komplikacji i udokładniania 
pomiaru. Gdy coś się nie daje wykryć w prostym 
teście, zazwyczaj nie istnieje. Komplikacja aparatu-
ry zazwyczaj nie jest potrzebna do tego, by wykazać 
istnienie czegoś, lecz by doprowadzić rzecz do tech-
nicznej sprawności. Wreszcie procedury skompliko-
wanej obróbki danych bardzo często kryją w sobie 
założenie, które chcą udowodnić. Warto sobie 
uzmysłowić, że tak działają bardzo niewinnie wyglą-
dające czy to obliczanie współczynników korelacji, 
czy to uśrednianie wyników. 

Obawiam się, że nie ma dobrego sposobu, by 
wyplenić prostym zapaleniem owego kaganka 
oświaty ani poprawności politycznej, ani New Age. 
Obszary wiedzy, które będziemy filtrować poprzez 
poprawność polityczną czy owo New Age, będą się 
po prostu zwiększać, bo świat daje się zrozumieć 
poprzez pomiary, te zaś są cholernie skomplikowa-
ne. I ich prowadzenia da się nauczyć tylko bardzo 
niewielki odsetek ludzi. Może optymistycznego („po-
zytywnego”?) mogę powiedzieć tylko tyle, że na mój 
rozum i odczucie New Age w swobodnym nieco ro-
zumieniu jest mniej groźne od poprawności poli-
tycznej, bo daje szansę na to, by się czegoś dowie-
dzieć, choćby to były tylko konstrukcje nowych 
baterii. 



Adam Cebula 

Trochę anarchizmu przed 
snem 

  
  
Chciałem napisać powieść. Początkowo pisałem 

tak sobie, jakieś luźne obrazy, pojedyncze sceny, 
bez związku i dobrego pomysłu. Szło to bardzo 
opornie, a bardzo chciałem tę powieść napisać. 
Dopiero po jakimś czasie wyszło, że ma to być po-
wieść science fiction. Taki powrót z gwiazd. Jak się 
okazało, że chodzi o powrót z gwiazd, rychło dosze-
dłem także do tego, że nie chodzi mi o napisanie 
powieści, bo po prostu jestem grafomanem (do-
mniemam, że to kolejny rodzaj zboczenia seksual-
nego, którego po zakończeniu dojrzewania nie spo-
sób wyleczyć). Takie pisanie... w bambus. Najprzy-
jemniejszy sposób uprawiania grafomanii, bo jak się 
pisze, powiedzmy, do bambusowej szuflady, to nie 
ma tak, że coś nie pasuje, że głupio, że powinno 
wylądować, zamiast w tej szufladzie, 
w jakimkolwiek, niekoniecznie bambusowym koszu. 

Ano tak, jak człek podejmie decyzję, że science 
fiction, lub gdy wcale nie podejmuje, ale mu tak 
uparcie wychodzi, to na skutek kompozycyjnych 
wymogów, jakimi jest zachowanie specyficznego 
realizmu, oczekiwanego przez domniemanego, 
choćby nawet reprezentowanego bambusową szu-
fladą czytelnika – niezbyt realnego, dodajmy, reali-
zmu w pewnym sensie. To znaczy musi dać się coś 
zrozumieć. Pomijam fakt, że w science fiction, 
zwłaszcza bohaterskiej science fiction, bohaterem 
musi być astronauta, najlepiej po ciężkich przej-
ściach. To też, ale właśnie gdy astronauta i po cięż-
kich przejściach, lecz patrzący na ten świat wzro-
kiem ciężko doświadczonego (kilka razy po 10 g), 
a jednak astronauty, nie może nurzać się 
w psychologizmach, niemożnościach realizacji sa-
mego siebie. Ów bohater o szarych oczach 
i zmęczonym spojrzeniu, realizowanym za pomocą 
owych szarych oczu, ma swój mocny system warto-
ści, mocną filozofię, która udziela mu prostych 
i jasnych przepisów, jak postępować w jakiej sytu-
acji. To facet, który i owszem, mógłby zaprosić ko-
mediantów, zamiast skrzyknąć sąsiadów, najemni-
ków i krewnych, żeby zadźgać sprawcę podstępnego 
wlewu do tatusiowego ucha, jednakże tylko dlatego, 
że zrobił tak jeden bohater tragedii i postępowanie 
to stało się symbolicznie znaczące. Nie byłby to na 
pewno akt faktycznej hamletyzacji, lecz tylko spo-
sób na dotarcie do publiczności. Bohater hard SF 
nie dziwi się złu i ułomności człowieka. Ten astro-
nauta nie wysłałby Ofelii do klasztoru. W sytuacji 
wyboru zawsze byłby zdolny na zimno określić 
mniejsze zło. Antygona byłaby cała i Kreon zadowo-
lony. 

Bohater taki jest typowym przedstawicielem ty-
powej nic-nie-wartej literatury science fiction, której 
czytać się nie da, albowiem nic się tam nie dzieje, 
poza może jakimś rozwiązaniem wątku romansowe-
go, może złapaniem jakiegoś złoczyńcy. 

Otóż gdy człek sobie dobitnie uświadomi ułom-
ność własnego pisania, to bynajmniej nie musi już 
tego wszystkiego opowiadać na sesji grupy anoni-
mowych molestowaczy małych dziewczynek, anoni-
mowych alkoholików, okrutnych samogwałcicieli 
czy przebrzydłych onanistów, działaczy politycznych 

czy grafomanów science fiction, by mu się pisać 
odechciało. Klepie się w klawiaturę, że „mocne spoj-
rzenie szarych oczu”, i myśli sobie człek, że takie 
spojrzenie to najmniej 1024 lub 65 536 okrągło 
licząc (bo pisze i myśli komputerowo, skoro science 
fiction) i zasadniczo można by sprokurować do ta-
kich spojrzeń generator tekstu. A generator tekstu 
wywali z siebie na przykład równe 1 048 576 odcin-
ków opowiadania w czasie 0,1 sekundy. Podówczas 
sens ręcznego klepania w klawiaturę jest, pod wa-
runkiem, że się wklepuje komendy w C++. 

I tak siedząc nad klawiaturą w poczuciu tfurczej 
bezradności, przemyślałem sprawę i uznałem, że 
każdy od czasu do czasu powinien się zastanowić 
nad sobą. Jak chce pisać, a nawet gdy ktoś nie chce 
pisać, powinien czasami odpowiedzieć sobie na 
pytanie: dokąd doszedł, dokąd zmierza i kim jest. 
Może zaszkodzić, owszem. Zastanowiłem się. No 
cóż, nie będzie zaskoczenia, jeśli powiem o sobie, że 
na przykład jestem antykaczystą. Lecz: na przykład, 
i w dodatku umiarkowanym. Nieentuzjastycznym. 
Albowiem, jak się zastanowić nad sobą raz drugi, 
wychodzi mi, że coraz bardziej jestem anarchistą. 
Przykro mi. Zawsze byłem przeciwny wszelkim ru-
chom w młodzieńczych głowach zrodzonym, ale 
wychodzi mi, że jestem przeciw, a nie bardzo za. 
Chciałbym być za kimś, kogoś poprzeć, ale nie bar-
dzo jest kogo. Owszem, mógłbym powiedzieć, za 
czym jestem, ale to, za czym jestem, to nie tyle abs-
trakcja, tylko coś takiego, co się ludziom 
w główkach nie mieści. Więc nawet jeśli jestem za, 
to w sposób zupełnie beznadziejny, wirtualny, taki, 
że byłbym za, gdyby była jakaś szansa to coś, za 
czym jestem, w życie wprowadzać. A skoro szans nie 
ma, to jestem za niezbyt entuzjastycznie, całkowicie 
nieczynnie, wręcz bezczynnie, pozostając z bronią 
u nogi, jak to imputowano za czasów PRL byłym 
akowcom. Żeby było ich za co nie lubić. 

Mój antykaczyzm jest rachityczny z tego powo-
du, że to, co się dzieje, widzi mi się w tak zwanej 
perspektywie, być może nawet tak zwanej szerokiej 
perspektywie dziejowej czy coś równie wytwornego. 
I owszem, obserwujemy psucie przeróżnych rzeczy, 
które były dobre, objawy choroby podawane są nam 
jako objawy zdrowienia. I owszem, powodów do 
uprawiania antykaczyzmu jest dosyć, tak wiele, że 
w oczach wielu mój umiarkowany antykaczyzm jest 
w istocie prokaczyzmem. Poprawność polityczna nie 
jest moją dobrą stroną, bo pozwalam sobie na pro-
buszyzm w postaci kwestionowania efektu cieplar-
nianego w czasach, gdy należy wyszukiwać wszelkie 
dowody na ocieplanie się klimatu, nawet wówczas, 
gdy się właśnie ma za sobą wyjątkowo długą 
i śnieżną zimę, a sezon grzewczy sprawia wrażenie 
wydłużającego się. Jak wiadomo, efekt cieplarniany 
prowadzi bezpośrednio do epoki lodowcowej, więc 
jak zimno, to z powodu nadmiaru ciepła. Przecież to 
oczywiste, do jasnej cholerci! 

W chwili, gdy piszę te słowa, Polska zastygła 
w oczekiwaniu na wynik procesu o ekstradycję nie-
jakiego Edwarda Mazura. O co chodzi? O kasę ze 
zwiększonych nakładów. Gdzieś w kąciku cichcem 
można przeczytać, że procedura, o ile nie padnie jak 
kawka, pociągnie się z rok. Odwołania, rewizje, 
kasacje, czort wie, co jeszcze. Aktualnej ekipie, jak 
się zdaje, zależało jak cholera, by się zaczęło przed 
wyborami samorządowymi. 

Ktoś powinien stanąć przed sądem za umiesz-
czenie we wniosku ekstradycyjnym nazwisk świad-
ków. Jakaś parodia, kompletna niekompetencja – 
jak mogło dojść do tego, że polska prokuratura, 



starając się o coś na szczeblu kontaktów rządo-
wych, nie sprawdziła, jakie procedury obowiązują 
w USA? No, ale to drobiazg. Jakoś się przyzwycza-
iłem, że tak zwany rząd jest po prostu niekompe-
tentny. Jak polski europoseł może się wypowiadać 
za „zniesieniem teorii ewolucji”? Może. Liczy na 
zyski wśród wyborców. 

Powiem tak: wykład, którego fragmentów słu-
chałem w tiwi w wykonaniu pana posła Macieja 
Giertycha, mógłby się znaleźć w naszym pisemku, 
jak sądzę, na „zakużonej”. I ów wykład byłby jakimś 
pomostem pomiędzy polityką codzienną a tym, co 
lubimy, czyli fantasy i horrorem. 

Nie chodzi tylko o głoszenie tez, że ludzie żyli 
współcześnie z dinozaurami. Bo i cóż, coś podobne-
go było na naszych łamach rozpatrywane, wszelako 
bez kwestionowania ewolucji jako takiej; ot, drobna 
różnica, także w tym, że nie chodziło jednak 
o dinozaury. 

Moglibyśmy i o tym sobie pogadać z panem 
Giertychem, gdyby rzecz osiągnęła pewien, nazwij-
my to, poziom komplikacji, w którym nie było tak 
łatwo wykazać, że sensu nijakiego nie ma, poza 
utrafieniem w target, dla którego odróżnianie DNA 
od RNA nie wchodzi w rachubę. 

Rzecz sprowadzę tylko do jednego spostrzeże-
nia: ano, jakby nie było, to gada oficjalny przedsta-
wiciel państwa europejskiego (dla jasności wywodu: 
mniejsza o to, którego). Choć niestety z przyczyn 
tkwiących poza wywodem, zupełnie osobnych, 
choćby dyktowanych niskim nacjonalizmem, dla 
nas też najważniejsze, że Polski. Wolałbym zdecy-
dowanie, żeby nie był przedstawicielem Rzeczypo-
spolitej numeru dowolnego, bo wówczas wywody nie 
byłyby skażone złością i trudniej byłoby oskarżyć 
mnie, jako badacza, o stronniczość. 

No więc z ekstradycją Edwarda Mazura ma się 
zacząć ta nasza szczęsna kraina numer cztery. Jak 
na razie mam wrażenie, że wszystkie tak zwane 
środki masowego rażenia chcą na sprawie utoczyć 
jak największe współczynniki dotarcia reklam. Ru-
mor wokół daty dnia dzisiejszego – zdaje się, że już, 
już szeroką rzeką ruszą... No co ruszy? Chyba sen-
sacje, którymi nasz podejrzany, już skazany przez 
pismaków, ma się podzielić. Tymczasem ruszy albo 
nie ruszy proces ekstradycyjny. Pociągnie się z rok 
lub dwa lata. 

Wygląda na to, że największa partia koalicji 
bardzo mocno inwestuje w ów krok. Sprawia wraże-
nie przedsiębiorcy, który zaplanował sobie bardzo 
dobry interes, ów interes na razie jest gdzieś za 
płotem, za rzeką, jutro; lecz gdy noc minie i dotrze 
się za tę rzekę, to zacznie się bonanza. Jak się za-
stanowić, to jej główną atrakcją będzie ciąg wspa-
niałych afer, którymi zajmie się na długo społeczeń-
stwo. Afer, które będą bardziej zajmujące niż nawet 
brazylijskie seriale. Trudno mi pozbyć się poczucia 
nieporadności planowania. 

Na chłopski rozum równie trudno, by 
w najbardziej optymistycznym wariancie, kreowa-
nym według znacznej części mediów, że Edward 
Mazur jest winny, że złoży zeznania, wyszło coś 
więcej niż z afery Rywina. Bo nawet gdy jakieś kwity 
były, to po ujawnieniu nazwisk, podejrzeń prokura-
tury i tropów tych kwitów już nie ma. Pozostaną 
ewentualne zeznania starego, zagrożonego człowie-
ka. Nie warte nawet tyle, ile zeznania świadka, al-
bowiem oskarżonemu łgać wolno. 

Otóż dla moich wywodów istotne jest spostrze-
żenie, nie wiem, czy prawdziwe, że po śmierci Papa-
ły na miejscu zjawiły się, delikatnie mówiąc, nie-

skoordynowane ekipy śledcze, które wzajemnie po 
sobie zdejmowały ślady. Jak twierdziły gazety, dziś 
zwane tabloidami, sprawę spaprano czy wręcz 
w dosłownym sensie zadeptano. Zrobili to państwo-
wi urzędnicy. 

Pozwolę sobie też poddać w wątpliwość speku-
lacje, jakoby Marek Papała miał, jak to się mówi, 
powziąć informacje o przestępczej działalności 
i w związku z tym został sprzątnięty. Państwowy 
urzędnik, jeśli trafi na istotne i wiarygodne informa-
cje, to dokumentuje ten fakt. Wszczyna sprawę, 
o ile działa jako urzędnik. Zastrzelenie jednego poli-
cjanta nic nie daje. Trzeba by pewnie zastrzelić kil-
ku i jeszcze pozabierać dokumenty z paru szaf, 
które niekoniecznie znajdują się w tych samych 
budynkach. Taka procedura, jak wzajemne wystrze-
lanie się, obowiązuje w grupach przestępczych, 
gdzie z reguły nikt niczego nie dokumentuje, gdzie 
działa się dla własnego, możliwie najciaśniej pojęte-
go interesu. 

Obawiam się, że ze śmiercią Papały nic się już 
mądrego nie da wymyślić, podobnie jak z zamachem 
na Johna F. Kennedy’ego. Prawda jest zbyt banalna. 
Ludzie upatrują w świecie diabelskiej przebiegłości, 
tymczasem istotą zła jest głupota i banalność 
i dlatego nie da się go zrozumieć. Sprawa nie wyglą-
da na jakąś wyjątkowo finezyjną i polityczną aferę. 
Można się obawiać, że to raczej banalna zemsta 
jakiegoś mało rozgarniętego watażki. 

W całej tej sprawie ciągle brak motywu, lecz – 
co dla mnie o wiele ważniejsze – z powodu czasu, 
który minął od dramatycznych wydarzeń, waga 
jakiegokolwiek rozstrzygnięcia będzie mocno wąt-
pliwa. 

Tak sobie co rusz myślę o tym głupim, co szuka 
sprawiedliwości. Otóż jak dla mnie, mieszkańca 
którejś tam Rzeczypospolitej, istotne jest, żeby wię-
cej nic podobnego się nie działo. Górnolotnie mó-
wiąc, mamy narodowy problem z wyłanianiem elit. 
Jednym z jego aspektów jest to, że jeśli ktoś, do-
chrapawszy się jakiegoś stanowiska, nie zadziała 
niczym afrykański kacyk, ciągnąc do stolicy połowę 
swej wioski, to jest cham i świnia. Do wioski wracać 
nie ma po co. Lub problem kultury prawnej, która 
na pierwszym miejscu stawia zameldowanie prasie, 
że jest sukces, bo publiczne zamówienia muszą 
przechodzić przez przetargi. I cóż, że ustawiane, że 
często wręcz dla najlepiej pojętego interesu społecz-
nego trzeba ten przetarg ustawić, żeby się uchronić 
przed wciśnięciem przez lokalną mafię szajsu. Istotą 
ustawy jest możliwość trąbienia na prawo i lewo, że 
był przetarg. A jak jeszcze jest korupcja, to się po-
wołuje urząd do walki z korupcją. Abyś, Czytelniku, 
nie miał wątpliwości, to stworzenie za społeczne 
pieniądze miejsc pracy i zatrudnienie (używajmy 
języka oficjalnego) choćby i krewnych i znajomych 
z partii nie ma nic wspólnego z korupcją czy tak 
zwanym nepotyzmem, TKM-em oraz innymi spo-
łecznymi patologiami. Otóż w najlepszej wierze – nie 
mam wątpliwości. Sęk w tym, że to wszystko są 
działania, u podłoża których tkwi kultura plemien-
na. To ci z tej wioski za górką krowy nam wydajają, 
kradną owce. Ewentualnie w lesie siedzą zbójcy. 
Zbójców się powiesi, wioskę za górką spali 
i wreszcie będzie dobrze. Nikomu do głowy nie przy-
chodzi, że owce potopiły się na bagnie w lesie, bo 
nie pilnowane, bo pastuszki poszły w krzaki, pod-
nosić stopę przyrostu naturalnego, że krowy na 
marnej trawie zwyczajnie mleka nie mają. To się 
nazywa bardzo zwyczajnie: działania pozorne. Pro-
blem zasadniczy, jak uniemożliwić politykom ich 



uprawianie na taką skalę? Tymczasem, jak mi się 
osobiście wydaje, ta kwestia w medialnym szumie 
stoi na ostatnim miejscu. 

To kolejna odgrzewana afera sprzed wielu lat, 
jaką rządząca ekipa wyciąga ze starych szaf. Szafa 
Lesiaka, sfałszowana lojalka, teczki SB, wszystko to 
już raczej powinno wylądować w rękach historyków, 
choćby dlatego, że spora część bohaterów wydarzeń 
przeniosła się do Krainy Wiecznych Afer, przepra-
szam – Łowów z nagonką. 

Kolejny apel, podobnie jak Macieja Giertycha, 
do mniej wybrednej części społeczeństwa. I cóż 
z tego, że ja również wierzę w jak najbardziej szla-
chetne intencje apelujących. 

Jednocześnie, patrząc, co się ostatnio wyrabia, 
coraz trudniej pozbyć mi się wrażenia jakiejś wyjąt-
kowej nieporadności. Minister oświaty, który wy-
chodzi z maturalnej wpadki przez rozdawnictwo 
matur, szef krucjaty na rzecz odnowy moralnej, 
który wchodzi w alianse z ludźmi, o których jeszcze 
niedawno wyrażał się jako o przestępcach. Otóż nie 
chodzi mi tu nawet o jakieś moralne wartości, lecz 
o to, że ludzie ci pakują się w kłopoty. To absolutnie 
nie jest konieczne. Kaczyński z Tuskiem mogli dać 
nam ten popis władzy i pewnie jeden i drugi miałby 
cztery lata rządzenia i media za sobą. 

Po prostu gdy się człek temu wszystkiemu przy-
gląda, to zaczyna doznawać mniej więcej takiego 
samego uczucia, jak czytając, przepraszam, litera-
turę fantasy: ja bym to, kurna, lepiej zrobił! Jeśli 
trzeba okantować, zrobiłbym to z wdziękiem, nie 
narobiłbym sobie schodów, składając wyraźne 
obietnice; owszem, złożyłbym jeszcze wyraźniejsze, 
nic nie zrealizował i wykazał czarno na białym, że 
zrealizowałem, i to jeszcze z zapasem. Nigdy nie 
byłbym tak głupi, żeby zaczepiać dziennikarzy, wo-
jować z całym środowiskiem prawników. 

Otóż nie bardzo o polityce. Sprawa Papały 
w dość paradoksalnym momencie zlepiła mi się 
z literackim projektem. Oto pani redaktor Monika 
Olejnik, jak najbardziej przyjazna mi antykaczystka, 
nakrzyczała na jednego policjanta, żeby wytłuma-
czył, dlaczego Mazur jest niewinny... I tu poczułem 
się, jakbym spadł z satelity, jak to u mnie 
w Przedborowie mówili. Jak to, u czorta, jest, że 
ktoś może być niewinny? Ktoś Kalemu nie być win-
ny! Jak to? 

Uświadomiłem sobie, że zasada domniemania 
niewinności, rzymska kultura prawna, zasady, któ-
re starałem się poznać w czasach, gdy na podłodze 
w bibliotece Liceum Ogólnokształcącego 
w Ząbkowicach Śląskich czytałem też „Powrót 
z gwiazd”, przestały się liczyć. Ano to było tak, że 
zacząłem z pozycji człowieka, który marzył, że kto 
wie, w ciągu tych kilkudziesięciu lat, które ma przed 
sobą, może poleci na Księżyc, a jeśli nawet nie, to 
ma zawsze być po stronie postępu, zawsze ma tak 
robić, by nikogo nie krzywdzić; że jeśli nie poleci, to 
jego obowiązkiem być wykształconym, mieć taką 
konkretną wiedzę, która przynajmniej telewizor 
pozwoli mu naprawić, żeby być ludziom potrzeb-
nym. Zdawało mu się, że ów kanon wiedzy europej-
skiej, takiej, z jaką ku Srebrnemu Globowi pędzili 
pasażerowie choćby bolidu wystrzelonego 
w powieści Verne’a, jest przynajmniej o tyle nie-
zbędny, by nie wylecieć z salonu, by choć popatrzeć 
na Swanna ze swoją Odetą. 

Nie, nie jestem dziś tak naiwny, by wierzyć 
w ludzką szlachetność, ale zdawało mi się, że kanon 
trzeba znać, przynajmniej na tyle, by móc udawać, 
że się go rozumie, i używając brzydkich słów, przy-

najmniej wypada zaznaczyć wyjątkowość sytuacji 
i przeprosić Szanowną Publiczność. 

Nie powiem, bym po raz pierwszy w życiu pomy-
lił się w swych ocenach tak sromotnie. Najtrudniej-
sze awaryjne lądowanie przeżyłem po 1989 roku. 
Nigdy by mi w głowie nie postało, że tak zwane elity 
zaangażują się na przykład w ustawę antyaborcyj-
ną. 

Byłoby to wszystko próżnym hamletyzowaniem, 
biadoleniem nad upadkiem świata, gdybym się tu 
zatrzymał. 

Na szczęście pomysł napisania powieści science 
fiction wymaga, żeby pofuturyzować sobie. Wywnio-
skować, ku czemu świat może zmierzać, skoro jest, 
jak jest, a było trochę inaczej. 

Wszystkie przykłady i lamenty wybrałem po to, 
by złożyły się na jedną ryzykowną tezę. Wcale nie 
nową. Że mianowicie władza nie daje rady 
z dźwiganiem brzemienia ciągłego postępu nauko-
wo-technicznego. 

Biadania składają się na taką obserwację. Elity 
polityczne posługują się ciągle czymś, co jest nazy-
wane ideologią. Świat się komplikuje, a tymczasem 
rozwiązania w polityce mamy właściwie takie same 
od co najmniej dziesiątków lat. Zrozumienie świata 
wymaga rzetelnej wiedzy, mniej więcej takiej, jaka 
jest potrzebna do naprawienia telewizora. Przestaje 
wystarczać dobre wychowanie, takie, że domniema-
nie niewinności, potrzebne są zawodowe nawyki, że 
jak przestaniemy domniemywać tej niewinności, to 
wpuścimy się w maliny, powiesimy jakiegoś Cygana, 
zaś kowal będzie nam grał na nosie i, doświadczyw-
szy w praktyce swej bezkarności, znowu nam da 
nam popalić. 

Rozłazi się dotychczasowy system zarządzania. 
Instytucja państwa przestaje działać. A to choćby 
dlatego, że zmieniają się proporcje pomiędzy tym, co 
państwo może, co mogą ludzie i co wynika 
z technologii. 

Politycy tych zmian nie są świadomi. 
A przynajmniej na to wychodzi. Nie wiem na przy-
kład, na co liczył nurt neoliberałów, zapowiadając 
samoreformowanie polskiej wsi po 1989 roku. Kon-
cepcja była taka, że źle prowadzone gospodarstwa 
zaczną bankrutować, ziemię po nich przejmą lepsi 
gospodarze i tym sposobem bez interwencji moneta-
rystycznie nastawionego rządu będziemy mieli 
w ciągu kilkunastu lat zreformowane rolnictwo. 

Owszem, kilkanaście lat później można powie-
dzieć, że widać na wsi polskiej objawy przełamywa-
nia bryndzy. Nie widać jednak zapowiadanych pro-
cesów w skali, która zapowiadałaby 
w przewidywalnym czasie osiągnięcie jakiegoś eko-
nomicznie odczuwalnego rezultatu. Wymyślony przy 
biurku, oparty o pewne, jak to się mówi, atrakcyjne 
w towarzystwie ekonomicznym pomysły ideał refor-
my sięgnął bruku niczym ów zając, co się latać 
uczył. Zając szczerzy zęby, i owszem, ale przyje... 
zdrowo! Gdyby się kto pytał, to na przykład Lepper 
w rządzie to właśnie efekt. Jak do tego mogło 
dojść?! Nasi neoliberałowie łapią się ze zgrozą za 
głowy, załamują ręce i wskazują jako winnego wy-
borcę. No jak? 

Banał. Zmieniła się technologia. Okres, gdy 
w państwach zachodnich coś podobnego się działo, 
to znaczy wędrówka do miast ludności wiejskiej, to 
długo przed osiągnięciem obecnych dziesięciu ton 
zboża z jednego hektara. W okresie, gdy rolnictwo 
zachodnie się jakoś tam zmieniało, co najmniej 
kilkadziesiąt lat temu, nie mieliśmy szalonej nad-
produkcji. Z jednej strony opłacalny obszar gospo-



darstwa był na poziomie zaledwie kilkunastu, kil-
kudziesięciu hektarów, a dziś to najmniej kilkaset 
hektarów. Z drugiej zaś biedny człowiek musiał się 
liczyć w realny sposób z głodem i chłodem. Z tym, 
że nie będzie ani co do garnka, ani na grzbiet wło-
żyć. Po 1989 roku okazało się, że można przetrwać 
ze szczątkowym dochodem. Nie ma tak niskiego 
dochodu, żeby groził głód. Owszem, są głodni ludzie 
wyjątkowo nieporadni. Lecz ci nic nie zrobią 
w dowolnych warunkach. Głód w Europie Środko-
wej w końcu XX wieku i początku XXI to przenośnia 
biedy. Nie ma nic wspólnego z faktycznym brakiem 
możliwości napchania żołądka. Pomijam fakt, że nie 
było politycznej woli, jak to się mówi, rozwiązania 
spraw wsi. Sęk, moim zdaniem, główny w tym, że 
oczekiwany bodziec ekonomiczny bodnął o wiele za 
słabo, żeby ludzie się ruszyli. 

Nadprodukcja wszelkich dóbr sprawiła, że 
w skrajnym wypadku trzeba było oglądać czarno-
białą telewizję, lecz zazwyczaj bieda polegała na 
tym, że nie stać było na pełne wideo, tylko na od-
twarzacz, że samochód to tylko jakiś stary maluch, 
że owszem, bida, bo dochody na poziomie zasiłku 
dla bezrobotnych. Lecz gdy się ze sklepu brało czer-
stwy chleb i smarowało margaryną, to i na jakieś 
patykiem pisane wino starczyło. 

W sytuacji bezrobocia na poziomie 20% znacz-
nie bezpieczniej zdawało się okopać na wsi, niż wy-
puszczać się na jakieś miejskie bezdroża. 

Tak oderwane od rzeczywistości ideologiczne 
myślenie zaprowadziło rolnictwo w maliny. Zamiast 
ulec ekonomicznemu bodźcowi, wiejska ludność 
wyprodukowała własnego przedstawiciela, który ze 
sztucerem w dłoni (ściślej: nie on sam wymachiwał 
bronią, miał swego człowieka ze sztucerem) wywal-
czył prawa dla rezerwatu. Tymczasem na drugim 
krańcu technicznej komplikacji, w świecie wykre-
owanym przez nowoczesną technologię, jak na dłoni 
widać, że rządy nie tylko kolejnej Rzeczypospolitej 
kompletnie sobie nie radzą. Kto rządzi Internetem? 
USA? Trochę. Całkiem niedawno zajechano, jak to 
się pisało, w świetle reflektorów izraelską firmę 
świadczącą usługi antyspamerskie. I co mogły in-
ternetowe policje świata? Najwyraźniej bucnąć się. 

Kilkakrotnie miałem ewidentne włamy na kom-
puter. Stało się to w dość krótkim czasie. I w dość 
krótkim czasie problem jakby zniknął. Popatrzyłem, 
co się działo, pomyślałem i przemyślałem, co powie-
dział znajomy admin. A powiedział, że jedyne, co 
w przypadku włamu jest interesujące, to to, gdzie 
jest dziura. To bardzo ideologiczna wskazówka, 
odnosząca się do ustawienia psychiki tego, któremu 
się włamali, lecz owa wskazówka diablo skuteczna. 

Ta wskazówka może zostać powiedziana inaczej: 
gdy masz problem, to w świecie wysokich technolo-
gii zajmuj się technologią. Wszystko inne jest nie-
ważne lub, gdyby ktoś jeszcze nie rozumiał, niesku-
teczne. 

Czym zajmują się rządy? A na ten przykład 
zbieraniem haków w Internecie na własnych obywa-
teli, gdyby ci obywatele w coś wdepnęli lub gdyby 
haki były potrzebne. Bo czasami trzeba kogoś 
z wielkim szumem wsadzić. Internet zdaje się wy-
jątkowo dobrze nadawać do zbierania owych haków, 
albowiem praktycznie niemal beznakładowo, bardzo 
komfortowo można zebrać furę danych. Furę tak 
wielką, że nie będzie sposobu, by ją sensownie spo-
żytkować, lecz sprawiającą przyjemne wrażenie 
obfitości. Jakoś nikt nie odpowiada na pytanie, po 
cholerę wsadzać i czemu owo wsadzanie ma służyć? 
Lecz fakt jest taki, że technologia trzymania za 

mordę społeczeństwa, oparta na założeniach grubo 
sprzed czasów nie tylko elektroniki, ale i silnika 
spalinowego, zakłada, że wsadzanie do mamra jest 
usługą państwa na rzecz społeczeństwa, której ono 
bardzo pożąda. Co prawda, przypominam, wiele 
wskazuje na to, że islamscy ekstremiści już wpadli 
na to, że technologią równie dobrą co zamachy sa-
mobójcze jest planowanie zamachów, których 
uczestnicy, nie mając szans na realne zaatakowanie 
choćby atomowej elektrowni, reklamują ideę za 
pieniądze podatnika dzięki hucznemu procesowi, 
lecz to, że tak jest, to wrogie państwu anarchistycz-
ne poglądy. Nawet jeśli tak jest, to tym gorzej dla 
rzeczywistości. Nie? A w ogóle to cham ze wsi, co 
opowiada o głupim, co szuka sprawiedliwości, jest 
chamem prowadzącym rozbijacką robotę. Wsadza-
nie państwo opanowało dobrze i już dopilnuje, by 
ludziska wiedzieli, że wsadzać trzeba, to dobre 
i basta! 

Swoją drogą, ostatnio wyszło, że największym 
wrogiem rządu jest ta część rządu, która najbardziej 
się nadaje do utrzymania władzy i która w sposób 
najwierniejszy temu rządowi służyć powinna, czyli 
tak zwane służby specjalne. Otóż grzebaniem 
w Internecie zajmują się właśnie owe mniej czy bar-
dziej specjalne służby. Te służby domagają się 
ustaw gwarantujących swobodę grzebania. Sęk 
w tym, że technologia nie bardzo pozwala. To zna-
czy, o czym już wielokrotnie pisałem, pozwala na 
zbieranie haków. Jeśli ktoś nie robi nic złego, jeśli 
nie spodziewa się, że produkowane przez niego in-
formacje mogą służyć przeciw niemu, to nic nie 
zrobi i zastosuje jak najbardziej jawne protokoły. 
Jeśli, jak to się mówi, poweźmie mniej lub bardziej 
poważną informację lub zacznie się spodziewać, że 
to, co pisze czy mówi, może być spożytkowane prze-
ciw niemu, to zaszyfruje dokumenty, co więcej – 
może je ukryć w innych za pomocą techniki stega-
nografii (co warto zaznaczyć, można to zrobić prak-
tycznie w dowolnym pliku) i wówczas cała robota 
służb specjalnych w piach. 

Otóż koncepcja rządzenia społeczeństwem za 
pomocą służb specjalnych idzie w maliny. Te służby 
nie tylko nie potrafią dać sobie rady 
z międzynarodówką spamerów. Wysiadają także 
w sprawach klasycznie przeznaczonych dla nich. 
Nie radzą sobie z „pozasieciowymi” ekstremistami 
islamskimi. A dlaczego? To także technologia. Kon-
cepcja politycznej tak naprawdę policji jest docze-
piona do europejskiej technologii zdobywania wła-
dzy, ewentualnie walki z tą władzą. Terroryzm jest 
jak najbardziej europejskiego chowu i pomysłu. Sęk 
w tym, że nie terroryzm fanatyczny, nie terroryzm 
wyrosły z całkowitej kulturowej obcości. O ile 
w Europie ekstremiści są (byli) faktycznym margi-
nesem społeczeństwa, liczonym w ułamkach promi-
la, to, obawiam się, w obszarze spoza kultury śród-
ziemnomorskiej mamy poważne procenty. 

Technologia działań policyjnych zawodzi całko-
wicie, zastosowana do zjawiska, które różni się 
o rząd lub dwa wielkością od tego, do którego zosta-
ła wymyślona. Czyż jest coś banalniejszego? 

Ano mamy zjawisko postępującej nieporadności 
rządów wobec zjawisk, jakie się we współczesnym 
świecie objawiają. Rządy coś chcą osiągnąć, wycho-
dzi całkiem coś innego. Dobitnym przykładem jest 
amerykańska interwencja w Iraku. Pomijam tu 
problem, po cholerę to było w ogóle. Jedno jest 
pewne – Amerykanie chcieli na pewno uniknąć sy-
tuacji permanentnej wojny. 



Niedawno czytałem wypowiedź jakiegoś doradcy 
polskiego rządu do spraw wojskowych w kwestii 
wysłania naszych wojsk do Afganistanu. 
I zrozumiałem, jak mogło dojść do tego, co się stało 
w Iraku. Mianowicie tak zwana pełna i czysta nie-
kompetencja. Taka, jak zapewnił nasz dzielny spe-
cjalista od spraw wojskowych. Przebijałem się przez 
potok patriotycznych, górnolotnych figur retorycz-
nych, naznaczonych posłannictwem wobec Europy, 
NATO i chrześcijaństwa, w poszukiwaniu jakichś 
merytorycznych argumentów. Ale ich nie znalazłem. 
Otóż mając za sobą tak zwane studium wojskowe 
oraz lekturę jakichś bardzo podstawowych teorety-
ków wojskowości, szukałem odpowiedzi na pytanie 
podstawowe: czy mamy zapewnioną przewagę? 

Banał taki, że nie wolno podejmować operacji 
wojennych, w których przewagi się nie ma. Nie po to 
się wysyła ludzi na pole walki, żeby zdobyli sławę 
wojowników nieustraszonych, tylko żeby osiągnęli 
zamierzony cel: wpieprzyli komu trzeba. 
A przynajmniej, i co jest całkowicie najpierwsze, 
żeby im samym nie wtłukli. 

Na pytanie, czy Afgańczycy spuszczą łomot na-
szym, czy na odwrót, jakie jest prawdopodobień-
stwo, nasz dzielny ekspert nie zająknął się ani sło-
wem. Owszem, użył całej swej elokwencji, żeby uza-
sadnić, że dobrze by było, żeby nasi wtłukli. Zasad-
niczo trudno się nie zgodzić; czytając historię za-
uważyłem, że kiedy nasze wojska lały, było lepiej, 
kiedy nasi malowani chłopcy dostawali wciry, jakby 
nie obrócić – zdecydowanie kiepsko. 

Zapewne podobnej argumentacji użyli eksperci 
rządu USA, że jak nasi zwyciężą, to będzie raczej 
dobrze. Europejczycy zaś zadali sobie jeszcze pyta-
nie: czy mogą zwyciężyć, i spodziewali się, że może 
się to skończyć mantem – i tak naprawdę to był 
zasadniczy argument przeciw inwazji na Irak. 

Otóż nie mające o wojsku pojęcia towarzystwo 
skupiło się na walce z politycznymi przeciwnikami. 
Wygrali ją i zapewne teraz będzie militarna kom-
promitacja. 

Nie o to mi chodzi, by wykazać się antyprawi-
cowymi poglądami, by przyłożyć zwolennikom Bus-
ha, ale o to, żeby pokazać zjawisko dramatycznej 
niekompetencji. Owszem, prawie wiek temu wykazał 
się jeszcze większą niekompetencją rząd Jego Ce-
sarskiej Mości obsranej przez muchy, wywołując 
I wojnę światową. Lecz, prawdę powiedziawszy, 
podówczas były takie obyczaje międzynarodowe, że 
wojnę trzeba było wywołać, a nie jest istotne, że 
tamten rząd był głupszy, a nawet mało pocieszające, 
że był głupszy, i to po wielekroć. Choć oczywiste, że 
rządy zdały się dramatycznie zmądrzeć, to jednak 
zmądrzały dramatycznie za mało, żeby dziś wystar-
czyło do rządzenia tym światem. 

Oto mój cały anarchizm. Patrzę sobie i widzę 
zjawisko miotania się poglądów politycznych i elit, 
i społeczeństw pomiędzy medialną lewicowością 
a medialną prawicowością. Mamy medialny, gaze-
towy neoliberalizm, medialny, gazetowy, moralny 
pryncypializm. Medialną lewicowość. Nie o to cho-
dzi, czy masz rację, ale o to, jak wypadniesz w tiwi. 

Upadek obyczajów politycznych nie jest by-
najmniej widoczny przez porównanie z tym, co było. 
Owszem, dzięki hipokryzji i zakłamaniu rządy 
z czasów na przykład II Rzeczypospolitej zdają się 
bardziej moralne, lecz wystarczy sobie przypomnieć 
efekty w postaci zakupienia zupełnie niepotrzeb-
nych okrętów podwodnych, by uświadomić sobie, że 
tam to dopiero były afery. Nie, nie jest prawdą, że 
podkupywanie posłów, wzajemne nagrywanie się to 

oznaki jakiegoś skundlenia współczesnych obycza-
jów. Po prostu bujda. Dawniej było gorzej. 

Kulturalniejemy. Świadczy o tym choćby, może 
paradoksalnie (paradoks zawsze jest pozorny), 
awantura, jaka wybuchła wokół samobójstwa na-
stolatki, jak się to opisało, seksualnie molestowanej 
poprzez ściągnięcie spodni i obmacywanie. No cóż, 
był taki radosny ludowy zwyczaj, bodaj zapustny, że 
pachołkowie dziewki łapali, obracali i poklepywali 
po gołych tyłkach łapą usmarowaną w sadzy. Ów 
zwyczaj był radosny i ludowy, tchnący zdrową 
i staropolską tradycją, dziś za to grozi dwanaście lat 
w kryminale. Owszem, sprawa nabrała wymiaru 
tragedii z powodu samobójstwa ofiary. Sęk w tym, 
że jakieś trzydzieści lat temu „nikt” takiego zdarze-
nia nie traktował jako powodu do odbierania sobie 
życia. Wystarczy zajść na cmentarz i popatrzeć 
uważnie po nagrobkach, by nabrać podejrzeń, że 
takie wypadki bywały. Tyle że poziom wrażliwości 
był zupełnie inny i gdy dziewczyna sobie podcięła 
żyły czy obwiesiła się na stryszku lub w stodole, to 
obwiniano ją. Jakaś taka nieużyta była, nie do lu-
dzi... 

Niestety, proces nabierania rozumu pozostaje 
daleko w tyle za rozwojem technologii. Bodaj naj-
dramatyczniej objawiło się to wówczas, gdy fizycy 
zmajstrowali bombę atomową. Od tamtej pory jest 
ciągły problem. Nie tylko ludzie są zbyt głupi, by 
mieć taką technologię, za głupie są ludzkie zespoły 
powoływane do rozwiązania problemów 
i podejmowania najlepszych decyzji: rządy państw. 
Od momentu, w którym pojawiła się broń atomowa, 
jest problem, by nie dostały jej w swe ręce zbyt głu-
pie rządy. 

Niestety, rozwój technologii prowadzi do czegoś, 
co powoduje, że coraz bardziej czuję się, jakbym 
spadł z satelity. Ludziska, jak już pisałem, chcą do 
rezerwatu. Żeby im się świat nie zawalił, żeby życie 
nie zmusiło ich do zmiany zawodu, do nauczenia się 
czegoś, wojują z technologiami. Na przykład 
z przekazywaniem plików przez sieć zwaną Interne-
tem. Ludzie nie chcą się zabrać do pracy nad sobą, 
nie mają napędu do tego, by zastygnąć nad klawia-
turą i zastanowić się, po cholerę w nią klepią i co na 
niej chcą wyklepać. Choćby dlatego, że z powodu 
wielkiej produkcji żywności nie czują już nigdy gło-
du. Zaś jak spojrzymy na świat zwierząt, odkryjemy, 
że to głód jest tym, co zmusza je do aktywności. 
Bardziej może działa tylko widok zbliżającego się 
drapieżnika, seks ma już mniejszą siłę. Jesteśmy 
obżarci, wiem, powtarzam argumenty przeróżnych 
narodowców, lecz chyba w tej części niestety słusz-
ne, jesteśmy cholernie leniwi. Różnię się 
z narodowcami tylko tym, że oni słówka „głód” uży-
wają raczej w cudzysłowie, ja zaś myślę po prostu 
o braku żarcia. 

Można by to nazwać rozpadem społeczeństwa 
obywatelskiego. Nie wiem. Pisałem już o tym, że 
przestaje dobrze działać system gospodarki towaro-
wo-pieniężnej, a na skutek zadumy nad moją po-
wieścią dochodzę do wniosku, że szlag trafia ideę 
nie tylko państwa, ale i społeczeństwa. Nie dlatego, 
że się atomizujemy, że kundlejemy, ale na skutek 
tego, że pojawił się Internet, że rozdawane są za 
darmo gazety, że żarcia powyżej uszu, że komputery 
są, że technologia gna tak szybko do przodu, że 
średnio nie potrafimy się jej nauczyć. Że co rusz 
pojawiają się dziedziny, takie jak słynna wirtualna 
przestrzeń sieci, w której obowiązuje zupełnie inna 
metryka, nie mówiąc już o zasadach moralnych. 
I cholera wie, jak to ugryźć. 



Tak mi się we łbie kołacze, że z upadkiem ZSRR 
skończył się zasadniczy powód istnienia państwa. 
Albowiem głównie chodziło o to, żeby ci zza granicy 
nie najechali nas i nie złupili. Technologia skończy-
ła sens posiadania wielkiego terytorium, sensem 
imperium sowieckiego było zdobywanie coraz to 
większych obszarów. W końcu ktoś dostrzegł, że to 
bez sensu, i demon zniknął niczym zdmuchnięta 
świeczka. 

Brak zagrożenia wyeliminował z działalności lu-
dzi i rządów funkcję celu. Poprzednio sprawa była 
prosta: osiągnięcie możliwie największej przewagi 
nad ZSRR. Dziś islam jest zbyt słabym wrogiem, by 
mógł nam realnie zagrozić, wolno wszystko. Wolno 
być głupim. Rozwija się technologia rządzenia opar-
ta o wyborcę. Atraktorem (w nieprecyzyjnym zna-
czeniu tego słowa) dla rządów w czasach ZSRR była 
realna przewaga, technicznie mierzalne zwiększanie 
możliwości państwa: naukowych, wpływów poli-
tycznych, produkcyjności gospodarki (a nie wyni-
ków wyrażonych w walucie). Atraktorem dla współ-
czesnej partii jest po prostu możliwie najlepszy wy-
nik w wyborach. A z racji braku jasno określonych 
innych kryteriów wartości polityka zaczyna przypo-
minać to, co obserwujemy w show-biznesie: 
owszem, daje się wykreować gwiazdę, lecz publika 
od czasu do czasu zmienia front, kapryśna popiera 
raz tych, raz tamtych. Bo, w gruncie rzeczy, skoro 
brzuch pełny, to wszystko jedno. 

Jak wiadomo, demokracja jest najgorszym spo-
sobem rządzenia, tylko brak sposobów lepszych. 
Otóż w warunkach braku jasnego celu widać wy-
raźnie, że przedsięwzięcia, do których zostały powo-
łane rządy, nie są możliwe do zrealizowania. Rzy-
mianie budowali akwedukty, słynne drogi, dbali 
o rozwój szkolnictwa. Dziś zadania państwa w tej 
dziedzinie wydają się co najmniej takie same, ale 
z dużym prawdopodobieństwem wielokrotnie więk-
sze. Pojawiło się bardzo wiele nowych dziedzin. 
W skali kraju można do nich zaliczyć na przykład 
energetykę. O ile w efekt cieplarniany nie wierzę, 
choć wierzę w zmiany klimatu, bo ni cholery nie ma 
powodu, by klimat był stały, to niewątpliwie uwa-
żam, że na przykład dopilnowanie, by około dwu-
dziestu milionów ton słomy corocznie produkowanej 
przez nasze rolnictwo, która w lwiej części jest palo-
na na polach, trafiła po prostu do produkowanych 
już dziś ciepłowni, byłoby co najmniej jakimś spo-
sobem na hop-siupy wyprawiane przez Rosję 
z dostawami gazu. Zmniejszyłoby emisję gazów 
cieplarnianych, diabli wiedzą, czy dobrze, czy 
wszystko jedno – a może nawet źle, bo raczej lubię 
ciepło – ale na pewno zmniejszyłoby to wpływ pro-
ducentów węglowodorów na nasz kraj i mielibyśmy 
ciut więcej waluty w kieszeni, ciut większą produk-
tywność gospodarki. 

W sytuacji, gdy rozwiązania te konkurują 
z własnym przemysłem wydobywczym i ludźmi 
w nim zatrudnionymi, straty propagandowe nie 
pozwalają przeznaczyć na słomiane inwestycje ani 
złotówki. Dalsze miliony ton wyrwalibyśmy z lasu 
w postaci ściółki, wygrabionej nie z powodu energe-
tyki, ale przy okazji tworzenia pasów utrudniają-
cych rozprzestrzenianie się pożarów. Widziałem film 
pokazujący samobieżną maszynę bez kierowcy, 
która zamiatała liście i igliwie akurat w parku. Oso-
bliwością było to, że nie warczała spalinowym silni-
kiem, lecz samodzielnie wtykała sobie wtyczkę do 
gniazdek umieszczonych na latarniach oświetlenio-
wych. Otóż rzecz działa się w Anglii, jednym 
z większych producentów ropy naftowej. Mogę do-

dać jeszcze, że pomijając perwersyjne pomysły, to 
inwestując choćby w grubsze kable, wieszając wiąz-
ki kabli na liniach przesyłowych dla zminimalizo-
wania ulotów, zmniejszylibyśmy o kilka procent 
straty na urządzeniach przesyłowych, wynoszące 
obecnie kilkanaście procent. 

Społecznego współdziałania wymaga, niestety, 
na przykład odzyskanie ciepła odpadowego 
z elektrowni. Sprawa jest naprawdę „pochyła”, bo 
na wylocie takiej elektrowni jest czasami zaledwie 
17 stopni. Lecz na wylocie elektrociepłowni mamy 
120 stopni – mówimy cały czas o stopniach Celsju-
sza. Można zrobić takie oszacowanie: temperatura 
wody do kąpieli to jakieś 40 stopni Celsjusza, wody 
wlatującej z sieci wodociągowej – około 7 stopni 
Celsjusza. Gdyby tak, nawet nie zmieniając parame-
trów elektrowni, podgrzać o kilka stopni tę wodę do 
kąpieli (tu każdy stopień to około 3,3%), to za cenę 
inwestycji do wyjęcia jest nie tylko ileś paliwa za 
darmo, nie tylko zwiększona niezależność od do-
stawców paliw, lecz także kwota gazów cieplarnia-
nych do sprzedania. 

Pomijam tu takie moje potłuczone pomysły 
(trzeci raz o tym piszę:), dzięki którym można by 
wykorzystać to ciepło odpadowe. Przy nagrzewaniu 
powietrza w mieszkaniu do, powiedzmy, 20 stopni 
Celsjusza (od 0 stopni, dla wygody liczenia), każdy 
stopień to 5%. Jeśli nawet nagrzalibyśmy to powie-
trze w nagrzewnicy zasilanej nośnikiem 
o temperaturze 17 stopni do temperatury około 10 
stopni Celsjusza, to i tak zmniejszamy, bagatela, 
wydatki na ogrzewanie o 50%. Jeśli komuś to, co 
piszę, wydaje się fantastyczne, to powiem, że 
w przypadku sieci ciepłowniczej banalne zakopanie 
rur głębiej zmniejszyłoby straty przy głębokości 
około kilkunastu metrów prawie do zera. Pozostaje 
problem oceny strat związanych z okresowym uru-
chamianiem sieci, jednak ten prosty zabieg urwałby 
bardzo wiele z ciepła ulatującego bezproduktywnie 
w powietrze. Da się, lecz „jest to nieopłacalne”. Al-
bowiem są normy czasu istnienia różnych obiektów, 
dzięki którym można pokazać, że inwestować w nie 
się nie opłaci. A że pachnie to liczeniem wstecz, to 
już wystarczająco trudno uzasadnić, żeby „nikt” się 
tym nie zajmował. 

Las rośnie około 20 kadencji naszego sejmu, 
zwrot większości inwestycji w energetyce trwa 5 do 
10 kadencji. Można przypuszczać, na podstawie 
obserwacji świata, że takie instalacje, jak głęboko 
położone tunele ciepłownicze, będą eksploatowane 
może sto lub dwieście lat. 

Jest ogromna liczba inwestycji, których czas 
eksploatacji wynosi nieskończoność. To badania 
naukowe. Otóż gdy się wyliczy ilość publikacji na 
jednostkę dochodu narodowego, nasza „czort wie 
już, która” Rzeczpospolita podobno mieści się 
w normie, a na przykład USA wyraźnie odstają. 
Wynika z tego, że opinia o fantastycznej pozycji 
nauki w tym kraju jest wynikiem – czego? Techno-
logii majstrowania opinią publiczną. 

Rolą państwa, w mojej opinii mocno prywatnej, 
jest zajmowanie się wspólnym interesem obywateli, 
tą jego częścią, którą oni sami się nie zajmą. To jest 
przeciwwaga dla interesów prywatnych. Prywaciarz, 
choćby i koncern w dzisiejszej skali, bardzo szybko 
dochodzi do takiego stanu kontaktów z rynkiem, że 
pierwszym jego celem jest wyeliminowanie konku-
rencji. A więc wszelkie pieniądze wyłożone na 
wspólne dla całego społeczeństwa dobra to kasa 
stracona. Dlatego tym musi zająć się państwo. Ge-
neralnie organizowaniem infrastruktury. Na przy-



kład wojskiem, policją – które nie wiadomo dlaczego 
zawsze wymienia się na pierwszym miejscu przed 
takimi, jak szkolnictwo, to „zwykłe” i to wyższe – 
organizacją badań naukowych, budową dróg 
i mostów czy służbą meteorologiczną. 

Jak się wokół rozejrzymy, odkryjemy, ba, odkry-
liśmy już dawno prostą prawdę, że technologia two-
rzenia wrażenia, że jest coś, czego nie ma wcale lub 
jest nie bardzo, tworzenia przeróżnych iluzji też się 
znakomicie rozwinęła w ostatnich latach. Technolo-
gia zastępowania czegoś pracochłonnego i trwałego 
czymś wykonywanym na przykład na sztancy 
i powstającym bez udziału człowieka. Czegoś, co 
stwarza iluzję wartości. 

Efekt jest taki, że rządy stwarzają nam iluzję 
inwestowania w infrastrukturę. Ja wiem, że to bę-
dzie wyraz wielkiego malkontenctwa, lecz to, co 
wiele osób odbiera za wielki wzrost gospodarczy 
i inwestowanie w infrastrukturę, czyli wielkie pacy-
kowanie Polski za pieniądze Unii, jest w istocie pa-
cykowaniem. Owszem, robi się rzeczy bardzo solid-
ne, lecz wali się też kasę w rozwiązania, jak mi się 
zdaje, całkowicie schyłkowe, poza tym w coś, co za 
trzy, cztery lata przestanie dobrze działać. Patrzę 
sobie na przekładanie banalnych chodników. Pew-
nie się nie znam, lecz sam kiedyś kładłem 
i widziałbym warstwę tłucznia, bo grunt nieprze-
puszczalny. Nie ma tłucznia, chodnik, owszem, 
szybko jest. I owszem, kilka, co prorokowałem, że 
się pokręcą, to się pokręciły, kumpel budowlaniec 
wyjaśnił, że zgodnie z normą. Mam wątpliwości co 
do priorytetów, po pierwsze, budowania autostrad 
zamiast przywrócenia za mniejsze pieniądze funk-
cjonalności kolei. Bo kraj biedny, biedna ludność 
z okolic wielkich miast, mając możliwości taniego 
dojazdu do pracy, jak się to propagandowo nazywa, 
miałaby szansę zawodowej aktywizacji. Nade 
wszystko nie ma kasy na szkolnictwo i naukę. W tej 
perspektywie autostrady jawią mi się jako elementy 
patiomkinowskiej wioski. Tiry rozjadą je za dwa, 
trzy lata. Lecz od momentu rozpoczęcia budowy do 
zakończenia kadencji wytrzymają. 

Teza moja jest taka, że gdy porównamy współ-
czesne państwa niekoniecznie z Rzymem, lecz choć-
by jeszcze wiekiem XIX, a nawet z inwestycjami 
czynionymi w okresie naszej wzorcowej II Rzeczypo-
spolitej, to widać wyraźną utratę do tworzenia przez 
organizację zwaną państwem koniecznej przy danej 
technologii infrastruktury. Zjawisko inne to tworze-
nie wrażenia, że państwo może mieć wpływ na dzie-
dziny, na które wpływu ani nie miało, ani nie ma. 
Na przykład nieszczęsna ustawa antyaborcyjna. 
Moim zdaniem przykład propagandowego traktowa-
nia prawa ze świadomością, że będą skutki budże-
towe. Przykład niezdolności do racjonalnego organi-
zowania życia społecznego. Przykład wreszcie na to, 
że państwo traci zdolność do generowania wzorców 
zachowań pożądanych ze społecznego punktu wi-
dzenia. Państwo generuje polityczną, propagando-
wą, medialnie zbywalną moralność. 

Zepsute państwo zaczyna ludziom przeszka-
dzać. Najlepszy dowód – powstawanie organizacji 
ponadnarodowych. Unia jest właśnie próbą napra-
wienia tego, co państwa psują. Na przykład wygene-
rowania lepszej waluty, wartej więcej niż potrafią 
wyprodukować poszczególne rządy. Na przykład 
wygenerowania lepszego wzorca prawnego 
i moralnego niż daje się to w krajach, gdzie 2/3 
społeczeństwa książkę w ręku ma raz do roku i aby 
wygrać wybory, trzeba obiecać, że owszem, Cyga-
nów złapanych na kowalstwie bardzo surowo bę-

dziemy wieszać, a nawet obiecywać ściganie samych 
kowali. 

Odpowiedzią na psucie się państwa, 
a dokładniej na rosnącą przepaść pomiędzy techno-
logią a proponowaną przez państwo organizacją 
społeczeństwa, są „luźne kupy”, grasujące gdzieś 
w okolicach Ruchu Wolnego Oprogramowania. 

Istnieje pewien miernik rosnącej nieskuteczno-
ści i psucia się państwa: rosnący fiskalizm. Kiedyś 
była dziesięcina i poborca podatkowy postrzegany 
jako straszny gnębiciel, dziś ze świeczką trzeba by 
szukać państwa z tak niskimi podatkami. I nie 
wiem, czy jest takie na świecie. Innym jest rosnąca 
pracochłonność obsługi systemu gospodarki towa-
rowo-pieniężnej, która jest generowana przez pań-
stwo. Co rusz trzeba a to kupić kasę fiskalną, a to 
grzebać się w tonach papierów wyplutych przez te 
kasy. Można wskazać dziedziny, jak energetyka, 
gdzie z punktu widzenia odbiorcy zajmujemy się 
w ponad połowie obsługą systemów państwa, zaś na 
wyprodukowanie właściwego towaru idzie mniej niż 
1/3 czasu pracy. 

Otóż futurologią, jak w przyszłości, pewnie już 
za kilkadziesiąt lat, będzie wyglądało społeczeństwo, 
i owszem, warto się zajmować i trzeba by owej gdy-
bologii poświęcić inny artykuł. 

Chciałem napisać powieść o niczym, taką kolo-
rową przygodówkę, może jakieś romansidło. Okaza-
ło się, że jest jakiś gryź, co mnie moli. Klepanie 
w klawiaturę jest rodzajem terapii. Jest jakiś pro-
blem, coś człekowi w świecie przeszkadza i wzorem 
powszechnej obecnie praktyki, by zamiast coś zro-
bić, stworzyć wrażenie, że się coś zrobiło, grafoman 
przelewa swoje lamenty na twardy dysk czy inny 
papier i ma alibi, że się w kwestiach społecznych 
wykazał aktywnością. Jak sumienie co wyrzuci, to 
on mu, że powieść napisał – i co więcej mógł zrobić? 
No co? 

Fantastyka, i dobra, i zła, to taki sposób pisania 
o współczesności, w którym zastosowano zabieg 
wyolbrzymienia pewnych zjawisk. Przeniesiono je 
w przód w czasie dla zrobienia wrażenia na publicz-
ności. Lecz naprawdę to „zwykła” parabola dla uwy-
puklenia tego, co współcześnie przeszkadza, a czego 
odbiorca nie zobaczy, jak się go nie lunie w gębę. 

Fantastyka tak naprawdę nie może zajmować 
się, wręcz nie daj Boże, by się zajmowała technolo-
gią, ale skutkami jej zastosowania. Tym, co się 
w głowach wyrabia, organizacją społeczeństwa, 
przemianami systemu wartości i temu podobnymi 
głupotami. 

Dumając z rękami nad klawiaturą, ujrzałem 
mojego astronautę rzuconego w społeczeństwo, 
w którym po zepsuciu idei państwa, a co gorzej – 
społeczeństwa jako wartości ukazała się dziura. 
Które nie wypracowało powodów do swego istnienia. 
Społeczeństwa zatomizowanego, bo obfitość dóbr 
nie stwarza powodów do organizowania się. Wyol-
brzymiłem na przykład wzrost roli kobiet 
i wyobraziłem sobie skutki. Nie jako anty- czy pro-
feminista, lecz chyba złośliwy obserwator przemian 
mentalności także młodych mężczyzn, którzy 
z radością ustępują paniom w życiu społecznym, 
uciekając w świat wirtualnej rywalizacji. Cóż jesz-
cze? Na przykład systemy seksualnej reglamentacji 
dla scementowania lokalnych społeczności, 
z którymi (reglamentacjami) obecnie próbuje się 
jeszcze walczyć w imię poprawności politycznej, lecz 
coraz mniej skutecznie. Strefa faktycznego dobroby-
tu, faktycznego rozwoju i na oko niczym się od niej 
nie różniąca strefa kompletnej biedy, gdzie ludzie, 



mając wszystko, nie mogą o niczym zadecydować. 
No i ten mój główny bohater, który – choć ukształ-
towany w czasie dobrze funkcjonującej idei pań-
stwa, ma pozapaństwowy system wartości, właściwy 
dla pustelnika, nieważne, że kosmicznego – próbuje 
cokolwiek uratować. 

Wymyśliłem wątek kryminalny, żeby było na-
pięcie, bulwersujące, modne i sprzedajne okoliczno-
ści erotyczne, niby dla ilustracji hipokryzji. 
I owszem, wymyśliłem, moim zdaniem, zaskakujące 
zakończenie, które z właściwą dla science fiction 
pompą odwołuje się do losów gatunku człowieka 
i stawia pytanie o to, czym jest człowieczeństwo, 
kiedy staliśmy się ludźmi. Scena w moim mniema-
niu równie silna, jak ta machająca kością małpa 
w „Odysei 2000”. Generalnie szykuję Dzieło. 

Powieści zapewne nie napiszę, bo mi się nie 
chce. Tak się stało, że natłukłem się w klawiaturę 
jak durny i mam poczucie spełnienia grafomańskie-
go. A tak naprawdę to się najadłem i jak wszystkie 
ssaki z pełnym brzuszkiem ułożę się w suchym 
wygodnym i bezpiecznym miejscu w celu zaśnięcia. 

 



Martin Kralik 

Jak trzech polskich 
Andrzejów napadło byłą 
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Martin Králik – jest współzałożycielem słowackiego 
fantastycznego czasopisma „Fantazia” i redaktorem 
działu prozy obcojęzycznej. Pracował jako redaktor 
w wydawnictwie, sprzedawca w księgarni SF i był 
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To, że polska fantastyka jest obecnie 

w Czechach drugą pod względem popularności, 
zawdzięczamy głównie Andrzejowi Sapkowskiemu. 
Do roku 1990 najbardziej znanym polskim fantastą 
był tutaj Lem, i jeśli chodzi o nakłady jest nadal – 
piętnaście książek w  czterdziestu wydaniach wy-
raźnie o tym świadczy. Jednak już dwa lata później 
sytuacja zaczęła się zmieniać. W 1990 roku powsta-
ło pierwsze i do dziś największe czeskie czasopismo 
fantastyczne „Ikarie”, które w numerze 10 z roku 
1992 wydrukowało opowiadanie „Wiedźmin”. Było 
to prawie sześć lat po debiucie Sapkowskiego 
w „Fantastyce” i autor był już u Polsce niezmiernie 
popularny – w sprzedaży było już „Ostatnie życze-
nie”, a może i „Miecz przeznaczenia”. W Czechach 
na pierwszą książkę AS nie czekał długo, bowiem 
już w tym samym roku, co pierwsza publikacja 
w „Ikarie” ukazał się (nakładem wydawnictwa Win-
ston Smith – przyp.red.) „Zaklinac: Stribrny mec” 
(Wiedźmin: Srebrny miecz). W rok później to samo 
wydawnictwo udostępniło dwutomowy „Miecz prze-
znaczenia”. W 1994 roku w Czechach wychodzi 
następna książka AS-a, w Polsce nieistniejąca, zbiór 
„Tandaradei!”, w skład którego, oprócz opowiadania 
tytułowego, weszły: „Muzykanci”, „W leju po bom-
bie”, „Kraniec świata” i „Ostatnie życzenie”. Jest to 
pozycja dziś trudno dostępna. Wydało ją ostrawskie 
wydawnictwo Leonardo, które od tej pory zrobiło 
bardzo dużo, nie tylko dla Sapkowskiego, ale i dla 
całej polskiej fantastyki na naszym rynku. W ciągu 
sześciu lat, od roku 1995, wydali nie tylko całą sagę 
o Geralcie i Ciri, ale również wznowili, w twardej 
oprawie, wszystkie wiedźmińskie opowiadania tak, 
jak wyszły one w Polsce tj. dwutomowe „Opowieści 
o wiedźminie” ( w Polsce wydane przez. Świat Książ-
ki – przyp. red.). Obecnie na rynku ukazała się 
„Krew elfów” w twardej oprawie. 

Wydawnictwo Leonardo nie ograniczyło się do 
wydawania AS-a. W 1996 roku przygotowało inną, 
nieosiągalną już dziś pozycję, antologię polskiej 
fantasy „Maladie”. Oprócz tytułowego opowiadania 
znalazły się w niej utwory Tomasza Kołodziejczaka, 
Artura Szrejtera, Eugeniusza Dębskiego, Feliksa W. 
Kresa, Krzysztofa Kochańskiego, Piotra Witolda 
Lecha, Mirosławy Sędzikowskiej, Jacka Piekary, 

i jedyne do dziś przetłumaczone na czeski język 
opowiadanie Jarosława Grzędowicza „Twierdza 
Trzech Studni”, uznawane za pierwsze polskie opo-
wiadanie fantasy. Z częścią tych autorów wydawnic-
two współpracowało dalej – jego nakładem ukazały 
się: Kołodziejczaka oba tomy „Kolorów standardów”, 
Kochańskiego „Zabójca czarownic”, dwa tomy opo-
wiadań Lecha i mały, bardzo sympatyczny tomik 
Mirosławy Sędzikowskiej. Przez jakiś czas wydaw-
nictwo interesowało się amerykańską fantastyką 
(Dick i Heinlein), ale dość szybko powróciło do po-
przedniego profilu. Ostatnio wydaje prawie wyłącz-
nie Sapkowskiego. Oprócz Geralta udostępniło cze-
skim czytelnikom zbiór opowiadań „Magicke 
stripky”, czyli opowiadania z tomu „Coś się kończy, 
coś zaczyna”, dopełnione o „Maladie” i esej „Dwór 
króla Artura” oraz oczywiście cykl „Narrenturm”. 
Nowa trylogia Sapkowskiego jest dostępna również 
na Słowacji, wydaje ją jedno z dwóch największych 
wydawnictw beletrystyki, Slovart. 

Oczywiście, jeśli chodzi o polską fantastykę, nie 
tylko AS jest w Czechach w tej chwili popularny. 
Można powiedzieć, że depcze mu po piętach Andrzej 
Pilipuk, którego książki w serii polskiej fantastyki 
„Podil” wydaje silne na czeskim rynku wydawnictwo 
SF Laser. Jego nakładem ukazały się już cztery 
tomy opowiadań o Jakubie Wędrowyczu i pierwszy 
tom panien Kruszewskich. Warto wspomnieć rów-
nież o trzecim z wielkich polskich fantastycznych 
Andrzejów, Andrzeju Ziemiańskim. Do dziś ukazały 
się dwie części „Achai”, trzecia jest zaplanowana na 
pierwszy kwartał 2007. Wydawnictwo Laser bardzo 
spopularyzowało także Konrada Lewandowskiego, 
wydając cztery tomy „Kotołaka” i zbiór opowiadań 
„Noteka 2015”. Wydało też jedyną jak dotąd na 
naszym rynku książkę Feliksa W. Kresa „Król bez-
miarów”, a ostatnio klasykę polskiej SF, „Robota” 
Adama Wiśniewskiego-Snerga. To nie koniec „pol-
skiej oferty” Lasera. Obok trzech książek Lema uka-
zały się dwie antologie „Polska ruletka”, pod redak-
cja redaktora serii i bardzo znanego tłumacza pol-
skiej SF Pawla Weigela. Pierwszy tom to głównie 
teksty laureatów i nominantów do Zajdla, częściowo 
już znanych z „Ikarie” – oprócz wspomnianych 
wcześniej autorów znalazły się tam opowiadania 
Dukaja, Białołęckiej, Brzezińskiej, Ziemkiewicza, 
Oramusa, Zajdla, Inglota i innych. Tom drugi, który 
wyszedł w zeszłym roku, nosił podtytuł „Sfinks” 
i nie bez powodu, bowiem większość zamieszczo-
nych w nim tekstów to opowiadania nominowanych 
do tej właśnie nagrody. Są tam między innymi Du-
kaj, Ziemiański, Snerg, Oramus, Lewandowski, 
Białołęcka i Ziemkiewicz. Zresztą dwoje ostatnich 
autorów jest dość znanych z publikacji książko-
wych. W Czechach ukazały się już dwa tomy „Tka-
cza Iluzji” Białołęckiej i „Czerwone dywany”, „Od-
mierzony krok” i już wznowiony „Skarb stolinów” 
Rafała Ziemkiewicza. 

Na koniec jeszcze słówko o planach czeskich 
wydawnictw – oprócz „Lux Perpetua” i ostatniego 
tomu „Achai” znajdziemy tu książki Mai Lidii Kos-
sakowskiej i Jarosława Grzędowicza. Prowadzone są 
również rozmowy na temat czeskiej edycji „Nocarza” 
Magdaleny Kozak. 



Alexandra Pavelková, A.Mason 

Czynnik ludzki 

(Ľudský faktor) 
  
  
Dawno, dawno temu Telewizja Polska miała je-

den kanał, a później dwa. Takie to były dziwne cza-
sy. Na szczęście ludzie mieszkający w pobliżu grani-
cy mogli odbierać programy nadawane w innym niż 
polski języku. Ja także należałem do tej grupy 
szczęśliwców i dzięki Czeskiej Telewizji mogłem 
sobie wybierać, co chcę oglądać na dobranoc. 
I zostało mi to do dziś. Dlatego, kiedy na studiach 
naszymi wykładowcami okazali się Czesi, dziwiły 
mnie narzekania kolegów z roku, którzy nie byli 
w stanie zrozumieć ich „polskiego”. Dopiero wtedy 
zaczęło do mnie docierać, że nasi południowi sąsie-
dzi są zupełnie odrębnym narodem, mającym wła-
sny język i kulturę. 

Pierwszą z rzeczy, która tak naprawdę zwróciła 
moją uwagę na te różnice, był komentarz o polskich 
opowiadaniach, że „są bardzo religijne”. Dotąd wy-
dawało mi się, że nasi twórcy są wręcz skrajnie 
antyreligijni lub zwyczajnie obojętni na „uroki” wia-
ry. Przeglądnąwszy pobieżnie listę tytułów, które 
ukazały się za naszą południową granicą (można 
o tym przeczytać w felietonie Martina Králika), nie 
zauważyłem, żeby któryś z nich niósł jakieś szcze-
gólnie religijne przesłanie. Być może diabeł (albo 
ksiądz) tkwi w szczegółach? Coś, co dla nas jest 
naturalne i przezroczyste, innych może razić. 
I rzeczywiście, tematy takie jak inkwizycja, swego 
rodzaju kościoły i religie, tak chętnie podejmowane 
przez Polaków, są zwyczajnie nośne i inspirujące. 
Przewijają się więc nieraz w tle opowieści, czasem 
tylko wychodząc na pierwszy plan. I choć „nasi” 
często mają podejście „kreatywne” do tematu, nie 
da się zaprzeczyć, że religia gdzieś tam się pojawia, 
a dla czytelnika obcego może być bardzo zauważal-
na. 

Drugą z rzeczy, która uświadomiła mi bardzo 
dobitnie różnice kulturowe pomiędzy nami 
a sąsiadami, był komentarz na jakimś czeskim fo-
rum dyskusyjnym przy okazji „Polskiej ruletki”. 
Przeczytałem, że to nie były opowiadania 
w „sienkiewiczowskim stylu, gdzie żołnierze na ko-
niach z szabelkami na czołgi...”. Jakby mnie piorun 
trafił! W pierwszej chwili pomyślałem, że jest to 
komentarz jakiegoś internetowego głupka. Jednak 
nie, a pogląd jakoby polscy żołnierze na koniach 
z szabelkami przeciwko niemieckim czołgom ruszali, 
pokutuje do dziś po świecie. Ot, jeden z dowodów, 
jak to niemiecka propaganda okazuje się skuteczna 
– nawet po ponad sześćdziesięciu latach. 

Okazało się więc, że zbiór polskich opowiadań 
przełamuje pewne stereotypy głęboko zakorzenione 
zarówno u Czechów jak i Słowaków. Zastanawiałem 
się, skąd owe stereotypy mogły się wziąć, bo prze-
cież propaganda niemiecka to jednak trochę za ma-
ło. Jeśliby przejrzeć listę autorów i tytułów, którzy 
mieli szczęście być tłumaczeni na czeski i słowacki, 
także trudno doszukiwać się poważniejszych związ-
ków. 

W pierwszej chwili winę przypisać chciałem na-
szym filmowcom albo romantykom. Jednak jeśliby 
się zastanowić... Czyż nie można znaleźć u naszych 
autorów powieści i opowiadań ponurych w swej 

istocie, gdzie bohaterzy walczą za, wydawałoby się, 
straconą sprawę? Wystarczy na tapetę wziąć naj-
bardziej obecnie popularnego polskiego autora – 
Andrzeja Sapkowskiego i jego cykl wiedźmiński. 
Geralt to ewidentny przykład romantycznego boha-
tera, który ze swoją szabelką próbuje oprzeć się 
czołgowi-przeznaczeniu... 

Na szczęście nie tylko różnicami i stereotypami 
narody żyją. Są także tematy i motywy, które odbie-
rane są podobnie zarówno u nas, jak i u „nich”. 
Ogromną popularność zyskał wspomniany już An-
drzej Sapkowski swoim Wiedźminem, bardzo dobrze 
została przyjęta „trylogia husycka”. Ładnie wbił się 
w rynek Andrzej Pilipiuk z Jakubem Wędrowyczem. 
Ciągle pamiętają tam o Lemie. Wygląda na to, że 
nieźle została przyjęta klasyka naszej fantastyki 
(Zajdel, Snerg). Jest spora szansa, że dzięki ożywie-
niu wymiany kulturalnej po latach marazmu nasi 
współcześni autorzy zaistnieją także na rynku na-
szych sąsiadów. 

Niestety, oprócz jaskółek dobrych wieści, są 
i wrony złych. Trafiają do Czechów i Słowaków pro-
dukcje gorsze, odstępujące wyraźnie poziomem od 
pozostałych. O ile w literaturze nie jest to proceder 
wyraźny (chociaż są tytuły, które moim zdaniem nie 
powinny być tłumaczone), o tyle taśma 
z „Wiedźminem” powinna spłonąć, zanim trafiła na 
południe. Jedynym pocieszeniem jest, że zarówno 
film, jak i serial został bardzo dobrze zdubbingowa-
ny. Mam wrażenie, że czescy tłumacze (Bogu dzięki!) 
„wyprostowali” kilka drobiazgów. A z pewnością 
aktorzy dubbingujący okazali się klasą samą 
w sobie, dialogi znacznie lepiej brzmiały w ich wy-
konaniu, niż oryginalnych aktorów... 

No cóż, szkoda, że Czesi albo Słowacy nie na-
kręcili swojej wersji „Wiedźmina”, bo z pewnością 
gorzej niż „naszym” by im to nie wyszło. 

O tym, jak film został odebrany przez Słowacką 
Pierwszą Damę Fantastyki, Alexandrę Pavelkovą, 
możemy przekonać się, czytając recenzję filmu. 

  
A.Mason 

  
__________________________ 

  
  
Już w momencie, kiedy Andrzej Sapkowski na-

pisał pierwsze opowiadanie o Wiedźminie, dla każ-
dego musiało stać się oczywiste, że białowłosy męż-
czyzna ze srebrnym mieczem kiedyś pojawi się na 
filmowym płótnie. W momencie gdy rzeczywiście 
zaczęto mówić o nakręceniu filmu, odruch Pawłowa 
u fanów Geralta zadziałał podobnie jak 
u tolkienistów oczekujących na ekranizację „Władcy 
Pierścieni”: regularne przesunięcia daty premiery, 
obsada aktorska i plotki o tym, że scenariusz zale-
dwie luźno nawiązuje do oryginalnych opowiadań; 
to wszystko wypełniało krew niecierpliwców adrena-
liną i cholesterolem, tworząc wrzącą kipiel. W końcu 
jednak mutant raźnym krokiem wyruszył na wę-
drówkę po filmowym świecie, by bronić ludzi 
i zabijać potwory. 

Tego, jak został Wiedźminem, dowiadujemy się, 
gdy tylko znikną napisy początkowe. Film wykorzy-
stuje motywy kolejnych opowiadań, ale próbuje 
zachować główną oś fabuły oscylującą wokół po-
szukiwań Ciri przez Geralta. Praca wiedźmińska jest 
niełatwa i niebezpieczna, a Białowłosemu naprawdę 
nie ma czego pozazdrościć. Potyka się nie tylko ze 
smokami, mantikorami, ale także z o wiele więk-
szymi potworami w ludzkiej postaci. To, co 



z pewnością zwróci uwagę wielu widzów, to spora 
dawka nagości – przynajmniej w porównaniu ze 
standardową współczesną produkcją hollywoodzką. 
Mówimy jednak o polskim dziele, co do którego 
oczekiwania rosły w miarę zbliżania się premiery. 
Widz może więc sobie wybrać to, co jego sercu, 
ewentualnie innemu organowi (oku) najbliższe: kla-
syczne krągłości ciała Yennefer, wysportowane syl-
wetki Zerikanek, rubensowskie kształty Stregobo-
rowych iluzji albo nieco przejrzałą, matczyną urodę 
wieszczki ze świątyni Melitele. Nawet panie nie będą 
zawiedzione, bo Michał Żebrowski to naprawdę 
niezły kawałek Wiedźmina. 

Sam Wiedźmin jest, jakżeby inaczej, najmoc-
niejszą stroną tego filmu. Żebrowski, w Polsce 
sławny dzięki rolom w „Panie Tadeuszu” i „Ogniem 
i mieczem”, wygląda, jakby się w Kaer Morhen uro-
dził. Geralt w jego wykonaniu jest bardzo ludzki, 
może nawet bardziej ludzki niż ktokolwiek z nas. 
Ludzkie oblicze i natura są znakiem rozpoznawczym 
większości pozostałych postaci. Po amerykańskich 
superprodukcjach, zamierzonych głównie na akcję, 
techniczne fajerwerki, miłosne sceny i patetyczne 
przemowy; taki powrót do przedstawiania na ekra-
nie zwykłych ludzkich zachowań jest miodem dla 
serc widzów. Jaskier nie jest tutaj przeciwwagą dla 
depresyjnego Geralta, ale współzawodnikiem, który 
co prawda czasem niezdarnie, ale zawsze w dobrym 
zamyśle „nagrywa mu piłkę”. Kiedy pojawiły się 
pierwsze wiadomości o tym, że postać barda ma 
zagrać Zbigniew Zamachowski („Trzy kolory”), roz-
goryczeni fani zastąpili jego zdjęciami tarcze do 
rzutek. Najlepszego przyjaciela Wiedźmina, poety 
prześladowanego niekończącymi się przygodami, nie 
może przecież grać ten podstarzały, brzuchaty pi-
wożłop! Błąd. Wrażenie, że kobiety lecą najbardziej 
na bogatych, pięknych mięśniaków, jest nieco myl-
ne. Po piętnastu latach małżeństwa większość mię-
śni przemieszcza się bowiem gdzieś w okolice paska, 
pod zapuchniętymi powiekami oczy tracą blask 
i nawet bogactwo nie jest w stanie zaspokoić pra-
gnień kobiety. Właśnie dlatego, że jest zabawny, ma 
romantyczną duszę i w każdych okolicznościach 
potrafi swoją miłą zabawić, Jaskier wygrywa 
z konkurentami. Przyjemnym odświeżeniem jest 
muzyka, głównie Jaskierowe „porady”, które mają 
prowadzić Geralta za każdym razem, kiedy ten szy-
kuje się na nową, niebezpieczną wyprawę. 

To, co psuje wrażenia z filmu, to drastyczne cię-
cia. Marek Brodzki pucował między innymi reżyser-
ski stołek Spielberga, kiedy ten kręcił „Listę Schin-
dlera”. Powinien więc być na tyle doświadczony, 
żeby potrafić poszczególne sceny odpowiednio 
zmontować. Z opowieści powstał chaotyczny zlepek, 
w niektórych miejscach trzymający się kupy jedynie 
zasługą kleju błyskawicznego i imadła. Rażą sceny 
„bitewne”. Pomimo starań Żebrowskiego (widać, że 
o boju czegoś się nauczył), jego przeciwników poko-
nałaby pewnie nawet kłoda drzewa leżąca przed 
tartakiem Stregobora. Jedynym pozytywnym wyjąt-
kiem jest Kinga Ilgner jako Renfri. Yennefer 
w wykonaniu Grażyny Wolszczak w filmie pojawia 
się chyba tylko po to, żeby przekonać nas, że nawet 
Geralt ma jakieś życie seksualne. Najgorzej jednak 
wypada postać, która miała być kluczową – a tą jest 
Ciri. Nie wiem, czyją córką jest to dziewczę, że rolę 
Ciri musiała dostać właśnie ono, ale prawdziwy 
Wiedźmin na tę szmacianą kukłę powinien się wy-
piąć i adoptować jakieś sprytne cygańskie dziecię. 

Pomimo tego, że „Wiedźmin” nie jest filmem 
wielkim, należy go pochwalić za wyczyny aktorskie. 

Nie tylko Żebrowskiego, który w projekt zaangażo-
wał się całą duszą i cholernie ładnym ciałem (nawet 
jeśli widzowi z początku sprawiała trudność próba 
połączenia młodzieńczej, cherubinowej twarzy Że-
browskiego z wyobrażeniem twardego i sceptycznego 
Wiedźmina). Dobrze spisali się także inni: Zama-
chowski grający Jaskra, na którego lep skoczyłaby 
nawet najbardziej niedostępna elficka księżniczka, 
Andrzej Chyra – Borg Trzy Kawki, Agata Buzek – 
grająca postać Pavetty, czy obie „zasłużone” damy – 
Ewa Wiśniewska jako królowa Calanthe i Anna 
Dymna jako Nenneke. 

Dziękujmy twórcom filmu, że go zrobili chociaż 
takim, jakim jest. 

  
Alexandra Pavelková 

  
WIEDŹMIN 
Reż: Marek Brodzki 
Polska, 2001 
130 min. * 
  
  

____________ 

  

* Chyba po raz pierwszy w historii polskiej 

kinematografii, to co napisano w informacji o 

filmie jest zgodne z prawdą. W Wiedźminie 

można naliczyć: 130 min, 248 grymasów i 984 

drewniane maski twarzy aktorów. [A.M.] 

 



Adam Cebula 

Problem granicy, ale nie 
Zofii Nałkowskiej 

  
  
Kilka, może kilkanaście miesięcy temu polska 

prasa kpiła z głupich Amerykanów, którzy wojują 
z Darwinowską teorią ewolucji. No i mamy swój 
pasztet. Sytuacja jest durnowata, ponieważ poważ-
ne autorytety zostają zmuszone do wypowiedzi 
w obronie czegoś mniej więcej takiego, jak tabliczka 
mnożenia. Teoria ewolucji bowiem raczej teorią nie 
jest, podobnie jak teoria względności. To coś tech-
nicznie, a nawet politycznie użytecznego. Nie da się 
jednocześnie wojować ze zmodyfikowaną genetycz-
nie żywnością i kwestionować istnienia całej dzie-
dziny biologii poświęconej badaniom dziedziczenia, 
majstrowaniu przy DNA, której wyniki mają prze-
mysłowe zastosowanie. 

Cóż zrobić z osobnikiem, który twierdzi, że 
Darwin się mylił? W przypływie złości powiedział-
bym, że chyba to, co można zrobić z człowiekiem 
głośno dającym sobie ulgę na salonach. Chwilowo 
otworzyć okna, a potem go już nie wpuszczać. 

Otóż wbrew temu, co się wielu ludziom zdaje, 
tego typu wybryki nie mają za sobą tylko ideolo-
gicznych podstaw, nie są prezentacją politycznego 
cynizmu. Jeśli nawet głoszący takie poglądy 
w duchu śmieje się z nich w kułak, to liczy na spore 
grono odbiorców. 

Jest jakiś problem z teorią ewolucji. Pisałem 
o tym już chyba kilka razy: to rachunek prawdopo-
dobieństwa. Nie da się ewolucji zrozumieć bez tej 
cholernej matematyki. A matematyka na maturze 
nie obowiązuje. Jeśli więc poziom wykształcenia 
maturzysty jest dziś taki, że dodawanie ułamków 
zwykłych stanowi problem nie do przeskoczenia, to 
można się spodziewać, że rachunek prawdopodo-
bieństwa, który zawsze był wielkim wyzwaniem dla 
rozumu, leży i kwiczy, i znajduje się poza zasięgiem 
zrozumienia. W efekcie, obawiam się, bynajmniej 
nie problem paskudnego przodka, o którym czasem 
mówi się obraźliwie: „ty małpo złośliwa”, lecz ból 
głowy związany z monotonnym kiwaniem się nad 
podręcznikiem i świadomość, że do jutrzejszego 
sprawdzianu nic kompletnie, ale to kompletnie się 
nie umie, jest przyczyną kłopotów z ewolucją. 

Genetyka i teoria ewolucji ma jeszcze jedną za-
sadniczą wadę dla przeciętnego człowieka. Mianowi-
cie to zaledwie narzędzie do rozumienia procesów. 
To mniej więcej tak, jakby Ci, Czytelniku, ktoś po-
wiedział, że komputer zbudowano z tranzystorów, że 
działa na prąd, i pokazał działanie podstawowej 
bramki NAND. A teraz spróbuj z tą wiedzą przewi-
dzieć działanie procesora AMD K6 lub nawet Z80. 
Nawet gdy ktoś litościwy wytłumaczy Ci działanie 
przerzutników rejestrów, dalej będziesz w lesie. 
Zrozumiesz działanie automatów typu dotykowy 
włącznik światła, może zegarka elektronicznego, ale 
komputer będzie dla Ciebie nadal Piekielną Machi-
ną. 

W ludziach pokutuje przekonanie, że „prawda 
jest prosta”. Co złożone, to nieprawdziwe. Tymcza-
sem to pokłosie postępów nauki gdzieś jeszcze 
z XVIII wieku, gdy za pomocą bardzo prostych praw 
i stosując proste rozumowania wyjaśniano, często 
tylko pozornie, tajemnice, które nurtowały ludzi od 

stuleci. Jak na przykład pioruny czy prawa ruchu 
planet. 

Niestety, współcześnie musimy się pogodzić 
z faktem, że lwiej części tego, co widać, nie da się 
wyjaśnić za pomocą jednej prostej zasady, że istnie-
ją piekielnie złożone układy. 

Mam pewnego znajomego w podeszłym wieku, 
który właśnie co jakiś czas morduje znajomych, by 
mu wyjaśniali działanie różnych urządzeń. Na przy-
kład telefonu komórkowego czy, o zgrozo, kompute-
ra. Człowiek ów ma intuicje oparte o aparat fotogra-
ficzny, telewizor czy oscyloskop i chce się dowie-
dzieć, jak działa procesor tekstu, jakim cudem tekst 
jest wyświetlany na ekranie, czasami boldem, cza-
sami italikiem, czasami nawet podkreślony 
i w innym kolorze i rozmiarze. Kiedy pokazałem, że 
można rozmieszczać tekst na krzywych, runęła 
jakaś koncepcja, którą sobie wykombinował, 
i zaczął podejrzewać, że prawda o działaniu kompu-
tera jest ukrywana przez członków Światowego Rzą-
du. Otóż w rzeczywistości ów człowiek nie może się 
pogodzić z prostym faktem, że komputer jest zespo-
łem bardzo wielu urządzeń i działanie każdego 
z nich trzeba wyjaśniać z osobna. 

Cała sprawa ma pewnie coś wspólnego 
z pewnym meteorologiem, który około 1962 roku 
odkrył chaotyczne rozwiązania równań różniczko-
wych. Bo do pewnego czasu ludzie dostawali prze-
piękne krzywe analityczne, które można było 
w efektowny sposób analizować, wyniki zaś poda-
wać za pomocą tylko kilku liczb. 

Otóż w procesie nauczania fakt, że coś jest dia-
blo złożone, i fakt, że od czasu do czasu mamy do 
czynienia ze zjawiskiem piekielnej złożoności, która 
na dodatek jest chaotyczna, jest może nawet nie 
pomijany, ale wręcz maskowany. Głupio jest bo-
wiem młodzi przyznawać się do faktu, że nasz wy-
pracowany przez jakieś pięć tysięcy lat historyczny 
oraz kulturowy i pewnie ze dwa miliony biologiczny 
rozwój odpada od czegoś, co widać i słychać (niektó-
rzy leśniczy widzieli dzięcioła). Złożoność chaotycz-
ności czy chaotyczność wynikająca ze złożoności 
jest kolejnym problemem dydaktycznym. Złożoności 
jeszcze nie oswoiliśmy. 

Tymczasem w ewolucji, choć z pozoru mamy do 
czynienia z prostym zjawiskiem zmienności oraz 
doboru naturalnego, który wybiera cechy przydatne, 
dzieją się rzeczy, które wymykają się prostym 
i naiwnym opisom. Banalnym przykładem jest to, że 
mówi się bardzo chętnie o tak zwanym dryfcie mu-
tacji. Powolnych zmianach, które prowadzą do tego, 
że z wolno pasących się przeżuwaczy powstaje do-
mowa krowa, która jako gatunek nie potrafi żyć bez 
opieki człowieka. 

Dramatyczne zmiany, jak powstawanie nowych 
narządów czy wykształcanie całkiem nowych me-
chanizmów metabolizmu, zdają się być kompletnie 
zagadkowe. Banalny przykład: stałocieplność ssa-
ków czy wykształcenie się płuc. Generalnie wszelkie 
rewolucyjne zmiany, choćby powstanie szkieletu, 
ale też znacznie mniej dramatyczne, jak wykształ-
canie się nowych gatunków, nie mieszczą się 
w ramach „dryftu ewolucyjnego”. Kanciarstwem jest 
w istocie naiwne tłumaczenie, że żyrafa mogła sobie 
powstać poprzez stopniowe preferowanie zwierząt 
z genami o coraz dłuższej szyi. To jest naiwne 
w świetle genetyki, bo zmianie długości szyi musi 
towarzyszyć odpowiednia zmiana konstrukcji reszty 
ciała. Gdy policzyć sobie prawdopodobieństwa zaj-
ścia tych wszystkich drobnych mutacji, to człowie-
kowi nie pozostaje nic innego, jak zostać zwolenni-



kiem „inteligentnego planu”, gdyż czas potrzebny do 
ich zajścia będzie liczony w setkach miliardów lat. 
Czyli poglądu, że wszystko wokół jest wynikiem 
genetycznych interwencji Pana Boga. 

Rzecz można wytłumaczyć na takim przykła-
dzie. Powiedzmy, że mamy populację rowerów. Dro-
gą dryftu genetycznego możemy dojść do najlepszej 
wielkości kół, przełożenia napędu, wielkości ramy. 
Czy jednak może nam się uląc z tego czterokołowy 
wózek? Łatwo zauważyć, że wszelkie powolne muta-
cje prowadzące do wózka spowodują, że rower bę-
dzie gorszy. Jeśli mu cokolwiek gdzieś z boku wy-
puścimy, będzie przeszkadzało. Taki rower zostanie 
szybko wyniesiony na strych i wszelkie próby wye-
woluowania do wózka skończą się, nim cokolwiek 
wózkopodobnego się wykształci. Mówiąc inaczej, od 
roweru do wózka ewolucyjna droga prowadzi po-
przez formy letalne, które zdechną natychmiast. 
Tak się nie da. 

Jeśli jednak dopuścimy powstanie (obojętne, 
jak się te rowery rozmnażają) zrośniętego boczkami 
tworu, „roweru syjamskiego”, okaże się, że to się da. 

I w tym tkwi problem. Trzeba odkryć drogę, 
sposób, ewolucyjną „kiwkę”. Wówczas coś zupełnie 
nieprawdopodobnego sprowadzi się do wyregulowa-
nia zaledwie kilku parametrów. 

Przykładem czegoś takiego jest teoria neotenii, 
która wyjaśnia (?) powstanie człowieka z małpy 
(złośliwej). Coś spowodowało bardzo mocne spowol-
nienie działania jednego genu, który jest odpowie-
dzialny za dojrzewanie. Takie osobniki wyginęłyby, 
gdyby nie obserwowana także u innych żywych 
zdolność do rozmnażania się niedojrzałych form. 
Zdolność taką posiada między innymi aksolotl, 
aksolotl 2, Ambystoma mexicanum. 

Trochę to szokujące, że sięgamy po aż tak pry-
mitywne prymitywy, szukając rodowodu człeka. Ale 
cóż robić? Pomysł jest taki, że człowiek jest dziec-
kiem małpy. Widać to choćby przez porównanie 
szkieletu. U starych małp głowa jest wysunięta do 
przodu, podobnie jak u starego, zgarbionego czło-
wieka. Stara małpa przestaje się uczyć. Człowiek 
zaś dzięki zatrzymaniu procesu dojrzewania może 
przyswajać wiedzę przez całe życie. Zapewne rzecz 
sprowadza się do możliwości tworzenia nowych 
połączeń w rozumie, czyli mózgu. Zapewne też na 
skutek dryftu ewolucyjnego sprawa się skompliko-
wała. Współczesnemu człowiekowi odblokowanie 
działania owego genu kontrolującego dojrzewanie 
nie przywróci postaci przodka; tak stałoby się pew-
nie w przypadku małpoludów sprzed australopite-
ka. Warto jednak sobie uświadomić, że „poważna” 
genetyka i nauka o ewolucji zajmuje się bardziej 
kodem genetycznym, a nie cechą. Tymczasem to 
bardzo skomplikowane, i podręczniki oraz literatura 
popularyzatorska trzymają się opowieści o cechach, 
przez co wielu rzeczy nie da się wyjaśnić. 

Swoją drogą, dla zwolenników boskich (czy też 
obcych) cywilizacji kłopotem, który pomijają milcze-
niem, jest zupełna nieobecność w organizmach 
żywych pewnych standardowych technicznych roz-
wiązań, które dają naszym maszynom czasem dra-
matyczną przewagę nad biologią: choćby brak jakie-
gokolwiek kręcącego się kółeczka. Tak, właśnie 
kółeczka wyjątkowo trwałe, energooszczędne powo-
dują, że na przykład zegary mogą przetrwać 
i kilkaset lat. Nie ma też żadnego powodu, żeby 
biologia miała zrezygnować z szeregu piekielnie 
przydatnych materiałów, takich jak na przykład 
ceramika czy metale, poza tym, że w genetycznej 
informacji nie ma dla nich żadnej prostej ścieżki 

produkcji, takiej właśnie jak włączenie funkcji 
uczenia się przez całe życie. Zwyczajnie powstały 
pewne proste modyfikacje biologicznej materii. Zwo-
lennicy biologicznej doskonałości usiłują przekony-
wać, że właśnie te techniczne rozwiązania są do 
luftu. Niestety, wystarczy porównanie bardzo po-
dobnych konstrukcji, na przykład oka i aparatu 
fotograficznego, by przekonać się, że to nieprawda. 
Konstrukcje biologiczne „ledwo działają”, są tak złe, 
jak tylko można. Biologia nie wynalazła obiektywu 
achromatycznego zapewne dlatego, że podparła się 
ogromną mocą obliczeniową do korekcji obrazu. To 
skompensowało fatalną optykę i wystarczyło, by 
przetrwać, choć dziś fizjologowie wiedzą, że widzenie 
pochłania całkiem sporą część energii pozyskiwanej 
z jedzeniem, a więc utrzymało się rozwiązanie 
zmniejszające szanse przetrwania organizmu. 

Kłopot ewolucjonistów i genetyków to zmien-
ność nauki. Porządne teorie zostały stosunkowo 
niedawno sformułowane, tymczasem 
w powszechnym obiegu są wersje, które powstały 
wiele lat temu i, delikatnie mówiąc, nie sprawdziły 
się. Przykładem może być choćby powstawanie życia 
z pierwotnej „zupy” (teoria Oparina z roku 1923). 
Współcześnie uważa się, że zaczęło się od kawałków 
RNA, które mają zdolność do samopowielania. War-
to jednak zwrócić uwagę, że zasada zostaje utrzy-
mana, materia wykazuje zdolność do samokompli-
kacji, dowcip tkwi zaś w odkryciu, jak to wygląda 
w szczegółach. 

Na koniec ludzki umysł buntuje się przeciw te-
mu, że materia żywa zdaje się być przeciwna zasa-
dzie wzrostu entropii. Drobiazg, entropię mylimy 
z bałaganem w ludzkim pojęciu. Co więcej, wiado-
mo, że w ewolucji mamy przypadki „uwsteczniania 
się rozwoju”. To przypadek, że obserwujemy kom-
plikację wynikającą z tego, że zaczęło się od organi-
zmów prostych. Gdyby na ledwo ostygłej Ziemi czte-
ry miliardy lat temu wylądował człowiek, dziś za-
pewne i tak mielibyśmy bakterie, nawet gdyby 
w organizmach ludzi ich na początku w ogóle nie 
było. Zapewne dzisiejszy ekosystem wyglądałby 
zupełnie inaczej. Zapewne byłyby istoty bardziej 
skomplikowane niż ludzie i mniej skomplikowane, 
ale wszelkie możliwe nisze zostałyby wypełnione. 

Wszystko, co piszę, to jednak „oczko wyżej” od 
problemu akceptacji teorii Darwina jako takiej. Otóż 
zdaje mi się, że popularność antydarwinowskich 
ruchów wynika z tego, że ludziom w ogóle nie mieści 
się w głowach zjawisko przypadku. W mitach grec-
kich nie ma przypadku, jest fatum, przeznaczenie, 
kaprysy bogów. Ludzie współcześni idą do wróżek, 
bo nie pojmują zjawiska indeterminizmu. Czyli cze-
goś, co leży u podstawy rachunku prawdopodobień-
stwa. 

Tak więc nieakceptowanie teorii Darwina jest, 
moim zdaniem, problemem dydaktycznym. Oba-
wiam się też, że ustawienie w rogu klasy beczki 
z rózgami czy inne bardziej wyrafinowane metody 
nauczania zwiększą liczbę cokolwiek rozumiejących 
z Darwina może o kilka procent. 

Wbrew pozorom, efekt cieplarniany, jak mi się 
zdaje, w medialnym wydaniu to coś bardzo bliskiego 
kłopotom z teorią Darwina. Ktoś na liście dyskusyj-
nej wyraził zdziwienie, że można jeszcze kwestiono-
wać efekt cieplarniany. Chodziło o mnie. Kwestionu-
ję, pomimo że w tej chwili elementem politycznej 
poprawności jest niewiara w George’a Busha i wiara 
w efekt cieplarniany. 

Otóż... A kto powiedział, że klimat ma być nie-
zmienny? Hę? W szkołach nie uczyli o tym, że były 



epoki raz lodowcowe, raz ciepłe? Klimat zmiennym 
jest. Tak wynika z wykopalisk. 

To jedna sprawa. Druga, że człowiek znowu 
chętnie udaje się do wróżki, która ma mu przepo-
wiedzieć pogodę. A wróżka nie tylko chętnie wróży 
straszne rzeczy, nie tylko wernyhorzy, bo to się 
dobrze sprzedaje. Wróżka czasami staje w obliczu 
zjawiska chaosu. Słowo się rzekło, chaos znajduje 
się poza zasięgiem pojmowania wielu ludzi. 

Czy ktoś się zastanawia, jak powstaje „średnia 
temperatura Ziemi”? Co to tak naprawdę jest? Po-
wiedzmy inaczej: czy można bez ryzyka mówić 
o średniej temperaturze Ziemi? Bo chyba każdy 
zdaje sobie sprawę, że od bieguna do bieguna po 
południku będziemy mieli gdzieś od minus 50 do 
plus 50 stopni Celsjusza, lokalnie ponad te pięć 
dych w plusie i minusie i w efekcie amplituda zmian 
sięgnie lekko 100 stopni. Biorąc pod uwagę fakt, że 
w naszej strefie klimatycznej temperatura powietrza 
potrafi się zmieniać w granicach około 60 stopni 
Celsjusza, naprawdę trzeba się mocno namyślić, 
w co mianowicie wetknąć termometr. 

A nawet jak się wetknie w jakieś bardzo dobrze 
wymyślone miejsce, to i tak na skutek amplitudy 
zmian bilans nie wyjdzie nam na zero. Nie dosyć 
tego: rozsądnie jest przewidywać, że wpływ przy-
padkowych czynników powodujących, jak się to dziś 
ładnie mówi, „uchyby pomiarowe” (w pewnym sen-
sie, chcemy zmierzyć temperaturę powietrza, 
a mierzymy na przykład temperaturę lokalnie 
ogrzanego powietrza) będzie proporcjonalny do wiel-
kości owej amplitudy zmian. Można wymyślić, że się 
bardzo uśredni poprzez zwiększenie liczby pomia-
rów. Tak w pierwszym podejściu amplituda zmian 
będzie nam malała z pierwiastkiem ilości danych. 
Czyli przy stu pomiarach wielkość niespodziewa-
nych uchybów zmaleje dziesięć razy. 

Problem z pomiarami temperatury jest znacznie 
większy, niż się ludziom wydaje. Sprowadza się do 
tego, że zawsze mierzymy temperaturę czujnika 
termometru. W przypadku, gdy różnice są znaczne, 
sprawa nie ma dużego znaczenia. Otóż przyrost 
temperatury, który zanotowano za wiek XX, to około 
0,6 stopnia Celsjusza. Co prawda w warunkach 
laboratoryjnych mierzymy temperaturę 
z dokładnością do tysięcznych części stopnia, co 
prawda bez trudu znajdziemy termometr, który 
pokaże nam temperaturę z dokładnością 0,1 stop-
nia, prawie każdy termometr cyfrowy ma rozdziel-
czość 0,1 stopnia, czyli pokazuje różnicę temperatur 
z tą dokładnością, lecz pewni możemy być tylko 
pomiarów czujnika właśnie. 

Podczas gdy efekt cieplarniany jest dziś niekwe-
stionowany, jednocześnie ostatnio mieliśmy jeden 
z najdłuższych sezonów grzewczych. Podobno pod-
nosi się nam poziom mórz, a z surowych danych 
satelitarnych wynika spadek ich poziomu. Dopiero 
gdy uzupełni się wyniki o dane z kilkudziesięciu 
poprzednich lat, otrzymamy politycznie poprawny 
wzrost poziomu. 

Otóż, Drogi Czytelniku, a kto powiedział, że po-
ziom światowego oceanu ma się trzymać jak drut 
stałej wartości? 

Tak wygląda działanie chaosu. Gdy uśredniamy 
jakąś wielkość, która „szumi”, otrzymujemy kolejny 
przebieg z mniejszą amplitudą zmian. Jeśli jest to 
operacja obejmująca tylko kilka punktów, to pewnie 
dalej będziemy widzieć przebieg, który nie pozostawi 
żadnych wątpliwości, że jest chaotyczny. Wystarczy 
jednak dobrać okres uśrednienia, a objawi się ten-
dencja rosnąca lub malejąca. Mówiąc inaczej, 

kształt słynnej „hokejowej” krzywej obrazującej 
wzrost temperatury na Ziemi nie do końca jest zja-
wiskiem obiektywnym. To wynik określonej obróbki 
danych. Obróbki, i owszem, uzasadnionej, ale 
z założonymi pewnymi parametrami. 

To, co nam w gazetach pokazują, to wynik 
przepuszczenia danych na swój sposób oryginal-
nych przez, nazwijmy to, filtr dolnoprzepustowy. 
Stałą czasową owego filtra dobrano tak, żeby było 
widać, co widać. Gdyby była wyraźnie mniejsza, 
tendencja zniknęłaby w lokalnych fluktuacjach, 
które czasami nieśmiało nanosi się na wykresy. 
Przy bardzo długiej stałej czasowej nie zaznaczy się 
wyraźnie wzrost. Więc (pamiętając, że nie zaczyna 
się zdania od „więc”) nie zamierzam dyskutować, 
czy dobrze ustawiono ten filtr, czy nie. Widać, co 
widać, bo tak go ustawiono. O to chodzi. 

Dodajmy jeszcze, że w czasach, gdy przemysł 
nie stosował elektrofiltrów i w powietrze leciały tony 
sadzy, klimatolodzy wykazywali efekt istotnego 
osłabienia promieniowania. Efekt ten i dziś jest 
zauważalny nad miastami, często niweczy pomysły 
instalowania słonecznych podgrzewaczy wody. Wi-
dać, że natężenie promieniowania ultrafioletowego 
w miastach jest nawet kilka razy mniejsze niż 
w niezabudowanej przestrzeni. 

Całkiem niedawno przeczytałem w „Świecie Na-
uki” szereg publikacji dotyczących efektu cieplar-
nianego i muszę powiedzieć, że zestawienie wzbu-
dziło we mnie jeszcze większe wątpliwości. Albo-
wiem także całkiem niedawno pojawiło się trochę 
informacji o tym, jaką klapą okazało się dla energe-
tyki budowanie wiatraków. Te informacje zgadzają 
się z wiedzą ogólną i wyliczeniami, prezentowany 
zaś ostatnio optymizm w kwestii alternatywnych 
źródeł energii – ni cholery. Banalna kalkulacja, że 
jeden blok 1000 MW w porywach da się zastąpić 
tysiącem wież około 100 metrów wysokości 
i o średnicy wiatraka jakieś 60 metrów, daje pewne 
wyobrażenie o skali problemu. Dla Polski zainstalo-
wana moc to coś około 33 GW. Czyli chwilami, gdy 
wieje mocny wiatr (kilka dni w roku), kilkadziesiąt 
tysięcy takich wiatraków zasilałoby Polskę, lecz 
bynajmniej nie dałoby się wyłączyć całkiem w tym 
czasie elektrowni parowych, bo wiatr zmiennym 
jest, więc żeby utrzymać moc dysponowaną, palacze 
musieliby ładować pod kocioł. 

Zasadnicza wątpliwość dotyczy czegoś innego. 
Mianowicie, jeśli nawet zgodzimy się, że klimat nam 
się zmienia (a zmienia się, na blachę, bo nie ma 
żadnego powodu, by nie), to co właściwie się dzieje? 
Miło by było, gdyby zamiast uprawiać propagandę, 
klimatolodzy zajęli się wyjaśnieniem tego, dokąd 
i dlaczego to wszystko zmierza? Jeśli bowiem 
uświadomić sobie skalę globalnych procesów, tego, 
że w przeróbce biologicznej materii biorą główny 
udział oceany, że skala produkcji dwutlenku węgla 
przez człowieka w stosunku do procesów biologicz-
nych to w dawniejszych szacunkach marne procen-
ty (obecnie brak takich danych), że wybuch wulka-
nu to zwykle drobne kilometry sześcienne materia-
łów wyrzuconych w powietrze – tyle, ile wynosi 
roczne światowe wydobycie niektórych surowców 
(ropy naftowej, rud żelaza) – to można dojść do pa-
skudnego wniosku, że owszem, dzieje się coś. Tyle 
że nie wiemy co. Diabli wiedzą, czy wzrost tempera-
tury to wynik wzrostu ilości dwutlenku węgla 
w atmosferze, czy raczej, co się (mi) bardziej zgadza 
z rozumem, na odwrót, jest on objawem. Sprawa 
jest zagmatwana, bo choćby poprawna politycznie 
para wodna jest bardzo skutecznym gazem cieplar-



nianym i na przykład wyschnięcie Morza Aralskiego 
stanowi bardzo namacalny dowód, że jej ilość 
w atmosferze mogła się zwiększyć. Wyższa tempera-
tura to mniejsza rozpuszczalność dwutlenku węgla 
w wodzie, a że wody to większość powierzchni Zie-
mi, że średnia głębokość światowego oceanu to ja-
kieś 4 km, więc czynnik jest naprawdę istotny. Sza-
cuje się (różne publikacje podają trochę inaczej), że 
w oceanach siedzi 45% tego gazu. Nie wiem do koń-
ca 45% z czego, ale niewątpliwie podgrzany ocean 
zachowa się jak podgrzana butelka pepsi. Podnie-
sienie się temperatury to też wyższa produkcja dwu-
tlenku węgla przez proste organizmy żyjące w glebie, 
która wielokrotnie przewyższa emisje, jak to się 
mówi, antropogeniczne. 

Pomimo że o efekcie cieplarnianym tyle się pi-
sze, to o co tak naprawdę chodzi – rzadko 
i niechętnie. Dlaczego? Wytłumaczę to na przykła-
dzie. Na przykład ile tlenu produkuje las? Na przy-
kład w ciągu roku? Otóż dość dobrze wiadomo (a 
przynajmniej często jest to powtarzane), że jedna 
sosna produkuje tlen dla trzech osób. No to wystar-
czy policzyć sosny na obszarze, powiedzmy, kilome-
tra kwadratowego i wiemy. Można sprawę wyjaśnić 
jeszcze prościej. Idziemy do lasu z łopatką 
i kopiemy. Jeśli nie dokopiemy się do tworzących 
się złóż węgla brunatnego, torfu, generalnie pokładu 
materii organicznej z dużą zawartością węgla, to 
znaczy, że las wytwarza tlen w ilości 0, przy czym 
jednostka jest obojętna: masy, objętości, ilości ma-
terii, pudy, kubiki, funty, mole czy inne chrabąsz-
cze. Jest zero. Albowiem cała masa dwutlenku wę-
gla, która została rozłożona na tlen i cukry celulozy, 
i wszelką inną materię organiczną, ulega w tym 
lesie powtórnemu przetworzeniu na dwutlenek wę-
gla w procesach rozkładu prowadzonych przez 
wszystkie zamieszkujące ów las organizmy, 
z leśniczym, łosiem oraz wszelkimi robalami 
i grzybami włącznie. Jeśli rośnie w lesie wierzba 
energetyczna, a na tej wierzbie gruszki, i trzy osoby 
jedzą te gruszki, to możemy opowiadać, że owszem, 
wychodzi na to, że owa wierzba produkuje tlen dla 
tych gruszkojadów. 

Z tej przyczyny obraz jest skomplikowany. Al-
bowiem chodzi o to, że człowiek, spalając paliwa 
kopalne, wprowadza do biocenozy dodatkowy wę-
giel. I nie bardzo wiadomo, co się z nim dzieje. To 
znaczy spodziewamy się, że może zostać zamieniony 
przez rośliny na masę żywą, może zostać 
w atmosferze, ale w jakiej części i jak szybko, to 
można tylko gdybać albo liczyć na komputerach, 
prawdopodobnie z tym samym skutkiem. 

Trudno się zorientować nawet w wielkości tego 
obrotu materią. Podawane są bardzo różne dane. Na 
przykład mówi się o tym, że absorpcja dwutlenku 
węgla sięga (w Polsce?) 250 ton na hektar lasu 
rocznie. Ta wielkość zgadza się „co do rzędu” 
z oszacowaniem, w którym bierzemy wielkość: na-
słonecznienia (stała słoneczna 1366 watów na metr 
kwadratowy, w Polsce od 950 do 1250), ciepła spa-
lania węgla (wypadałoby wziąć energię wiązania, 
lecz za wiele liczenia), sprawności procesów fotosyn-
tezy, która waha się od ułamka procenta do ponoć 
nawet 10% (w obliczeniach zwykle 5-6%) dla spe-
cjalnych upraw, takich jak trzcina, burak cukrowy 
czy słonecznik. Z natury wiemy, że wielkość pro-
dukcji rolniczej to mniej więcej od kilku do 15 ton 
ekwiwalentu węgla z hektara. Dla wierzby energe-
tycznej to jest ponoć 30 ton. Biorąc pod uwagę, że 
absorpcja dwutlenku węgla idzie na budowę 
wszystkiego, co roślinne, liści, a także korzeni, to 

możemy się ostrożnie przychylić nawet do tych 250 
ton, co daje 25 tysięcy ton na kilometr kwadratowy. 
Dla Polski, która ma powierzchnię około 312 tysięcy 
kilometrów kwadratowych, daje to około 7,5 miliar-
da ton węgla rocznie. Przyjmując oszacowania „rol-
nicze” około 20 razy mniejsze, mamy w okolicy 350 
milionów ton węgla. Polska wydobywa mniej niż 100 
milionów ton węgla rocznie, świat zaś emituje ze 
źródeł antropogenicznych około 20 miliardów ton 
dwutlenku węgla. Ponieważ w dwutlenku węgla 
węgiel to 27%, a resztę stanowi tlen, oszacowanie to 
zawiera się pomiędzy sytuacją, gdy rośliny na ob-
szarze Polski przerabiają cały dwutlenek węgla wy-
produkowany przez człowieka i jeszcze trochę wię-
cej, i taką, że przerabiają ponad trzy razy więcej, niż 
wynosi całe wydobycie węgla w Polsce. Można tu 
jeszcze dodać, że teoretyczna sprawność fotosyntezy 
jest na poziomie 34 (niektórzy podają 35). 

W starszych nieco publikacjach można znaleźć 
informację, co się dzieje z dodatkowym dwutlenkiem 
węgla. Mianowicie zwiększa się intensywność pro-
dukcji roślinnej. To zaś, czy zostanie wyproduko-
wany tlen, zależy od leśniczego. Jeśli nie wygoni nas 
z lasu, strzelając solą ze swej dubeltówki, gdy bę-
dziemy wywozić suche liście do palenia w piecu, 
można uznać, że tak. Choć bilans i tak wyjdzie na 
zero. Tak więc, Drogi Czytelniku, chciałem Ci poka-
zać, że dana, którą w podręcznikach prezentuje się 
jako obiektywną wartość, jest w rzeczywistości efek-
tem ideologicznej interpretacji oraz tego, jak żyjemy 
z naszym leśniczym. 

Nie wyjaśnia się też, pisząc „efekt cieplarniany”, 
że nie chodzi o efekt, dzięki któremu działają cie-
plarnie. Pisałem już kilka razy o tej drobnej różnicy: 
to nie jest nagrzewanie się, na skutek odbicia od 
atmosfery promieniowania podczerwonego, po-
wierzchni Ziemi, ale dość cienkiej warstwy atmosfe-
ry. Jak cienkiej? Być może na ledwie kilkadziesiąt 
metrów. Gdy się wie coś takiego, człowiek uświa-
damia sobie, że to zjawisko może zostać zniweczone 
na przykład przez ukształtowanie terenu. Średni 
spadek temperatury atmosfery wynosi około 0,6 
stopnia na 100 metrów wzrostu wysokości. Wystar-
czy, że na skutek wiatru i postawienia wysokiego 
budynku (na około 66 metrów, 2/3 ze 100 metrów) 
zostaną wymieszane cieplejsze i zimniejsze obszary. 
I globalny przyrost temperatury 0,6 stopnia na stu-
lecie diabli wezmą. Jak widać, efekt jest bardzo 
subtelny. 

W obliczeniach wychodzi różnica w bilansie 
cieplnym Ziemi około 1 wata na metr kwadratowy. 
Jeśli przyrównamy to do stałej słonecznej, dokład-
ność pomiaru wynosi lepiej niż 1 promil, jeśli do 
średniej dobowej mocy uśrednionej po wszystkich 
szerokościach geograficznych 164 waty na metr 
kwadratowy – dokładność jest na poziomie ułamka 
procenta. Otóż z dokładnością promila ciężko jest 
zmierzyć moc grzałki elektrycznej zasilanej prądem 
stałym w warunkach laboratoryjnych. Grzałka skle-
powa zasilana z sieci energetycznej może zostać 
obmierzona z dokładnością do kilku procent, przy 
czym potrzebujemy komputerowej rejestracji napię-
cia w czasie, bo to się waha znacząco, zaś uwzględ-
nienie odkształceń przebiegu od sinusoidy wymusi 
na nas zastosowanie specjalnego miernika wartości 
rzeczywistej napięcia. I tak, gdy wyliczymy błąd 
pomiaru (przepraszam: niepewność pomiaru!) mocy, 
wyjdzie nam kilka procent, chyba że bardzo się 
będziemy starać i użyjemy aparatury za sto tysięcy 
dolarów. W kwestii pomiaru mocy promieniowania 
Ziemi dodamy, że, jak wielokrotnie pisałem, 



w zakresie termicznym atmosfera jest i tak nieprze-
źroczysta, a dodanie bądź ujęcie gazów cieplarnia-
nych, przede wszystkim pary wodnej, przesuwa 
tylko wysokość, do jakiej dociera promieniowanie 
emitowane przez nagrzaną Ziemię, o dziesiątki me-
trów. Przypomnijmy, że istnieją prądy konwekcyjne 
i że najwyraźniej wysokość, do której docierają, 
określa temperaturę powietrza, wysokość obszaru 
cyrkulacji, bo im wyżej, tym zimniej, że dopiero 
z wysokości kilkunastu kilometrów ciepło jest wy-
promieniowywane w kosmos. 

Współczesne komputery, i owszem, policzą 
z dowolną właściwie dokładnością parametry 
w dowolnym niemal modelu. Będą one warte tyle, 
ile mówi akronim ukuty o obliczeniach numerycz-
nych, a przetłumaczony na polski bardzo dyploma-
tycznie: „śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu”. Po 
angielsku brzmi to mniej więcej: shit on the start, 
shit on the end. Zasada sumowania błędów mówi, że 
na wyjściu będzie to bardziej shit niż na wejściu. 
Mówiąc inaczej, bez milionów pomiarów zdjętych 
w przemyślany sposób z wielką dokładnością efekt 
cieplarniany będzie cały czas tylko zabawą w kotka 
i myszkę z urzędasami o coraz większe granty. 

Najsmutniejsze jest to, że z dużym prawdopo-
dobieństwem obserwujemy fluktuacje, które nie 
mają wiele wspólnego z działalnością człowieka. Nie 
jest to zapewne „ocieplenie proste”, tracimy cenny 
czas, który trzeba wykorzystać na przygotowanie się 
do nich, bo w możliwość przeciwdziałania na skalę 
globalną nie wierzę. W którymś momencie ludzie 
połapią się, że „to nie to”, ale będzie za późno. 

Oczywiście, niezależnie od tego, o co chodzi 
z tym efektem cieplarnianym, rozsądnie jest na 
przykład sięgać po odnawialne źródła energii. Roz-
sądnie jest ograniczać zużycie energii. Piszę to jako 
„antybuszysta”, niekoniecznie jako „antykaczysta”, 
choć jedynie dlatego, że ta druga opcja określa swój 
stosunek do różnych publicznych spraw tylko po-
przez ocenę, czy to pomoże utrzymać władzę. Pro-
blem w tym, że ludzie bardzo chętnie konsumują, że 
popierają polityków, którzy ich do tego zachęcają, 
zaś tych, którzy chcieliby dokonać długotermino-
wych inwestycji, takich, które zwrócą się dzieciom, 
przeganiają. Otóż inwestycje w energetykę mają 
okresy zwrotu rzędu czterdziestu lat. Im bardziej 
energooszczędne, tym dłużej. Sęk w tym, że działal-
ność „proekologiczna” wydaje się małpio złośliwie 
zaprojektowana. Jak się przyjrzeć, to trudno się 
dopatrzyć konsekwentnej realizacji zamierzonych 
celów. A gdy nie wiadomo, o co chodzi, to, jak się 
zdaje, chodzi o przerobienie publicznych pieniędzy 
na czyjeś prywatne. 

Może się kompletnie nie znam, lecz gdybym wo-
jował o zmniejszenie emisji nie tylko gazów cieplar-
nianych, ale wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, to 
zacząłbym od oszczędności. Dla przykładu: szacuje 
się, że zastosowanie kontrolowanego przepływu 
powietrza w domach mieszkalnych i rekuperatorów 
odzyskujących ciepło ze zużytego powietrza dałoby 
oszczędność około 40% energii wydatkowanej na 
ogrzewanie. W przypadku budynków o specjalnej 
konstrukcji można doprowadzić do tego, że ogrze-
wanie w domu będzie potrzebne tylko podczas naj-
większych mrozów. Do utrzymania właściwej tem-
peratury wystarczą normalnie pracujące w domu 
urządzenia, które przecież się grzeją. 

Niepotrzebne są tu odkrycia. Wystarczą rozwią-
zania doskonale sprawdzone. Pisałem już kiedyś 
o sposobie na zmniejszenie starty kominowej. 
W przypadku kontrolowanego przepływu powietrza 

przez budynek umieszczenie grzejnika „na wlocie” 
z przeciwbieżnym przepływem wody (medium) 
i powietrza umożliwi schłodzenie wody na wylocie 
grzejnika do temperatury znacznie poniżej tempera-
tury wewnątrz budynku. Tym samym proporcjonal-
nie mocniej schłodzone zostaną spaliny. Otóż tego 
typu rozwiązania to zwyczajny wymiennik ciepła. 
Doskonale znany. Szukaj tu 

Osobną sprawą jest masowe obecnie stosowanie 
klimatyzatorów. Po prostu efekt kiepskiego projek-
towania budynków. Kontrolowany obieg ciepła 
z tunelem w ziemi może wyeliminować całkowicie te 
energożerne urządzenia. 

Generalnie nic cudownego pod słońcem, 
a skuteczność każdego z tych rozwiązań to nie tylko 
ograniczenie zużycia paliw, emisji dwutlenku węgla, 
ale też oszczędności dla odbiorcy. I tu chyba jest 
pies pogrzebany, bo chodzi nie o to, by wydawać 
mniej pieniędzy, tylko o to, by wystraszeni ludzie 
płacili na ekologię. I z tego powodu budowane są 
wiatraki. Energooszczędne domy, urządzenia, sa-
mochody to może być kłopot dla koncernów, bo 
oznaczają mniejszą sprzedaż i energii, i jej nośni-
ków, więc po prostu straty. Wiatraki są tylko nieco 
kłopotliwe, ich wpływ na bilans energetyczny jest 
niewielki. No i jakoś wychodzi, że idziemy 
w wiatraki. 

Problem efektu cieplarnianego, Kochany Czy-
telniku, to w lwiej części efekt książeczek, w których 
pisze się o „zielonych płucach” (a więc owym lesie 
produkującym tlen), oraz upraszczania czy brania 
za dobrą monetę mechanizmów, które jeszcze w XIX 
wieku dla popularyzacji wśród gawiedzi wymyślano. 
Wystaw sobie, że za moich czasów poważny wykład 
rachunku błędów był dopiero na IV semestrze stu-
diów fizyki. Jakże gawiedzi mówić o błędach pomia-
ru temperatury, zawartości dwutlenku węgla, fluk-
tuacjach i uśrednianiu wyników? Nie da się wytłu-
maczyć, że skoro proporcja pomiędzy antropoge-
niczną produkcją dwutlenku węgla a szacowaną 
biologiczną może być poniżej ułamka procenta – to 
ograniczenia o procenty produkcji antropogenicznej 
o kant stołu, bo odbiorca informacji ma kłopoty 
z procentami i proporcjami, bo nie potrafi dodawać 
ułamków zwykłych. Więc jak mu dostatecznie długo 
gadać, to se wiatrak kupi. I będzie wierzył, że ni-
niejszym ratuje świat od zagłady. 

I tak od problemu czysto dydaktycznego docho-
dzimy do ekonomicznego przysłowia: „jak kto głupi, 
to go bida łupi”. 

Tak mi się coś zdaje, że jesteśmy świadkami 
powstawania granicy postępu, która leży na obrze-
żach wiedzy wyznaczonej przez zrozumienie takich 
pojęć, jak chaos czy banalna teoria błędów. Grani-
cy, przez którą są w stanie przeskoczyć nieliczne 
wykształciuchy. Stanisław Lem twierdził, że postęp 
zostanie zahamowany w momencie, gdy człowiek 
rano się obudzi i nie pozna swojego świata. Otóż 
wygląda na to, że granica leży znacznie bliżej i jest 
wyznaczona przez ową beczkę z moczącymi się ki-
jami do pokonywania problemów dydaktycznych. 



Antos Stiffel 

Wynalazki, które mogły 
zmienić historię 

(Vynálezy, ktoré mohli zmeniť hi-
stóriu... ale prepadli) 

  
  
Postać genialnego, momentami pomylonego wy-

nalazcy mogłaby już zostać uznaną za archetypową. 
Wynikiem pracy takiej skomplikowanej osobowości 
czasem bywa coś zupełnie niefunkcjonalnego 
w rodzaju perpetuum mobile. Istnieje także fascynu-
jąca grupa doniosłych wynalazków, które z różnych 
powodów przepadły, nawet jeśli mogły sprawdzić się 
bardzo dobrze. 

Niewydarzone wynalazki możemy podzielić na 
kilka grup. Pierwszą z nich reprezentują urocze 
zabawki, które nie zostały zapomniane mimo swojej 
śmieszności, a dziś mają miejsce w zbiorach osobli-
wości. Są to na przykład różne maszyny, które 
w momencie, kiedy skłonicie głowę w geście powita-
nia, automatycznie uniosą wasz kapelusz. Jedno 
takie urządzenie z końca XIX stulecia opatentował 
w roku 1896 Amerykanin James C. Boyle. Ta mała 
maszyna potrafiła podnieść kapelusz, a potem nało-
żyć go z powrotem na głowę. 

Kolejną grupę tworzą historie twórców pozba-
wionych możliwości upowszechnienia swych wyna-
lazków (albo finansowego wsparcia). Szaleni na-
ukowcy nie byli z reguły zbyt biegli w sprawach 
marketingowych. Ich serca mogła jeszcze ogrzać 
myśl, że zrealizowana została chociaż idea, nawet 
jeśli w większości przypadków dochodziło do tego 
dawno po śmierci wynalazcy (np. taki Mendel mógł-
by coś o tym opowiedzieć). 

Najbardziej paradoksalną jest jednak inna ka-
tegoria, a tą są wynalazki powstałe w niewłaściwym 
miejscu albo czasie. Na przykład Grek Heron już 
około roku 100 p.n.e. w starożytnej Aleksandrii 
wynalazł coś w rodzaju silnika parowego, ale 
o praktyczne wykorzystanie swojego wynalazku 
w ogóle nie zabiegał (starożytna nauka była, 
w przeciwieństwie do nowożytnej, mniej związana 
z technologią). Heron wysłał urządzenie swojemu 
królowi jedynie jako ciekawą zabawkę. Co jeszcze 
dziwniejsze, pomysłu nie wykorzystał nikt inny. 
W podręcznikach historii pisze się, że brak zaintere-
sowania silnikiem parowym i związaną z nim me-
chanizacją wynikał z niskiej ceny pracy niewolni-
czej. Ten argument nie jest jednak w pełni przeko-
nujący. 

Jakie byłyby losy świata, gdyby w okolicy prze-
łomu starej i nowej ery zaczęły jeździć pierwsze 
pociągi? Tego oczywiście nie wiemy. Zamiast odpo-
wiedzieć, możemy przyjrzeć się jeszcze ciekawszemu 
przykładowi: Charlesowi Babbage’owi, niespełnio-
nemu wynalazcy pierwszych komputerów w XIX 
wieku. Słowo „komputer” jest w tym przypadku 
uzasadnione, ponieważ w przeciwieństwie do pro-
stych „liczydeł” za maszyną Babbage’a stały algo-
rytmy rozwiązania problemów, wykorzystujące pętle 
utworzone z serii kart perforowanych (programy 
pisała Augusta Ada Lovelace, córka angielskiego 
poety, Lorda Byrona. Na jej cześć nazwano język 
programowania – ADA). 

Nadmienić przy tym warto, że Babbage nie tylko 
wyprzedził swoją epokę, podobnie jak Heron, lecz 
mógł nadać historii zupełnie inny bieg – jego kom-
putery nie były elektromagnetyczne, ale mechanicz-
ne, przy czym energii miał im dostarczać silnik pa-
rowy. Nawet dziś powraca się do myśli 
o mechanicznych komputerach, przy czym idee te 
znalazłyby zastosowanie przede wszystkim 
w nanorobotach. 

Babbage’owi nie powiodło się po części 
z powodu zmiennej fortuny, a po części z powodu 
własnej niesystematyczności. Udział 
w niepowodzeniu miały także techniczne kłopoty 
poprzedzające budowę maszyny składającej się ze 
stalowych walców z tysiącami małych trybików. 
W tamtych czasach osiągnięcie potrzebnej precyzji 
stanowiło problem, tryby musiały do siebie idealnie 
pasować. 

Mimo to komputer Babbage’a mógłby działać: 
w 1960 roku grupa Brytyjczyków, chcąc uczcić 
sławnego wynalazcę, stworzyła maszynę według jego 
wytycznych. Niestety, nawet w czasach, kiedy do 
upowszechnienia się PC było jeszcze daleko, stalowe 
walce nie mogły już konkurować nawet 
z komputerami zajmującymi całe piętro budynku... 

Wspomniałem o najbardziej znanych niewyda-
rzonych wynalazkach. Jednak nawet to, że jakiś 
wynalazek zapuści początkowo korzenie, jeszcze nic 
nie znaczy. Technologie ulegają zapomnieniu, wiele 
udogodnień w chwili kryzysu staje się luksusem. 
Zniknąć mogą nie tylko abstrakcyjne pojęcia 
w rodzaju teorii względności, ale także praktyczne 
doświadczenia, jak na przykład wytwarzanie haczy-
ków na ryby – w Tasmanii ta technologia odeszła 
w niepamięć, kiedy wyspa oddzieliła się od konty-
nentu australijskiego. 

W starożytności powstała cała masa wynalaz-
ków, które wyprzedziły swoją epokę – na minojskiej 
Krecie na dysku z Fajstos napis nie był wyryty, ale 
wytłoczony. Mimo to na Gutenberga trzeba było 
czekać kolejne trzy tysiące lat. 

Po napadzie Dorów Grecy niemal zupełnie prze-
stali pisać, a później musieli przejąć pismo na nowo 
od Fenicjan. 

Czasem trafimy na technologie, które w danym 
czasie nie miały prawa istnieć – np. na starożytnym 
Bliskim Wschodzie ogniwa galwaniczne były znane 
i nawet używane przy pokrywaniu złotem – ale nie 
rozpowszechniły się. 

Oczywiście, idąc tym tropem, możemy dojść do 
myśli o jakichś dotąd nieznanych cywilizacjach albo 
bezpośrednio do Obcych. Prawda jest jednak prost-
sza: to odkrycia, które nie trafiły ani w dobry czas, 
ani w miejsce. 

  
Na zakończenie kilka kuriozalnych wynalazków: 
  
Spadochron przeciwpożarowy 
Amerykanin Benjamin B. Oppenheimer wyna-

lazł to urządzenie jeszcze w 1879 roku, ale było ono 
później stopniowo udoskonalane. Gdybyście kiedyś 
uwięźli w płonącym budynku, możecie przypiąć 
sobie spadochron do głowy, wzuć wzmacniane buty 
i skoczyć z okna. Czy wasz kręgosłup wytrzymałby 
szarpnięcie spadochronu, o tym się już nie wspomi-
na. 

  
Okulary dla kurcząt 
Okulary Amerykanina Andrew Jacksona Jra, 

opatentowane w 1903 roku, nie poprawiały wzroku 



kurczętom, ale miały je chronić przed dziobaniem 
przez pozostałe. 

  
Czekoladowe płyty gramofonowe 
Wynalezione w 1903 roku przez niemiecką firmę 

Gebruder Stollwerck dla miłośników czekolady. 
Najpierw sobie płytę odtworzycie, potem możecie ją 
zjeść. 

  
Poklepywacz dzieci 
Thomas V. Zelenka z Kalifornii opatentował to 

urządzenie w 1971 roku. Było przymocowane do 
boku kołdry, a elektryczny silnik poruszał „dłoń” 
w rękawicy, która klepała pupę dziecięcia. Usypia-
nie dzieci jeszcze nigdy nie było tak proste. 

  
Kaszlące pudełko papierosów 
Zaproponował je w 1972 roku Amerykanin Le-

wis R. Toppel. Kiedy otworzyło się pudełko, słychać 
było kaszel, który miał przypominać 
o niebezpieczeństwie palenia. 

  
  

Ze słowackiego tłumaczył A. Mason 



Tomasz Duszyński 

Śmietnik osobowości 
  
  
– Rączka rączkę myje, panie Erwin! 
Erwin Dunn nie przyjmował łapówek, brzydził 

się nimi. Teraz też z odrazą spojrzał na pudełeczko 
z napisem „Bombonierka”, jakby w środku znajdo-
wały się nie czekoladki, a ruchliwe pająki 
i skorpiony. 

– Cofnę panu zaraz zezwolenie, jak pan tego nie 
zabierze! 

– No co pan? – Zamenhoff uniósł dłonie 
w obronnym geście. Wyraźnie pobladł. – Ja przecież 
nie miałem nic złego na myśli. Chciałem się tylko 
odwdzięczyć, coś słodkiego dać, na dobry początek 
dnia. 

– Zabierz pan to, bo cofnę zezwolenie i nie prze-
transportujesz pan tych cholernych ciągników na 
planetoidę! 

Erwin czuł, że płoną mu policzki. Znał siebie, 
tłumił podobne emocje od lat, ale teraz był bliski 
wybuchu, jakby kontrolę miała przejąć ciemna 
strona jego osobowości. Odczuwał nieodpartą chęć, 
by zrobić teraz coś, na co zawsze miał ochotę. Mógł-
by unieść ten zielony świstek papieru upstrzony 
piętnastoma odciskami pieczęci i podrzeć na oczach 
tego grubasa na drobne kawałeczki. Nikt nie wydał-
by temu kretynowi drugiego zezwolenia ani w tym 
roku, ani w następnym 

– Ja nie chciałem! – Petent chyba zorientował 
się w zamiarach Erwina. Błyskawicznie sięgnął po 
zezwolenie i bombonierkę. 

– Żeby mi to było ostatni raz! – powiedział nieco 
bardziej pobłażliwie Dunn. Reakcja interesanta 
wyraźnie go rozbawiła. – Jak już pan wziąłeś to 
zezwolenie, to lepiej zmykaj, zanim się rozmyślę. 

Zamenhoff nie ruszył się jednak z miejsca. Stał 
jak wryty, jakby przykleili go do wściekle zielonego 
linoleum. 

– No mówiłem! Znikaj pan! – Erwin wyczuł 
w swoim głosie nutkę ostatecznego ostrzeżenia. Ta 
zabawa była coraz bardziej niebezpieczna. Spojrze-
nia kolegów z sąsiednich biurek stawały się natar-
czywe. Niejeden z nich biegał do naczelnika 
z użytecznymi informacjami. – Ja nie żartuję! 

Popatrzył na petenta, a potem, podążając za je-
go wzrokiem, na bombonierkę i swoją prawą dłoń 
bezwiednie zaciśniętą na kolorowym opakowaniu. 

– Ja mogę ją panu zostawić... Jak pan ją chce... 
To znaczy już nie wiem. Nie chcę stracić pozwolenia. 
– Głos Zamenhoffa drżał. Grubas był zdezoriento-
wany, próbował przeciągnąć bombonierkę na swoją 
stronę, siłując się z urzędnikiem. 

– Niech pan ją zabiera! – Dunn pobladł. Nie 
miał władzy nad swoją prawą ręką, w ogóle jej nie 
czuł! – Niech pan to, do jasnej cholery, zabiera! 

Próbował odgiąć palce kurczowo zaciśnięte na 
pudełku. Zamenhoff pomagał mu ze wszystkich sił. 
Obaj zaparli się o biurko, ciągnąc każdy w swoją 
stronę. 

– Co się dzieje? – Dunn uniósł jedną z pieczęci 
leżących na biurku i kilkakrotnie uderzył nią 
w wierzch dłoni. – Co się, do diabła dzieje? 

W tym momencie prawa dłoń Erwina zwolniła 
uścisk. Zamenhoff klapnął na podłogę, a czekoladki 
wyskoczyły z pudełka, rozbryzgując się o ściany 
i sufit. 

Erwin Dunn z trudem usiadł na krześle. Nie za-
trzymywał grubasa, który w popłochu ewakuował 
się z pokoju. Wpatrzył się w swoją dłoń i palce wybi-
jające na blacie biurka niespokojny, obcy rytm. 
Jego prawa ręka. Wróć. Jego niegdyś prawa ręka 
prężyła się jak ruchliwe zwierzę... Ktoś przejął nad 
nią kontrolę! 

  
*** 

  
Erwin wyszedł z pracy kilka chwil po tym zda-

rzeniu. W stanie, w jakim się znajdował, nie mógł 
przebywać wśród kolegów urzędujących w tym sa-
mym pokoju ani tym bardziej obsługiwać zgroma-
dzonych pod drzwiami petentów. Wcześniej zadzwo-
nił, oczywiście wykorzystując lewą rękę, do działu 
kadr i wziął zaległy urlop. Miał nadzieję, że dwa 
tygodnie odpoczynku i wizyta u najlepszego psy-
chiatry w mieście wystarczą, by wrócił do formy. 

Cały czas z przerażeniem obserwował swoją 
prawą rękę. Zupełnie wymknęła się spod kontroli. 
Bezskutecznie powstrzymywał ją, gdy wiła się 
w kieszeni i, jakby żyjąc własnym życiem, wydosta-
wała na zewnątrz. Kilkakrotnie próbowała chwytać 
niewidoczne przedmioty, wskazywała dziwne kie-
runki lub zgoła zaciskała w pięść palce prawej dłoni 
i niebezpiecznie wznosiła się na wysokość jego nosa. 
Wtedy Erwin Dunn obawiał się jej najbardziej. 

Był przerażony. Kto by nie był na jego miejscu? 
Bał się, że nagła utrata kontroli nad ciałem rozsze-
rzy się na inne członki, że ta dziwna choroba, bo 
Erwin był pewien, że to jakaś choroba, którą mógł 
się zarazić choćby w metrze, nie przeprowadzi zma-
sowanego ataku, przejmując władzę na przykład 
nad jego myślami. Dunn zbladł. A może o to chodzi-
ło? Może ktoś zainfekował go wirusem, który pozwa-
lał nim kierować jak marionetką? Co będzie, jeśli za 
chwilę przyjdzie mu do głowy zaopatrzyć się w broń 
palną, kupić bilet do Waszyngtonu i przeprowadzić 
zamach na prezydenta? 

Nie. Tego by na pewno nie zrobił. Taki plan był-
by z góry skazany na niepowodzenie. Przecież całe 
życie poświęcił na samodoskonalenie. Wyleczył się 
ze złości, chciwości, kłamania, oszukiwania. Praco-
wał nad sobą, można powiedzieć, że pozbył się 
wszystkiego, co było w nim złe, wyrzucił niczym 
nikomu nie potrzebne klamoty. Poza tym, gdyby 
ktoś rzeczywiście planował zamach, nie wykorzy-
stałby Erwina Dunna do jego przeprowadzenia. Na 
pewno byli lepsi kandydaci. 

W głowie Erwina panował zrozumiały mętlik. 
Wciąż zastanawiał się, co się stało. Wnioski stawały 
się z każdą chwilą bardziej fantastyczne. W końcu 
się poddał. Przyznał, że problem tkwi najprawdopo-
dobniej w nim samym. Być może przechodził wła-
śnie załamanie nerwowe, albo, co gorsza, miał guza 
mózgu, który wywoływał te niezrozumiałe zaburze-
nia. W obu przypadkach potrzebował pomocy spe-
cjalisty. Postanowił bez wahania z niej skorzystać. 
Zwłaszcza teraz, gdy od blisko kwadransa dreptał 
nerwowo przed centrum medycznym. 

  
*** 

  
– Od jak dawna ma pan te objawy, panie Dunn? 

– Aleksander Serdak patrzył na pacjenta wzrokiem 
spokojnym, niemal kojącym. Już sam tembr głosu 
uspokajał niejednego wariata, który kładł się na 
kozetce w jego gabinecie. Wieloletnie doświadczenie 
podpowiadało profesorowi, że teraz ma niewątpliwie 



do czynienia z kolejnym. – I co ta ręka właściwie 
robi? Prawa? Dobrze pamiętam? 

– No tak! Prawa! 
Erwin poczuł się troszeczkę lepiej. Nie zdawał 

sobie sprawy, że tak bardzo chce podzielić się 
z kimś swoją mroczną tajemnicą. Leżał na miękkim, 
wygodnym fotelu od jakichś pięciu minut. Prawą 
dłoń przez cały ten czas odruchowo ukrywał. Przy-
ciskał ją plecami do leżanki, trzymając w potrzasku. 
Mimo to wiła się jak wąż, próbując za wszelką cenę 
oswobodzić. Głos profesora Serdaka na szczęście 
zaczynał go uspokajać, nabrał zaufania do tego 
niepozornego mężczyzny. 

– Dwie godziny temu. Zaczęło się to wszystko 
dwie godziny temu, panie profesorze. – Dunn po-
stanowił całkowicie się otworzyć. Doszedł do wnio-
sku, że jeśli ten zacny człowiek nie będzie mu 
w stanie pomóc, to nikt temu zadaniu nie podoła. – 
Obsługiwałem właśnie pana Zamenhoffa, to taki 
śmieszny człowieczek pracujący w branży rolno-
spożywczej. Uprawia nową odmianę zbożokurydzy, 
zapewne pan profesor już o niej słyszał. No i ten 
Zamenhoff kupił kilka plentoid przystosowanych do 
wymagających warunków uprawy, zakupił też ma-
szyny do zbiorów. Jednak zgodnie z zarządzeniami 
eksportowymi, żeby przetransportować maszyny 
i uniknąć ceł, należy mieć zezwolenie naszego de-
partamentu... 

– Obsługiwał pan tego... – Profesor 
z przyzwyczajenia zajrzał do notatek. – Zamenhoffa, 
gdy to się stało? 

– Dokładnie! – Erwin nie potrafił ukryć podziwu 
dla przenikliwości profesora. – Właśnie tak było! 

– Niech pan dokładnie opisze ten moment, pa-
nie Dunn. Moment, w którym utracił pan kontrolę 
nad prawą ręką. 

– Zamenhoff... on... 
– Co Zamenhoff? Śmiało, panie Dunn. Szcze-

rość, otwartość jest pierwszym etapem leczenia. 
– On chciał mi wręczyć łapówkę. – Erwin głośno 

przełknął ślinę. Miał nadzieję, że profesora obowią-
zuje tajemnica lekarska, nie chciał mieć problemów 
z urzędem kontrolnym, mimo że był czysty. Na 
upartego każdą relację można było zinterpretować 
na jego niekorzyść. – To znaczy bombonierę... To 
nawet nie jest łapówka. 

– Ale pan to odebrał jako wręczenie łapówki. – 
Profesor uśmiechnął się uspokajająco, dając znak, 
że w tym pokoju bez przeszkód można mówić 
o wszystkim. – To bardzo symptomatyczne. Proszę 
mówić dalej... 

Erwin Dunn opowiedział wszystko 
z najdrobniejszymi szczegółami. Nic nie ukrywał, 
zdał dokładną relację, przekazując minuta po mi-
nucie swoje odczucia i reakcje. W czasie opowiada-
nia jego prawa ręka kilka razy uwolniła się spod 
pleców. Raz wyskoczyła w stronę sufitu tak błyska-
wicznie, że nawet profesor Serdak podskoczył 
w fotelu. Najczęściej były to jednak ruchy powolne, 
przypominające łapanie w powietrzu muchy lub 
wkręcanie żarówki. 

Gdy Erwin skończył relację, profesor odchrząk-
nął głośno i, nachylając się nad biurkiem, dał znak 
pacjentowi, że zebrał wystarczająco dużo informacji, 
by wydać ostateczny wyrok. 

– Panie Dunn – rozpoczął oficjalnie, uśmiecha-
jąc się pokrzepiająco. Nabrał sympatii do tego mło-
dego człowieka. Miał nadzieję, że będzie w stanie 
mu pomóc. – Pana przypadek tylko na pierwszy rzut 
oka wydaje się niezwykły. Ja nazwę go konfliktem 
osobowościowo-decyzyjnym. 

– Czy to się da wyleczyć, profesorze? 
– To zależy tylko od pana. – Serdak zanotował 

coś w swoim notatniku i znów przenikliwie spojrzał 
na pacjenta. – Problem tkwi w panu. W pana głowie, 
ujmując rzecz najprościej. Lubi pan słodycze, panie 
Dunn? 

– Uwielbiam! 
– No właśnie. – Profesor potrząsnął głową, jakby 

to wyznanie pacjenta utwierdziło go w domysłach. – 
Brzydzi się pan łapówkami, co jest zrozumiałe i co 
pochwalam! Jednocześnie bardzo lubi pan słodycze. 
Odmawiając przyjęcia łapówki-bombonierki, pozo-
stał pan w zgodzie z uczciwym Erwinem Dunnem, 
a jednocześnie odmawiając jej, popadł pan 
w konflikt z Erwinem Duninem-łasuchem! 

– Naprawdę? – Pacjent usiadł z wrażenia na le-
żance. Czyżby to było tak proste? Już teraz, gdy 
zdał sobie sprawę z zależności, które przedstawił 
profesor, wydało mu się, że jakby nieco odzyskał 
kontrolę nad prawą ręką. 

– Właśnie tak! Radzę na drugi raz słodycze brać 
i jeść, panie Dunn. Nawet zapłacić za nie ohydnemu 
łapówkarzowi, ale nie odmawiać sobie czegoś, co 
widać jest panu niezbędne do utrzymania psychicz-
nej równowagi! 

– Jest pan cudotwórcą, profesorze! – Erwin ze-
skoczył z leżanki i podbiegł do profesorskiego biur-
ka. W porę się opamiętał i powstrzymał przed rzu-
ceniem Serdakowi na szyję. 

– Spokojnie, spokojnie. Nie oznacza to, że został 
pan automatycznie wyleczony. Na pewno nie obej-
dzie się bez kolejnych wizyt... – Profesor dyskretnie 
przesunął w stronę pacjenta czek do podpisu. 

– Ależ oczywiście! – wykrzyknął Erwin. 
Był skłonny w tej chwili zgodzić się z każdą su-

gestią profesora. Nawet nie zauważył, w którym 
momencie jego prawa dłoń chwyciła leżące na biur-
ku pióro i zaczęła kreślić bliżej nieokreślone znaki 
w profesorskim notatniku. 

– Moment! Co pan robi? – Zaskoczony Serdak 
nachylił się nad bazgrołami Dunna. – To są moje 
notatki! 

– Przepraszam – jęknął Erwin. – Nie potrafię te-
go powstrzymać. 

Aleksander Serdak nie słuchał tłumaczeń pa-
cjenta. Z coraz większym zdumieniem patrzył na 
znaczki zapełniające strony notatnika. Budziły 
w nim odległe, niemal całkowicie zapomniane 
wspomnienie. Kreski, kropki, pokrętne zawijasy, 
stawiane jakby w pośpiechu bez najmniejszego sen-
su i składu. W rzeczywistości miały swoje przesłanie 
i profesor doskonale o tym wiedział. Te znaczki sta-
nowiły obcy alfabet. Widział go kilka razy w życiu. 
Funkcjonował w prymitywnych, odległych ukła-
dach, do których zapuszczali się co najwyżej prze-
mytnicy i ostatni straceńcy. Skąd jednak, na boga, 
znajomość niemal wymarłego pisma u tego Dunna? 

– Czy ostatnio podróżował pan poza granice na-
szego układu? – zapytał profesor, z trudem odrywa-
jąc wzrok od kolejnych linijek tekstu. 

– Nie – odpowiedział pokornie pacjent. 
Serdak zagryzł wargi. Zwątpił w swoją wcze-

śniejszą diagnozę. Coś tu wyraźnie nie grało. Być 
może problemy Dunna z prawą ręką były sympto-
mem czegoś znacznie gorszego niż rozwarstwienie 
osobowości. Być może jakiś przedstawiciel obcej 
rasy zawładnął tym biednym człowiekiem albo, co 
gorsza, to początek inwazji. Profesora oblał zimny 
pot. Nie. Nie mógł w to uwierzyć. Dałby raczej gło-
wę, że padł ofiarą niewybrednego żartu kolegów, 
a jeszcze pewniej konkurencji. Już kiedyś próbowali 



takiego chwytu. Przysłali podobnego wariata, żeby 
go ośmieszyć. Serdak przyjrzał się uważniej Erwi-
nowi. Teraz był pewny. Gdzieś już widział tego 
Dunna. Bodajże na jakimś Kongresie Neurologii. 
Tak, dałby głowę, że właśnie tam. 

– Proszę tu zaczekać. – Serdak uśmiechnął się 
fałszywie. Postanowił przyjąć warunki gry. Jeśli to 
pomysł konkurencji, to on także zabawi się ich 
kosztem. – Niech pan sobie tutaj spokojnie pisze, 
a ja poszukam słownika, żebyśmy to mogli przetłu-
maczyć, dobrze? 

– Dobrze – zgodził się szybko Erwin. 
Profesor podszedł do najbliższego regału. Zdjął 

z niego małe, płaskie pudełko i szybko powrócił do 
biurka. W tym czasie wena twórcza najwyraźniej 
opuściła prawą dłoń Erwina. Profesor poprosił 
uprzejmie pacjenta, aby ten odsunął się od stołu, 
i przycisnął powierzchnię skanującą automatyczne-
go translatora do stron z zapisanym tekstem. 

Tłumaczenie pojawiło się błyskawicznie. Trans-
lator dwa razy wydał z siebie piskliwy dźwięk i już 
po chwili wypluł zapisaną tekstem stronę. 

– Przekład może być niedokładny – oznajmił 
profesor, kładąc przed Erwinem jeszcze ciepłą kart-
kę papieru. – Ten język, jak i rejon, z którego po-
chodzi, jest bardzo mało znany. 

– Rozumiem – wyszeptał Dunn. 
Był blady. Czuł, że w jego policzkach nie ma 

nawet grama krwi. Co to wszystko mogło znaczyć? 
Dlaczego pisał w obcym języku? Przecież nawet 
w szkole miał problemy z opanowaniem hiszpań-
skiego! 

– Mam przeczytać? – zapytał, patrząc lękliwie 
w oczy Serdaka. 

– Śmiało! – Profesor rozsiadł się wygodniej 
w fotelu. Sprawiał wrażenie, jakby nagle stracił 
całkowicie zainteresowanie tłumaczeniem. – Niech 
pan czyta. 

– Dobrze – zgodził się Dunn. Drżącymi dłońmi 
uniósł kartkę zapisaną kilkunastoma chaotycznymi 
zdaniami. 

– No, śmiało! Mówiłem, żeby pan przeczytał! – 
Serdak stracił cierpliwość. Spodziewał się teraz 
finału owego niewybrednego żartu. Głupiego tekstu 
w stylu prima aprilis albo pozdrowień od konkuren-
cji. Chciał jak najszybciej skończyć tę farsę 
i wyrzucić Erwina Dunna z gabinetu. 

– Wylot masz dzisiaj – czytał Erwin, niepewnie 
zerkając na profesora. Nic z tego nie rozumiał. – 
Najpierw wsiądź do wahadłowca w głównym porcie 
lotniczym. Odlot na Marsa ósma czterdzieści. Tam 
przesiądź się na czarter Global Planet podróżujący 
poza układ, na Heliosa II. Zdążysz na przesiadkę... 

– Na jaką przesiadkę? – Serdak podskoczył na 
krześle. Wyrwał z dłoni Dunna przetłumaczony 
tekst i szybko przebiegł wzrokiem kolejne linijki. – 
Co pan czyta? To koniec tych głupich żartów! Ro-
zumie pan? Nie wiem, do czego ma to prowadzić, ale 
przeciągnęliście strunę! 

– Przeciągnęliśmy strunę? 
– Pan i pana kolesie! – Serdak uderzył pięścią 

w biurko. – Jesteście aż tak naiwni? Przyszło wam 
do głowy, że zastosuję się do tych instrukcji? Uwie-
rzę w kontakt z obcą cywilizacją, która wybrała 
mnie do jakiegoś zwariowanego zadania? Myśleli-
ście, że z kim macie do czynienia? Co? Ja wylecę, 
a wy przejmiecie wszystkich moich pacjentów? Za-
bieraj się pan stąd! Zabieraj się razem z tymi swoimi 
bazgrołami! 

Papierowa kula uderzyła Dunna w sam środek 
czoła. Erwin nie potrafił odpowiedzieć na ten atak 

nawet słowem. Podniósł z dywanu zmięty tekst tłu-
maczenia i wsadził go do kieszeni. Owe instrukcje 
nie były przeznaczone dla profesora. Tego był pe-
wien. Wiedział też, że jeśli się uwinie z pakowaniem, 
to zdąży na wahadłowiec wylatujący o ósmej czter-
dzieści na Marsa. 

– Dziękuję. Nawet pan nie wie, jak bardzo mi 
pomógł! 

Erwin uśmiechnął się, obrócił na pięcie 
i zapominając zapłacić za wizytę, opuścił gabinet 
i Centrum Medyczne. 

  
*** 

  
Wahadłowiec nie miał opóźnienia. Erwin Dunn 

wylądował na płycie kosmodromu marsjańskiego 
o czasie. Zdążył kupić kilka kanapek z miejscowym 
specjałem, pastą z pustynnych, czerwonych grzyb-
ków, którą zachwalała jedna z pań sprzedających 
w małej gastronomii. Na pokładzie czarteru Global 
Planet zjadł jedną z nich, przez co wrażenia 
z projekcji hologramowego filmu okazały się naj-
wspanialszym halucynogennym przeżyciem, jakiego 
w życiu doświadczył. Nie ukrywał, że dwugodzinną 
podróż na Heliosa II spędził bardzo przyjemnie, 
w stanie niemal euforycznym, wprawiając 
w zachwyt licznych współpasażerów. 

Helios II okazał się niegościnnym, pustynnym 
księżycem, z którego Erwin zapamiętał jedynie 
wszędobylski niebieski kurz, który chrzęścił mu 
w zębach przez kolejne godziny podróży. Tutaj nie-
stety dotychczasowe szczęście niemal całkowicie go 
opuściło. Przesiadka na mały frachtowiec tanich 
linii międzyplanetarnych wydawała się chybionym 
pomysłem. Statek z powodu awarii w systemie 
chłodzenia wystartował z blisko dwugodzinnym 
opóźnieniem, przez co Erwin ledwie zdążył na 
transportowiec towarowy, kursujący raz w tygodniu 
na pierścień sino-rudych planetek w systemie Joda. 
Tam zmuszony był dokonać wymiany pieniędzy po 
niezbyt korzystnym kursie, co znacznie uszczupliło 
jego i tak marne oszczędności. 

Wpływy ziemskie w tym miejscu wygasły. Od tej 
chwili Dunn zdany był na siebie i na linie między-
planetarne obcych cywilizacji. Problemy językowe 
zmusiły go do kupienia organicznego translatora, 
który po połknięciu zainstalował się w przysadce 
mózgowej, meldując gotowość pracy jako stacjonar-
ny symbiont użytkowy. Erwin zwymiotował trzy 
razy, zanim przyzwyczaił się do obcych myśli 
i obecności symbionta. Zakup translatora okazał się 
jednak dobrym pomysłem. Odtąd Dunn nie zgubił 
się ani razu w wielkich kosmodromach i stacjach 
orbitalnych, na których przyszło mu lądować. Dal-
sza podróż na Itakę, Marinusa i Hydrant 
B przebiegła bez zakłóceń. Podobnie było z dwoma 
księżycami Mikrus i Makrus. Poważne, nieprzewi-
dziane problemy zaczęły się dopiero na Mrocznej 
Planecie. 

Właśnie tam Erwin został aresztowany pod za-
rzutem przemytu narkotyków. Miejscowa policja 
poinformowała go bardzo uprzejmie o wyroku 
śmierci, który w tym wypadku miał zostać wykona-
ny natychmiast po przetransportowaniu do więzie-
nia o zaostrzonym rygorze. Marsjańskie grzybki 
w postaci majonezowej pasty były uznawane na 
obszarze dziesięciu bliźniaczych planet za najgroź-
niejszą i najbardziej niebezpieczną używkę. Na 
szczęście Erwin, zanim został wpakowany do poli-
cyjnego poduszkowca, zdążył pożreć i przetrawić 
wszystkie dowody. Miejscowemu wymiarowi spra-



wiedliwości nie pozostało nic innego, jak wypuścić 
Ziemianina wolno. Nic dziwnego, że przeżyty stres 
albo nieświeży posiłek wpłynęły negatywnie na po-
dróżnika. Gwałtowna biegunka przytrzymała go 
w toalecie aż do startu następnego wahadłowca. 

W końcu jednak Erwin Dunn, po kolejnych 
dwóch planetarnych przesiadkach, znalazł się 
u kresu pełnej przygód podróży. Pozostał mu ostat-
ni kurs: podróż prywatnym stateczkiem na małą 
planetę o wdzięcznej nazwie Sigonium. 

Już na pokładzie wahadłowca Erwin zrozumiał, 
że wydarzenia ostatnich dni nie są jedynie wytwo-
rem jego wyobraźni. Wcześniej miał chwile zwątpie-
nia, co zrozumiałe, wydawało mu się, że zwariował 
i że wewnętrzny przymus, który pchnął go w misję, 
powstał tylko w jego chorym umyśle. Teraz jednak, 
patrząc na współpasażerów, przedstawicieli setek 
obcych ras działających pod wpływem takiego sa-
mego impulsu, zrozumiał, że to oni są najlepszym 
dowodem jego psychicznego zdrowia. 

Weźmy na przykład sąsiada Erwina, różowego 
przedstawiciela cywilizacji Wieloskoczków, który, 
z natury nadpobudliwy, siedział jak trusia w fotelu, 
obserwując nieskoordynowane harce swojej prawej 
ręki. Podobnie zdeprymowany był siedzący 
z przodu, przypominający skarłowaciałego mamuta 
obcy, którego prawa, przednia łapa bez przerwy 
drapała futro za uchem... współpasażera. W ogóle 
wszystkich pasażerów tego dziwnego statku łączyły 
wspólne cechy. Żaden z nich nie miał władzy nad 
swoją prawą ręką, łapą, odnóżem lub macką, 
a niewątpliwie ich wspólnym celem była ta sama, 
tajemnicza planeta. 

  
*** 

  
Drżenie kadłuba i zielona lampka na pasku in-

formacyjnym były znakiem, że podróż dobiegła koń-
ca. Erwin uwolnił się z fotela, zabrał swój bagaż 
podręczny i wraz z innymi pasażerami wyszedł na 
płytę lądowiska. 

Wydawało się, że każdy z podróżników zorien-
tował się już w sytuacji. Patrzyli na siebie, próbując 
się uśmiechać, a nawet zagaić rozmowę. Instrukcja 
kończyła się określeniem dokładnego miejsca 
i czasu odlotu ostatniego wahadłowca. Teraz, gdy 
cel podróży został osiągnięty, wszyscy zastanawiali 
się, co dalej. 

– Pan w tej samej sprawie? – Przypominający do 
złudzenia ośmiornicę obcy zagadnął Erwina, zna-
cząco wskazując baniastą głową jego prawą rękę. 

– W tej samej. Pan też? – upewnił się Erwin, 
uśmiechając się przyjaźnie. I dodał już dla własnego 
pokrzepienia: – Niezła historia, co? Kto by pomyślał, 
że to się człowiekowi przydarzy? 

– Dla mnie to wspaniała przygoda. – Obcy pod-
niósł butelkę z wodą do ust i przechylił, łapczywie 
połykając płyn. – Wie pan. Ja nie miałem co ze sobą 
zrobić, tam, na mojej planecie. Pływałem bez celu 
z rafy na rafę, czasem wychodziłem na ląd, tak dla 
zabawy. Ale tak naprawdę moje życie nie miało 
wielkiego sensu. Wie pan, chyba tak czasem bywa, 
nagle budzi się pan rano, patrzy na te same twarze, 
płynie do pracy... Żona mówiła, że to kryzys wieku 
średniego, ale ja wiem, że to coś więcej. Proszę sobie 
wyobrazić, że nawet gdyby się okazało, że to już 
koniec tej podróży i ktoś nam zrobił głupi kawał, to 
ja wrócę na rafę szczęśliwy! To odmieniło moje wnę-
trze, to sprawiło, że jestem zupełnie inną ośmiorni-
cą... Pan mnie rozumie? 

Erwin Dunn nie odpowiedział. Wpatrzył się 
uważnie w obcego. Pomyślał właśnie o tym samym. 
O tym, dlaczego zdecydował się na tę wariacką po-
dróż. Szukał antidotum na brak kontroli w prawej 
ręce? A może zdecydował się, bo chciał? Tak po 
prostu. Bo przez wszystkie te lata czekał, aż wresz-
cie coś w jego zwyczajnym życiu się zmieni. Dzień 
przestanie być podobny do dnia i to jedno tak nad-
zwyczajne wydarzenie sprawi, że i on poczuje się 
wyjątkowo. Tak. Erwin Dunn doskonale wiedział, 
o czym mówi pan ośmiornica. Czuł dokładnie to 
samo, ta znajoma pustka wreszcie została wypeł-
niona treścią. 

– Chwytajcie, co macie do pisania pod macką! – 
Podniecony, chrapliwy głos przebił się nad gwar 
rozmów prowadzonych na płycie lądowiska. – Kolej-
ne instrukcje! 

Erwin w lot zrozumiał, o co chodzi. Błyskawicz-
nie znalazł kawałek papieru i długopis. Zdążył. Jego 
dłoń przeszył dreszcz, a po chwili dziwne znaczki 
ułożyły się w zdania. 

– Mam! Mam dalszą instrukcję! – wykrzyknął 
sympatyczny głowonóg. – Zdążył pan też zapisać? 

– Tak! 
Erwin nie potrafił opanować emocji, jednocze-

śnie odczuł lekki niepokój. Nagle dotarło do niego, 
że tajemnica lada moment zostanie rozwiązana. Nie 
wiedział, czy właśnie tego chce. Już za chwilę 
wszystko się skończy, szalona podróż i poczucie tej 
niesamowitej wyjątkowości. 

– Zapisałem ulicę i numer domu. – Jego roz-
mówca zdążył przetłumaczyć swój tekst. Machnął 
kartką papieru, jakby dla dodania sobie otuchy. 
Barwa jego skóry zmieniła się. Wydawało się, że i on 
nagle odczuł jakieś bliżej nieokreślone obawy. 

– Ja też – potwierdził Dunn. Rzeczywiście. Na 
kartce zanotował dokładne dane. – To chyba nie jest 
ten sam adres? 

– Raczej nie – zmartwił się pan ośmiornica. – 
Ale może... 

– Może pojedziemy razem, weźmiemy taksówkę. 
– Erwin odczytał zamiar swojego nowego kolegi. 
Zgadzał się z nim w stu procentach. – Podwiozę 
pana, a potem pojadę pod swój adres? 

– Zrobi pan to dla mnie? – Pan ośmiornica wy-
raźnie się wzruszył. – We dwóch będzie raźniej! 

– Na pewno! – potwierdził Dunn. – 
I bezpieczniej. Nie chciałbym, żeby nasza podróż 
zakończyła się jak scenariusz taniego horroru. Wie 
pan, tak jak w tym filmie, co tubylcy zapraszają do 
swoich domów nic nie podejrzewających turystów, 
a potem po kolei ich zjadają... 

– Żartuje pan? – Głos obcego zadrżał, prawdo-
podobnie coś równie niepokojącego przyszło mu do 
głowy. 

– Pewnie, że żartuję. – Roześmiał się Erwin. – 
Nie sądzę, żeby ktoś robił sobie tyle zachodu tylko 
po to, żeby zjeść pieczyste albo owoce... morza. 

– Nie rozumiem? 
– Lepiej złapmy jakąś taksówkę, zanim inni nas 

wyprzedzą – zmieszał się Dunn. Jak zwykle chlap-
nął o jedno zdanie za dużo. Chwycił swój bagaż 
podręczny i bez dalszych wyjaśnień zaczął przepy-
chać w tłumie. 

Dosyć szybko obaj podróżnicy przekonali się, że 
taksówek na planecie nie było. W ogóle nie było tu 
znanych im środków lokomocji. Zapewne mieszkań-
cy Sigonium podróżowali pieszo, choć i tego nie 
można było stwierdzić, bo na piaskowych traktach 
panowały kompletne pustki. Na szczęście dzień był 
piękny, więc Dunn nie miał nic przeciwko rozpro-



stowaniu kości. Gorzej mógł czuć się pan ośmiorni-
ca, nieprzywykły do tak niekorzystnych warunków. 

Obaj jednak zgodnie opuścili kosmodrom 
i zaopatrzeni w mapki, które przekazały im roboty 
z biura informacyjnego, ruszyli na eksplorację pla-
nety. Pan ośmiornica poruszał się wolno. Nawet 
bardzo wolno. Erwinowi to nie przeszkadzało. Od-
powiadał uprzejmym skinieniem na przepraszające 
uśmiechy towarzysza. Nigdzie się nie spieszył. Było 
gorąco, więc zdjął marynarkę, a nawet kilka razy 
pomógł obcemu oblać się wodą. To wyraźnie popra-
wiało tamtemu kondycję. Wkrótce wkroczyli na 
główny, pokryty niebieskawym żwirem trakt prowa-
dzący do widocznych w dali pojedynczych domostw. 

– A wie pan, że na początku, gdy to się stało, 
nie było mi wcale do śmiechu? 

Pan ośmiornica widać czuł się zobowiązany za-
bawiać Erwina rozmową. Dunn nie wyprowadzał go 
z błędu. Uznał, że trzeba jakoś zabić upływający 
czas, a poza tym polubił towarzystwo tej przemiłej 
ośmiornicy. Z chęcią słuchał tego, co obcy ma mu 
do powiedzenia. 

– Mieliśmy z żoną mały problem. – Głowonóg 
wydał z siebie radosny bulgot. – Ta cała historia 
zaczęła się w czasie rui. A musi pan wiedzieć, że... 
hmmm... organ odpowiedzialny za te sprawy jest 
umiejscowiony u nas... 

– Po prawej stronie? – domyślił się Dunn. 
– Dokładnie! W sumie mojej żonie zupełnie to 

nie przeszkadzało. Uznała nawet, że to pikantny 
smaczek, ale ja miałem opory. Sam pan rozumie, to 
tak jakby robiła to z kimś obcym! Przecież nie mia-
łem nad tym zupełnie kontroli! 

– No tak – zgodził się Dunn. Nie potrafił wy-
obrazić, jak zareagowałby na miejscu nowego zna-
jomego. – I jak żona to zniosła? 

– Uciekła na rafę, do swoich rodziców. – Pan 
ośmiornica posmutniał, ta sprawa musiała go mę-
czyć od dłuższego czasu. – Uznała, że coś ze mną 
jest nie tak. I pewnie miała rację... 

– Nic z panem nie jest nie tak! – Dunn poklepał 
dla otuchy pana ośmiornicę po grzbiecie. – Na pew-
no jak pan wróci, to wszystko samo się ułoży. 

– Jak wrócę – powiedział cicho obcy. – Kto wie, 
co będzie? 

– Niedługo się przekonamy – westchnął ciężko 
Dunn. 

Dalsza droga upłynęła im na podobnych, bar-
dziej lub mniej sensownych rozważaniach. Aż 
w końcu, blisko wieczora, Erwin zatrzymał się przed 
niskim płotkiem okalającym zgrabne, przejrzyste 
jeziorko. Pośrodku, niczym na kolorowej rafie, stał 
domek w kształcie ślimaczej muszli. 

– To tutaj – oznajmił gwoli formalności. 
– Wiem! Zupełnie jak w domu! – krzyknął 

z przejęciem pan ośmiornica. 
Erwin nie mógł się z nim nie zgodzić. Przed 

chwilą sam niemal zdecydował się podzielić podob-
ną uwagą ze swoim towarzyszem. 

Pan ośmiornica z przejęcia aż uściskał Erwina. 
– Lepiej będzie, jak się teraz rozstaniemy. Pan 

też musi iść pod swój adres! 
– Ale może poczekam? – zawahał się Dunn. – Da 

mi pan znak, czy wszystko w porządku, przecież 
nawet jeszcze nie zapukaliśmy do drzwi? 

– Myślę, że to najlepszy czas na rozstanie – po-
wiedział głowonóg. – Musi pan iść pod wskazany 
adres. Każdy powinien sam poznać swoją prawdę. 
W końcu po to tutaj przybyliśmy! Na pewno wszyst-
ko będzie w porządku i każdy z nas pozna cel tej 
podróży. 

Pan ośmiornica pomachał Erwinowi lewą mac-
ką, zgrabnie przeskoczył płotek i zniknął. Zupełnie 
tak, jakby rozpłynął się w powietrzu. Dunn zamarł. 
Usłyszał głośny plusk wody i radosne bulgotanie, 
ale niczego nie mógł być teraz pewny. Przez chwilę 
miał ogromną chęć wrócić na kosmodrom i złapać 
pierwszy lepszy wahadłowiec opuszczający planetę. 
Uznał jednak, że jeśli zaszedł tak daleko, to teraz 
nie ma sensu się wycofywać. Zresztą i tak nie miał 
do czego wracać. 

Podniósł podręczny bagaż i ruszył w dalszą dro-
gę. Obrał kierunek według wskazań turystycznej 
mapki. Wkroczył w leśny zagajnik, przeszedł na 
przełaj jakieś pole i w końcu znalazł się pod właści-
wym adresem. 

W pierwszej chwili miał wrażenie, że wrócił w to 
samo miejsce. Płotek wyglądał identycznie, ale oka-
lał zgrabną, wykonaną z grubych drewnianych bali 
chatkę. Sam domek wyglądał zwyczajnie. 
W ogródku rosły warzywa i kwiaty. Niektóre bardzo 
podobne do ziemskich. Dunn dałby głowę, że sałata 
i wysokie żółte słoneczniki są identyczne jak te, 
które widywał w osiedlowym supermarkecie. 

Zawahał się. Zupełnie nie wiedział, czego może 
się teraz spodziewać. Podejrzliwie spojrzał na płotek 
oddzielający go od ścieżki prowadzącej do domu. 
Miał wielką ochotę przeskoczyć przeszkodę tak, jak 
wcześniej uczynił to pan ośmiornica, ale nie mógł 
się zdecydować. 

Drzwi w tym momencie drgnęły, a po chwili 
otwarły się na oścież. Dla Erwina był to jednoznacz-
ny sygnał. Przekroczył płot, co na szczęście nie za-
kończyło się gwałtowną dematerializacją, 
i pokonując w kilkunastu szybkich krokach ka-
mienną ścieżkę, przekroczył próg domostwa. 

Znalazł się w przestronnej, jasno oświetlonej 
izbie. Nie było tu mebli, krzeseł czy innych sprzę-
tów, których można było się spodziewać. Środek 
pomieszczenia zajmował metalowy kontener, mru-
gający miarowo niebieskimi i zielonymi światełkami. 
Z włazu usytuowanego blisko metr nad podłogą 
wystawały czyjeś nogi. 

– Dobrze, że już jesteś – w izbie rozległ się dud-
niący, metaliczny głos. Osobnik próbował właśnie 
wyczołgać się z dziwnego urządzenia. – Zdążyłeś 
w sam raz, żeby podać mi klucz, dwunastkę. 

Jeśli, jak zauważył pan ośmiornica, każdy miał 
dzisiaj poznać swoją prawdę, to ta prawda była 
zaskakująca. Z kontenera, upaćkany żółtym sma-
rem, wyczołgał się nie kto inny, jak Erwin Dunn we 
własnej osobie. 

  
*** 

  
– Klucze leżą obok żarówek, Erwinie. – Sobo-

wtór uśmiechał się, wskazując miejsce pod oknem. 
Był to miły uśmiech, czego Dunn nie omieszkał 
zauważyć. – To naprawdę niesamowite uczucie tak 
przemawiać do samego siebie. Minie trochę czasu, 
zanim się do tego przyzwyczaję... a właściwie przy-
zwyczaimy! 

– No tak... – zgodził się Erwin. Dziwił się, że jest 
w stanie coś z siebie wykrztusić. Zbliżył się ostroż-
nie do okna, wydawało mu się, że wśród setek 
dziwnych przedmiotów rozrzuconych na podłodze 
nie ma szans na odnalezienie poszukiwanego klu-
cza. Jego prawa dłoń przejęła jednak kontrolę. Wy-
skoczyła do przodu, zaciskając palce na właściwym 
narzędziu. 

– Być może powinienem teraz powiedzieć „Ależ 
się zmieniłeś!” lub „Dobrze wyglądasz!” tak dla roz-



luźnienia atmosfery? – Śmiech sobowtóra był chra-
pliwy, urywany. 

– Obejdzie się bez tego, interesują mnie bardziej 
inne sprawy. Na przykład dlaczego tu jestem? – 
zapytał drżącym głosem Dunn. 

– Bo przyleciałeś. – Sobowtór znów roześmiał się 
w głos. Najwyraźniej dobrze się bawił, co chwilę 
wycierał dłonie w upaćkany kombinezon. 

Dunn uznał, że w tym śmiechu jest coś dener-
wującego, zgrzytliwego, czego wcześniej nie dostrze-
gał. Wiedział, że jego śmiech musiał brzmieć iden-
tycznie. 

– Nie o to mi chodzi. W końcu coś mnie zmusi-
ło, żebym tu przyleciał. – Spojrzał na swoją prawą 
dłoń. Zaczynała ogarniać go złość. – Gdyby nie to, 
nawet nie przyszłoby mi do głowy... 

– Ja mam podobny problem. Też nie mam nad 
nią kontroli – przerwał sobowtór. Popatrzył równie 
znacząco na swoją dłoń. – Ale podróży nie odbyłem. 
A ściślej... – zastanowił się – nie taką, jak ty. 

– Nie rozumiem? To po co to wszystko? – Dunn 
zawahał się. 

– Po co? – Sobowtór westchnął głęboko, lekko 
się skrzywił. – Najpierw załóż kombinezon. Jak za-
czniemy robotę, to wszystko się wyjaśni. I tak mamy 
duże opóźnienie. 

Erwin nie wiedział, jak interpretować słowa so-
bowtóra. Posłuchał jednak polecenia. Zdjął 
z wieszaka kombinezon i nałożył go, dokładnie za-
pinając zamek. 

– No, to do roboty! – zakomenderował sobowtór. 
– Możesz mi wierzyć, że jedną ręką człowiek wiele 
nie zdziała. 

Erwin był w stanie się zgodzić z tą uwagą w stu 
procentach. W sumie odczuł ulgę, że jego rozmówca 
ma ten sam problem. 

– Stań tu, blisko mnie. – Sobowtór kipiał ener-
gią, która powoli udzielała się Dunnowi. – Ty wkrę-
casz żarówki, ja zajmę się montażem. 

Podział pracy nie był jednak tak oczywisty. 
W końcu prawa ręka Erwina była pod kontrolą so-
bowtóra i odwrotnie, sobowtór nie miał kontroli nad 
swoją prawą dłonią. Musieli zastosować podział 
pracy tak, by sobie nie przeszkadzać, a zarazem 
efektywnie współpracować. Dunn musiał się przy-
zwyczaić, że jego prawa ręka w czasie, gdy on pró-
bował wkręcać żarówki, zajmuje się montowaniem 
śrub i śrubek w stalowym korpusie. Sobowtór miał 
jeszcze większe problemy z dostosowaniem się do tej 
niecodziennej sytuacji. W końcu, po kilku godzi-
nach pracy, montaż i wkręcanie zaczęły im wycho-
dzić coraz lepiej. Doszli do wprawy na tyle, by nad 
ranem zakończyć cały projekt. 

– To dowiem się wreszcie, dlaczego tu jestem? – 
Dunn zdecydował się zadać pytanie, gdy usiedli do 
wczesnego śniadania. 

– Jesteś tu, bo sam chciałeś – zauważył sobo-
wtór, przeżuwając kanapkę z tuńczykiem. – Nikt cię 
do podróży nie zmuszał. Skoro w nią wyruszyłeś, to 
znaczy, że miałeś taką potrzebę. 

– Ale jaki był jej cel? To bez sensu. Ta maszyna 
i w ogóle. 

– Bez sensu? Cel został osiągnięty, odnalazłeś 
mnie, choć wcześniej się mnie wyparłeś. 

– Wyparłem? 
– Tak. Ale tym się już nie przejmuj. Wszystko 

wróci do normy. Ta maszyna wszystko naprawi. 
– Co ma naprawiać ta maszyna? – Dunn zaczy-

nał być podejrzliwy. Nie mógł przełknąć najmniej-
szego kęsa. Tajemniczość sobowtóra przestała mu 
się podobać. Było tutaj zbyt wiele niedomówień. 

– Nie udawaj, że nie wiesz, o co chodzi, Erwinie. 
– Sobowtór zmierzył go dziwnym, przeciągłym spoj-
rzeniem. – Wyparłeś się cząstki siebie samego! Co ja 
mówię, wyparłeś się większej części swojej osobowo-
ści! Robiłeś to przez całe życie, krok po kroku. Nie 
myślałeś chyba, że uda ci się wyrzucić to wszystko, 
ot tak, na śmietnik? Pozbyć się jak dziurawych, 
starych skarpetek? O, nie ma tak łatwo! Nikogo nie 
oszukasz, Erwinie. Możesz się zmieniać, pozbyć się 
sadła, dziurawych zębów, ale to, co jest w środku, 
w twoim umyśle nie da się tak łatwo unicestwić! 

– Kim jesteś? 
– Kim jestem? Przecież jestem tobą, Dunn. Na-

wet bardziej tobą niż ty sam! Tak, tak! Teraz to ja 
mam większe prawo nazywać się Erwinem Dunnem! 
W końcu wyparłeś z siebie więcej, niż ostało się 
w tej twojej pustej łepetynie! 

Erwin tworzył szeroko usta. Nie był w stanie 
wydusić z siebie słowa. Patrzył na swojego sobowtó-
ra z coraz większym przerażeniem. 

– Na szczęście wszystko możemy naprawić. – 
Sobowtór złagodniał, nawet się uśmiechnął. Strzep-
nął okruszki ze stołu, dając do zrozumienia, że za-
kończył spożywanie śniadania. – Właściwie zrobi to 
ta maszyna. Znów będziemy jednym Duninem, tak 
jak być powinno. 

– Nie chcę tego... – Erwin wstał od stołu, mało 
brakowało, a rzuciłby się do ucieczki. 

– Jeśli stąd wyjdziesz, zawsze będzie ci czegoś 
brakowało, Dunn. – Sobowtór nie przestraszył się 
reakcji Erwina. Mówił spokojnym, niemal hipno-
tycznym głosem. – Będziesz czuł się pusty 
w środku. Myślisz, że dlaczego nic nie osiągnąłeś 
w swoim życiu? Dlaczego jesteś takim nieudaczni-
kiem? 

– Nie jestem nieudacznikiem! – krzyknął Dunn, 
choć wiedział, że sobowtór mówi prawdę. Czuł się 
nieudacznikiem, największym na świecie. 

– Masz szansę zacząć od nowa. Daje ci tę szan-
sę Sigonium. 

– Śmietnik Osobowości – wyszeptał Dunn. 
– Tak! – Sobowtór znów się uśmiechnął. – Sigo-

nium to śmietnik osobowości. Jak to mówią mądrzy 
ludzie, w przyrodzie nic nie ginie, najwyżej ląduje na 
śmietniku. A teraz wystarczy uruchomić tę maszy-
nę, a doprowadzimy do naszego zespolenia. 

– Ale ja nie chcę... Nie podoba mi się to, czym 
lub kim jesteś. Jeśli się czegoś wyparłem, to na 
pewno wad, tego, co było złe... 

– To uważasz, że jesteś ideałem? – zaperzył się 
sobowtór. Był wyraźnie dotknięty uwagą Dunna. – 
Przecież nawet nie potrafisz sobie poradzić w życiu. 

– Nie, ale... 
– Bo widzisz, trzeba umieć zachować równowa-

gę, nie da się okłamać natury. Ty nie masz instynk-
tu przetrwania, nie radzisz sobie w tym brutalnym 
świecie. A dlaczego? Bo wyparłeś się cech, które 
miały ci w tym pomóc! 

– Nie wiem. Czego mi brakuje? 
– Na przykład cwaniactwa. Gdybyś miał go choć 

odrobinę, to już dawno awansowałbyś w pracy. Co 
ja mówię, rozkręcałbyś własny interes! Byłbyś już 
milionerem. A teraz gdzie jesteś? Co osiągnąłeś? 
Brakuje ci tego, co ja mam w nadmiarze. Gdy zno-
wu się połączymy... 

– Ta maszyna ma to sprawić? 
– Tak! Masz szansę stać się znów kompletnym 

człowiekiem. Przyznaję, nie tylko z zaletami, ale 
i wadami. Ale czy taki człowiek nie jest bardziej 
ludzki? Czy nie ma więcej szans w dzisiejszym świe-
cie? 



– No jest w tym trochę racji... 
– Ja wiem, że mam rację. Każdy, kto tu wraca, 

instynktownie szuka samego siebie, tej cząstki, 
którą utracił i która go wzywa! Ty jesteś ewenemen-
tem, Dunn, osobliwością na skalę wszechświata. 
Nie znam nikogo, kto wyparłby się samego siebie 
w takim stopniu, jak ty. Cóż, jak to mówią, „Zie-
mianin potrafi”. – W pomieszczeniu ponownie roz-
legł się zgrzytliwy śmiech, który przyprawił Erwina 
o ciarki. 

– Jeśli jest tak, jak mówisz, to mogę się oba-
wiać, że okażesz się silniejszy ode mnie. Jeśli wy-
parłem się ciebie więcej, niż mnie zostało... Przej-
miesz kontrolę? 

– Nie ma czegoś takiego jak kontrola. – Sobo-
wtór nie dał się zbić z tropu. Najwyraźniej wszystko 
dobrze przemyślał. – Po prostu znów będziesz sobą. 
Tu chodzi o zachowanie równowagi. Do niej przecież 
dążymy... 

– No tak... 
– To zgadzasz się? 
– Chyba masz rację. Kiedy dokonamy tego... po-

łączenia? 
– Teraz. Nie ma na co czekać! – Sobowtór wstał 

od stołu i pociągnął za sobą Erwina. 
– No to w porządku – zgodził się Dunn. Podszedł 

do maszyny i spojrzał w głąb przez uchylone 
drzwiczki. – Jak ją uruchomić? 

– Startuje automatycznie po zamknięciu włazu. 
– Nigdy do takiego czegoś nie wchodziłem... – 

zawahał się Erwin. 
– To proste. Wkładasz tu nogi. – Sobowtór za-

demonstrował Dunnowi, w jaki sposób ma wejść do 
wnętrza maszyny. 

I wtedy Dunn zrobił to, o co nikt nigdy by go nie 
podejrzewał. Wepchnął swojego sobowtóra do wnę-
trza maszyny i zatrzasnął za nim właz. Urządzenie 
zabuczało, zamrugało światłami setek różnokoloro-
wych żarówek, a w końcu zadrżało. Przez chwilę ze 
środka stalowego kolosa wydobywały się przytłu-
mione okrzyki. Słychać było wyraźnie, jak sobowtór 
próbuje rozpaczliwie wydostać się na zewnątrz. 
Dunn zamknął oczy i skulił się w sobie. Po chwili 
przeszyło go drżenie, jakby zimny, wędrujący w górę 
kręgosłupa dreszcz. Gdy ponownie podniósł powie-
ki, był sam w zupełnie pustym pokoju. Po maszynie 
i sobowtórze nie było nawet śladu. 

– Czego jak czego, ale cwaniactwa to mi nie 
brakuje – zauważył cicho Erwin. 

Uśmiechnął się. W sumie nie odczuł żadnej 
zmiany. No, niemal żadnej. Przecież odzyskał czucie 
w prawej ręce. Chwilę podreptał w miejscu, a potem 
opuścił mały domek, kamienną ścieżkę 
i słoneczniki. Ruszył głównym traktem w stronę 
kosmodromu. 

Słońce właśnie wstało. Ptaki rozpoczęły poranny 
śpiew. W oddali przesuwało się kilka postaci, naj-
wyraźniej zmierzających w tę samą stronę. Dunn 
przyspieszył kroku, wydawało mu się, że dostrzegł 
znajomego głowonoga. 

Rzeczywiście, był to jego towarzysz podróży. 
Udało mu się go dogonić kilkaset metrów dalej. Pan 
ośmiornica bardzo się ucieszył na jego widok. 

– I jak tam, twój też się opierał? – zapytał, ści-
skając jego dłoń jedną z ruchliwych macek. – Ja 
musiałem swojego ogłuszyć, żeby wszedł do tej pie-
kielnej maszyny. 

– Mój chyba był w porządku... – odpowiedział 
niepewnie Dunn. 

– Jak to, chyba w porządku? – zdziwił się obcy. 
– No, aż tak bardzo nie stawiał oporu... 

– To mieliśmy szczęście – zamyślił się pan 
ośmiornica. – Mogło się przecież zdarzyć, że to oni 
by wygrali. Poddaliby nas przymusowej utylizacji 
i po sprawie. 

– No tak – wychrypiał Dunn. – Tak też mogło się 
zdarzyć. Ale wciąż nie rozumiem, po co to wszystko 
było? 

– Jak to po co? – roześmiał się pan ośmiornica. 
– Przecież pan też poszukiwał prawdy o sobie sa-
mym. A nawet stoczył walkę ze swoim drugim ja. 
I wygrał pan, w końcu silniejsi wygrywają, nie? 

– No tak. – Dunn przełknął głośno ślinę. – Ale 
co to oznacza, że wygrałem ja, a nie on? 

– Jak to co? – zdziwił się głowonóg. – To ozna-
cza, że jest pan wreszcie wolnym człowiekiem! 

Dalszą drogę pokonali w milczeniu. W końcu 
znaleźli się na kosmodromie. Wjechali na poziom 
odpraw i przeszli do poczekalni odlotów. 

Pan ośmiornica przeprosił Erwina i skierował 
się wprost do łazienki, by ochlapać się wodą przed 
podróżą. Dunn oparł się o szybę i spojrzał na płytę 
lądowiska. 

Nagle uśmiechnął się do siebie. Ta myśl przy-
szła do niego dopiero teraz, zupełnie nieoczekiwa-
nie. Wreszcie zrozumiał. Mylił się, uważając, że nic 
się nie zmieniło. To on się zmienił. Uległ przemianie, 
ale nie teraz, nie tej nocy za sprawą dziwnej maszy-
ny. Odmieniła go sama podróż na Sigonium. Proces, 
który trwał wiele dni, a którego nie zauważył. Setki 
lat świetlnych, które pokonał, podróżując 
w nieznane, by rozwiązać zagadkę i poznać jej sens. 

Dunn obserwował zza grubej, przyciemnionej 
szyby poczekalni odlotów lądowanie masywnego 
wahadłowca. Już po chwili na płytę kosmodromu 
wytoczyły się grupki podróżnych. Byli zdezoriento-
wani. Stanęli w miejscu, rozrzucając bagaże pod-
ręczne i mrużąc oczy przed mocnym słońcem. Nie-
którzy próbowali rozmawiać, wskazywali swoje pra-
we ręce i macki, próbując zawzięcie gestykulować. 
W końcu nastąpiło wielkie, gwałtowne poruszenie, 
a potem wszyscy jak jeden mąż ruszyli na poszuki-
wanie swojej własnej prawdy, swojego własnego ja. 

Erwin uśmiechnął się ponownie. Zrozumiał to, 
o czym oni mieli się dopiero przekonać. Żaden 
z nich jeszcze nie wiedział, że Sigonium nie miało 
najmniejszego znaczenia, że stawiając stopę na 
płycie lądowiska, każdy z nich już odnalazł to, czego 
szukał... 
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Stephen M. Wilson 

Srebrna rocznica 

(Silver Anniversary) 
  
  

O AUTORZE  

 
Stephen M. Wilson – dotychczas opublikował opo-
wiadania w „Bondage: Tales of Obsession”, „2006 
Rhysling Award Anthology”, „Scifaikuest”, „Raw 
Meat”, „Wicked Karnival” i „The Harrow”.  

Przeprowadził wywiad z wydawcą Ellen Datlow, 
był wśród finalistów Pisarzy Przyszłości, a także 
należy do Stowarzyszenia Twórców Horrorów (Hor-
ror Writers Association) oraz Stowarzyszenia Poetów 
SF (Science Fiction Poetry Association). 

Lubi: Jorge Borgesa, Josepha Campbella, sushi, 
Vincenta Price’a, Bette Davis, Kiriko Moth, Tori 
Amos, mah-jonga i yaoi. 

Mieszka w Kalifornii, ma trójkę dzieci 
w partnerskim związku. 

„Silver Anniversary” to pierwsze opowiadanie 
Wilsona tłumaczone na język obcy. 

Więcej informacji o autorze na stronie: 
speceditor666.livejournal.com 

 
 

 

Bóg na twojej głowie niechaj złoży laur, 

mężu, i chwała ci, żono, w posłanie wam złoży 

smukłych dziatek, słodkich dziatek dar, 

poczęty ze świętych ciał. 

 

Gerard Manley Hopkins, „Na marszu wesel-

nym” 

 

 

 

Karmiła go łakociami, 

kiedy głodny za nią szedł, 

i wystawiła mu ten pomnik, 

kiedy zdechł. 

 

„Zabawne przygody Starej Mamy Hubbard i jej 

Psa” 
  
  
– Piwo przed winem czy wino przed piwem? – 

wymamrotała do siebie, chwytając gąsior z porto 
w szafce, która świeciła teraz pustkami. – Kurwa, 
nie pamiętam. A może to było: pij zanim zapalisz, 
albo: zapal zanim wypijesz? 

Uśmiechnęła się pod nosem. 
Bombonierki są okej, ale sam likier uderza 

szybciej. 
Zachichotała. 
Kto to powiedział... Dorothy Parker... Mae 

West? Poszukała w pamięci: Li... kier ud... rz...a 
szyy... bciej...? Lirzsz szy... 

– Liż szybciej! – powiedziała głośno. 
Krzyknęła. 

Odurzona postawiła butelkę na stole i, obcho-
dząc łukiem bałagan na podłodze, tak jakby go nie 
dostrzegała, wydobyła dwunastopak z ogołoconej 
już lodówki. Ustawiła piwo koło wina. 

– Zresztą, to chyba nie ma znaczenia – odpo-
wiedziała sobie na własne pytania. 

Naga, zakrwawiona i oszołomiona, opadła na 
krzesło stojące koło stołu i zaczęła pić. 

Wszyscy odchodzą, pomyślała. Wszyscy, mężo-
wie, dzieci... 

Minęło prawie sześć lat, odkąd jej własne szcze-
nięta skończyły osiemnaście lat i wybyły z domu. 
Jedynym kontaktem była pocztówka, którą Rom 
przysłał dwa lata temu z Argentyny. Tylko trzy krót-
kie zdania: 

Droga Mamo, 
Wstąpiłem do Greenpeace. 
Remie jest w Budapeszcie i zbiera węgierską 

folklorystykę. 
Kochamy cię. 
Często zastanawiała się, czy i oni wzięli sobie 

niczego nieświadome panny młode. 
Nie skupiaj się na takich sprawach, pomyślała, 

zwijając skręta. Czasami wracają. Tego wieczoru 
przekonała się o tym aż za dobrze. 

Głęboko zaciągnęła się skrętem, chwytając się 
gęstej chmury chwilowego zapomnienia, które ją 
wypełniło. 

Godzinę później, nawalona jak stodoła, wywle-
kła spod łóżka stary kufer. 

Zaczęła grzebać w przeszłości zaklętej 
w pożółkłych fotografiach i wiekowych listach miło-
snych, aż wreszcie znalazła to, czego szukała. 

Kiedy wyjęła z kufra suknię koloru kości sło-
niowej, poczuła, jak bardzo jej materia przesiąknię-
ta była zapachem naftalinowych kulek, kurzem 
i wspomnieniami. Rozłożyła suknię na postrzępionej 
narzucie, po czym wróciła do skrzyni. Po kilku 
chwilach tęsknego rozpatrywania przeszłości znala-
zła parę pończoch, niemodnych odkąd wynaleziono 
nylon, i dwie czerwone, sztywne ze starości pod-
wiązki. Położyła te resztki dawnej świetności obok 
weselnych szczątków na łóżku i długo wpatrywała 
się w swoją kolekcję zanim pochyliła się do kufra. 

Gdy zamykała wieko, coś zwróciło jej uwagę. 
Przerzuciła na bok rozmaite relikty z czasów młodo-
ści, odkrywając czarną perukę z kapelusikiem do-
czepionym spinkami . Zdawało się, że minęły wieki 
odkąd była stewardessą. 

Kiedy jej wzrok padł na czarne włosy, coś pa-
skudnego zaczęło drapać do drzwi jej podświadomo-
ści, ale ulotniło się nim zdała sobie z tego sprawę. 

Wydobyła perukę i wróciła do łóżka, zostawiając 
otwarty kufer na środku podłogi. 

Ignorując krew, która krzepła jej na rękach 
i przedramionach, uważnie i uroczyście wdziała 
skarby swojej przeszłości, z „Marszem weselnym” 
Wagnera pulsującym przez jej otępiały umysł. Po-
tem wzięła lusterko z komody i „wpłynęła” do salo-
nu. 

Położyła lustro na stoliku, na którym stała już 
stara mosiężna lampa. Wyłączyła ją. Lekko stąpa-
jąc, przeszła po zmechaconej, zielonej wykładzinie 
i uniosła rozdartą roletę z jedynego w mieszkaniu, 
małego okna. Wpadając przez brudne, sznurowane 
zasłony, jasne światło jesiennej pełni księżyca ską-
pało pokoik nieziemską poświatą. 

Łza pomknęła w dół oblepionego krwią policzka. 
Nastawiła mocno podrapaną winylową płytę na 

talerzu gramofonu i zaczęła tańczyć dookoła małego 
mieszkania. 



– Lavender blue, dilly, dilly... – dołączyła do 
Burla Ivesa, tworząc z nim surrealistyczny duet. 

Od czasu do czasu robiła przerwę na łyk lub 
sztachnięcie, albo by zapalić papierosa. Szybko 
jednak znowu zatracała się w myślach. W pewnym 
momencie spróbowała stanąć do góry nogami, lecz 
przewróciła się za śmiechem na podłogę. Po pew-
nym czasie zakręciło się jej w głowie. 

Opadła ciężko na pomarańczową sofę 
z wytartego weluru i, podniósłszy lusterko, przyjrza-
ła się swojemu odbiciu. Przez opary alkoholu 
i trawki zobaczyła siebie taką, jaką on musiał ją 
widzieć tamtej nocy, dwadzieścia pięć lat temu. 

– Czześć śliicznotko – powiedziała do lusterka. – 
Gorący z ciebie towarek. 

Jej umazany krwią sobowtór zachichotał. 
Zachłysnęła się powietrzem. 
Cisnęła lustro przez pokój, trafiając 

w gramofon. Nagłośniony zgrzyt igły drącej po winy-
lu na moment zastąpił muzykę. 

Wtedy nastąpiła cisza. 
Krzyknęła. 
Zeskoczyła z sofy i wpłynęła do kuchni. 
Podeszła do sterty na środku podłogi. 
Opadła na jedno kolano, ślizgając się w lepkiej 

krwi. 
Wyszarpnęła z ciała duży srebrny krucyfiks, 

wysunął się łatwiej niż oczekiwała i upadła na tyłek. 
Szybko jednak odzyskała równowagę i zaczęła 

przyglądać się z chorobliwą wręcz fascynacją, jak 
wnętrzności wylewają się na kafelki a czarna sierść 
powoli zamyka wokół rany. 

Dryfowała po morzu czerniejącej krwi, oburącz 
mocno ściskając krzyż niczym wiosło. Kiedy patrzy-
ła na ten kłąb sierści, ćwierć wieku upokorzeń 
i osamotnienia mignęły jej momentalnie przed 
oczami. 

Kopnęła ścierwo. Potem, wciskając pod nie sto-
py, odchyliła się do tyłu, opierając na rękach jak na 
dźwigni, i popchnęła. 

Kosztowało ją to sporo wysiłku, ale w końcu 
udało jej się przetoczyć bestię na plecy. Gwałtowny 
ruch ściągnął jej but ze stopy, którego ostry obcas 
tkwił teraz w skórze bestii. 

– A to dobre. 
Nogą odzianą tylko w pończochę przeszła po 

lepkiej kałuży otaczającej kundla. 
Jej uścisk na prowizorycznej broni zelżał i, kie-

dy ta upadła na kafelki, przytomnie zwróciła uwagę 
na krew, która pokryła również stopy zdobiącej ją 
figurki Jezusa. 

Nawet pod wpływem alkoholu nie przeoczyła 
ironii krucyfiksu. 

Dwadzieścia pięć lat temu, po skonsumowaniu 
ich małżeństwa, pan młody wyszedł na papierosa 
i zniknął. 

Następnego poranka, na poduszce, na której 
spoczywać powinny były jego ciemne kędziory, zna-
lazła zamiast tego nieoznaczoną paczkę, zapakowa-
ną w prosty, brązowy papier rzeźniczy i owiniętą 
sznurkiem. 

Zwlekała z jej otwarciem, bojąc się prawdy, któ-
rą mogła w sobie mieścić. 

Po miesiącu spędzonym na poszukiwaniu męża 
zdała sobie sprawę, że razem z Larrym zniknęła 
również jej comiesięczna klątwa. 

Łzy zmywały krew z jej twarzy, pochyliła się, za-
częła głaskać czarną, szczeciniastą sierść. 

– Ty bydlaku. Ty cholerny, popieprzony bydla-
ku. 

Larry nie ukrywał swojego zagorzałego ateizmu, 
więc gdy spod wielowarstwowych chusteczek, które 
skrywał papier, wyciągnęła krucyfiks, wpatrywała 
się w niego w zakłopotanym zafascynowaniu. Spę-
dziła całe miesiące, próbując rozszyfrować jego zna-
czenie, podobnie jak zagadkowej notatki, która mu 
towarzyszyła, napisanej charakterem pisma Lar-
ry’ego. 

Do czasu, aż bliźnięta weszły w wiek dojrzewa-
nia płciowego. 

Ta sierść. 
Ta krew. 
Te znamiona. 
Dzięki jej synom, otoczka tajemnicy ostatecznie 

się rozwiała. 
Przez dwadzieścia pięć lat czekała na tę noc, 

czując zarazem tęsknotę i trwogę. 
Sięgnęła za gorset, wyciągając kartkę 

z wiadomością, zesztywniałą i pożółkłą ze starości. 
Po raz ostatni przebiegła oczami po wyblakłym pi-
śmie: 

Najdroższa Jenny, 
Nie mogę wyjaśnić ani wyrazić mojego żalu, że 

zostawiam cię w ten sposób. Chrystusa zawsze miej 
przy sobie. Pewnego dnia, sama będziesz wiedziała 
kiedy, mój dar będzie twoim wybawieniem... 

Czytała to tyle razy, że słowa były wyryte na jej 
sercu. Pogniotła wiadomość i rzuciła nią w zwłoki, 
podczas gdy pozostałe zdania odbijały się echem 
w jej głowie: 

...albowiem nawet człowiek o czystym sercu, 
który modli się o zmroku, może stać się wilkiem kie-
dy Wilcze Przekleństwo zakwita, oświetlone bla-
skiem jesiennego księżyca w pełni. 

Twój kochający mąż, 
Lawrence Talbot 
  

Z angielskiego przełożył Artur Skweres 



Aleksandra Ruda 

Jak byłam na randce 
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A może opowiadałam już, jak próbowałam 

urządzić moje życie osobiste? A było to tak... 
Któregoś pięknego dnia mój najlepszy przyjaciel 

i kompan od butelki półkrasnolud Otto zauważył: 
– Mam wrażenie, że powinnaś zadbać o swoje 

życie osobiste. 
Nie powiem, zdziwiłam się. Bo tak w zasadzie to 

miałam nawet całkiem aktywne życie osobiste – co 
rusz się zakochiwałam. Był tylko jeden drobny 
szkopuł – bez wzajemności. Z drugiej strony, wza-
jemność zawsze powoduje liczne komplikacje. Tak 
więc wzdychałam do kolejnych obiektów mych 
uczuć na odległość i nazywałam imieniem ukocha-
nego nowy koktajl (jeśli ktoś nie wie, dorabiamy 
sobie z Ottonem, produkując najprzeróżniejsze wy-
sokoprocentowe napoje). W ten sposób przez ostat-
nie pół roku nasz asortyment wzbogacił się o pięć 
nowych koktajli. 

– No, na ten przykład, kiedy ostatnio byłaś na 
randce? – zapytał Otto, pykając fajkę. 

Przyznać trzeba, że to był cios poniżej pasa. Nie 
umawiałam się na randki, bo ostatnia była tak 
traumatycznym doświadczeniem, że Otto przez dwa 
dni dostarczał mi posiłki pod kołdrę. Co jak co, ale 
randki nie wychodziły mi najlepiej. 

Teraz, nie czekając, aż ochłonę, wziął sprawy 
w swoje ręce. 

– Niedawno poznałem jednego praktyka. Sa-
motny, przystojny, odważny, mądry i nie przynudza. 
Z piątego roku. Żadnych złych przyzwyczajeń nie 
stwierdzono. Poszłabyś z nim na randkę, co? Roze-
rwiesz się. Na ten przykład, powiedzmy w piątek. 

Do mojej duszy zakradło się pewne podejrzenie, 
którego nie omieszkałam ubrać w słowa. 

– Drogi przyjacielu, czy nie postanowiłeś czasem 
zostać swatem? A może ten cały przystojniak ci 
zaoferował pieniądze? 

Otto z zażenowaniem podrapał się w kosmatą 
brodę. 

– Aha, czyli zaoferował. I za ile mnie sprzedałeś? 
– Za pięć złotych. 
Pół stypendium. Nie najgorzej. A jeśli uwzględ-

nić, że na sto procent krasnolud zataił jedną, dwie 
monety, to poczułam dumę. Miło jest znać swoją 
wartość. Zastanowiłam się przez moment. To praw-
da, randki nijak mi się nie udawały, im porządniej-
szego i spokojniejszego partnera do nich wybiera-
łam, tym paskudniejsze ponosiłam konsekwencje. 
Za to interesy... O, z interesami dawałam sobie radę 
bez trudu. Może więc gdybym połączyła te dwie 

dziedziny, straszliwy pech w zakresie randek prze-
stałby mnie prześladować? 

– Połowa dla mnie. 
– Naciągaczka! – oburzył się krasnolud. – Ja ci 

proponuję boskiego faceta, a ty jeszcze za to żądasz 
kasy! Rozbójniczka! 

– Mam ci przypomnieć, że za pięć złotych sprze-
dałeś swoją najlepszą przyjaciółkę? 

– Jedna trzecia i ubieram cię na tę randkę! 
– Na twój koszt? 
– Na twój. Ale z dobrymi radami. 
– Znam ja wasze krasnoludzkie pojęcie piękna! 
– Nie, skarbie. Jestem dobrze przygotowany – 

z dumą odpowiedział mój przyjaciel, pogrzebał 
w torbie i wyciągnął kupę zwojów. 

Były wśród nich następujące dzieła: „Współcze-
sna moda”, „O kobiecych ubraniach”, „Jak spodo-
bać się mężczyźnie” i na końcu „Faceci. Ich uwo-
dzenie i zniewalanie” Milli Istratyjskiej. 

– O – ucieszyłam się. – Tę znam. 
– A kto nie zna Milli – wymruczał krasnolud, 

oglądając swoje notatki na zwojach. – Ale nie mo-
żesz zaprzeczać, że o uwodzeniu wie wszystko. 

Milla w ciągu trzydziestu lat swojego pełnego 
wrażeń życia pięciokrotnie wyszła za mąż, tylko 
oficjalnych kochanków miała z pół setki, ponoć była 
też królewską faworytą. Na naszym wydziale Magii 
Teoretycznej Milla spędziła około miesiąc, wyszuku-
jąc w bibliotece starożytne środki magiczne zacho-
wujące urodę i wzmagające kobiecy czar. Do bada-
nia podeszła solidnie – odpytała wszystkie dziew-
czyny, Mentorki, Nauczycielki, a także wszystkie 
pracownice na temat ich prywatnych metod. Zano-
towała wszystko i odeszła, zostawiwszy za sobą 
przeżywającego męki miłosne Dziekana. 

A że trudno było sprzeciwić się takiemu autory-
tetowi, rozpoczęło się przygotowywanie mnie do 
randki. Umyłam głowę wywarem z szałwii – by moje 
kasztanowe włosy błyszczały, ciało wyczyściłam 
mieszaniną soli z owsianką – by moja skóra była 
jedwabiście gładka. W skupieniu wywaliwszy język, 
umalowałam się przed lustrem. I do rzeczy zabrał 
się Otto. Wyrzucił z szafy całą zawartość i zaczął 
przymierzać na mnie bluzeczki, informując 
z mądrym wyrazem twarzy: 

– Dla faceta najważniejsza jest nie golizna, 
a tajemnica. Założysz tę niebieską, można rozpiąć 
dwa guziki i twoje piersi będą apetycznie wyglądały. 
A bieliznę czarną i koronkową. Co masz pod spód-
nicą? 

Otto widywał mnie w różnych sytuacjach 
i stanach i to, co nosiłam pod moją obszerną płó-
cienną spódnicą, nie było dla niego tajemnicą – 
cieniutkie spodenki dla wygody, a nuż spódnica się 
uniesie. Jednak usłyszawszy to pytanie, wczepiłam 
się w fałdy niczym dziewica w obliczu zagrożenia 
utratą wianuszka. 

– Zadrzyj spódnicę! 
– Nie! Pójdę jak stoję! 
Krasnolud pociągnął tkaninę. Spódnica niebez-

piecznie zatrzeszczała. 
– Ja nie chcę, żeby mi stamtąd coś kusicielsko 

wyglądało! – rzucałam się, próbując przy pomocy 
magii odczepić palce Ottona od mojego najcenniej-
szego skarbu. 

Rozległo się pukanie do drzwi i w szparze uka-
zała się rozczochrana głowa Trohima – mojego kole-
gi z grupy. 

– O! – ucieszył się. – A mówiliście, że pomiędzy 
wami jest tylko przyjaźń! 



Otto odczepił się od spódnicy i z obrażonym wy-
razem twarzy rozsiadł się na łóżku. 

– Nie pozwala mi zajrzeć pod spódnicę – poskar-
żył się Trohimowi 

– Jeju, co za tragedia! A mi pozwolisz? 
– Odczepcie się ode mnie obaj! Koniec, nigdzie 

nie idę! 
– Nie masz prawa! Oddawaj pieniądze! – To Ot-

to. 
– A kto kogo kupił? – Trohim. 
– Nie kupił, sprzedał. On mnie. – Myśl 

o pieniądzach mnie otrzeźwiła i w zamyśleniu bada-
łam spojrzeniem resztę zawartości szafy. 

Oprócz szerokich spódnic znajdowało się tam 
jeszcze parę sztuk spodni, ogromna ilość „podspód-
nicznych” spodenek – przy moim ulubionym zajęciu 
(mam na myśli taniec) nigdy nie wiadomo, gdzie 
w następnej chwili znajdzie się twoja spódnica. 

– I jak się nazywa twój klient? 
– Bringem. 
– Bringem, Bringem... Coś o nim słyszałem. 

Chyba dziwny jest. Tylko nie pamiętam, o co cho-
dziło. 

– Trzeba mniej pić – stwierdził Otto, wybierając 
z moich łachów ten najbardziej kuszący. 

– Skoro już o tym mówimy... – ożywił się Tro-
him. 

– Jest nowa receptura – odzyskałam rezon. – 
Smaczne! Ostre! Zapamiętasz na zawsze! 

Tak naprawdę to tego nowego wyrobu nikt jesz-
cze nie próbował. Z czystej ciekawości dodałam do 
koktajlu podsłuchane zaklęcie Dziekana o nazwie „A 
żeby was”, które rzucał na studentów pojawiających 
się na zajęciach w stanie lekkiego podchmielenia. 

Trohim przyssał się do baniaka. Półkrasnolud 
wyszeptał: 

– Umiesz udzielać pierwszej pomocy, prawda? 
Niepewnie skinęłam głową. Trohim czknął. Jego 

twarz poróżowiała, otworzył usta i wyjęczał: 
– Wody! 
I w tym momencie jego usta same z siebie się 

zamknęły i choć starał się ze wszystkich sił, nie 
udało mu się ponownie ich otworzyć. 

– Ola, a co robiło zaklęcie Dziekana? – zacieka-
wił się Otto, patrząc, jak Trohim buczy i przewraca 
oczyma. – Trzeba sypać mniej pieprzu. 

– Nie, wtedy cały efekt znika – Desperacko szu-
kałam amuletu-neutralizatora. 

Jak każdy szanujący się mag miałam 
w posiadaniu ogromną ilość wszelakich amuletów 
i artefaktów. Amulet do neutralizacji własnych za-
klęć podarował mi ojciec Ottona, doskonały zbroj-
mistrz, gdy zrozumiał, że nasz interes przynosi do-
chód, ale często wiąże się z eksperymentami na 
sobie. Taki sam miał Otto. 

– Obiecaj, że nie będziesz się rzucał – uprzedzi-
łam kolegę, kierując neutralizator w jego stronę. 

Trohim wytchnął obłoczek pary i padł na łóżko. 
– Jakie dobre – wyszeptał marzycielsko po chwi-

li. – Tylko pieprzu faktycznie przydużo, bardzo pie-
cze i nie można popić. Trzymaj. 

Wzięłam z jego dłoni kolczyki. Co to były za kol-
czyki! Malutkie srebrne kulki, do oporu nafaszero-
wane magią. 

– Nekromagia??? – szybko określiłam rodzaj za-
klęć. – Skąd masz takie coś? 

– Widziałem Irgę, prosił, żeby ci je przekazać. 
Powiedział, że pożyteczna rzecz, broni przed złymi 
nieumarłymi. 

Z Irgą, mrocznym typem i utalentowanym nek-
romantą, poznaliśmy się kawał czasu temu. Zdoby-

łam jego szacunek za twardość ducha, wykazaną, 
uczciwie mówiąc, zupełnym przypadkiem, w kilku 
studenckich zadymach, i raz na jakiś czas podrzu-
cał mi ciekawe przedmioty, odkąd dla wszystkich 
stało się oczywiste, że gdy dochodzi do magii rze-
mieślniczej, okazuję się mieć dwie lewe ręce. Trak-
towałam drobne upominki od Irgi jako wyraz kole-
żeństwa, a raczej traktowałabym, gdyby nie Otto. 
Przy takich okazjach zwykle uśmiechał się bardzo 
znacząco, chrząkał, prychał i robił złośliwe uwagi 
o porozumieniu dusz albo o dziwacznych gustach 
nekromantów i jeszcze dziwaczniejszych zwycza-
jach, które nie pozwalają ukochanej przysłać kwia-
tów. 

– Milczenie i neutralizacja gorzały w oddechu. – 
Nagle oświeciło mojego najlepszego przyjaciela. 

– Że co? 
– Dziekan bardzo nie lubi, jak ktoś mu dyszy 

w nos gorzałą, a jeśli gość jeszcze przy tym gada 
głupoty, to staruszka w ogóle biesi. Tak więc czaru-
je, a ty następnym razem podsłuchaj coś ciekaw-
szego. Jak myślisz, ile możemy zedrzeć z Irgi za 
randkę z tobą? Na nim zbilibyśmy majątek. 

– Poczytaj mądre książki, to się dowiesz, że 
przyzwoite dziewczyny nie wiążą się 
z nekromantami – odcięłam się złośliwie. – Poza tym 
Irga to tylko kolega. 

Randka z Irgą! Też mi coś! Trzeba by nie mieć 
instynktu samozachowawczego. Umawiając się na 
randkę z nekromantą, powinnam przygotować się 
na wszelkie możliwe kłopoty, pewnie nawet 
o spódnicę musiałabym walczyć o wiele zacieklej niż 
z Ottonem! A ja jednak chciałam mieć randkę. Po 
prostu randkę. Najlepiej romantyczną. 

W końcu batalię o szafę (Trohim, zarazo, prze-
stań dyszeć parą!) wygrał Otto – została znaleziona 
odpowiednia spódnica. Szeroka, ładna, z pasem 
podkreślającym „krzywiznę bioder”. I nawet panto-
felki na niskim obcasie (na wysokim bardzo się 
chwieję przy chodzeniu, jednocześnie kulejąc 
i pojękując). 

Upiąwszy włosy szpilkami i zgarnąwszy torebkę, 
byłam gotowa. 

– Z tym worem nigdzie nie pójdziesz. – Krasno-
lud wczepił się w moje schludne maleństwo. 

– To nie worek – wydyszałam z wysiłkiem, usil-
nie wyrywając mu torebkę. Krasnolud był ode mnie 
znacznie silniejszy, ale prowadzony wspólnie od lat 
biznes wyrównywał nasze szanse. 

– Wór! Psuje ci cały wygląd. 
Trohim aktywnie kibicował Ottonowi. Gwałtow-

nym szarpnięciem półkrasnolud wywalczył moją 
przechowalnię tych bardzo i tych niekoniecznie 
niezbędnych w codziennym życiu przedmiotów. 

– Otto, jesteś szowinistą – obraziłam się. – Ko-
bieta ma prawo do torebki. 

W oku zalśniła mi łezka. Otto odwrócił się de-
monstracyjnie, ale Trohim się przejął. 

– A idź bez portfela. Niech ten cały Bringem cię 
częstuje. 

Mój nastrój podniósł obrażoną głowę i oblizał 
się łakomie. Wyruszyłam na randkę. 

  
*** 

  
Wszystko było tak wspaniale, że wydawało się 

bajką. Bringem – uprzejmy, miły, czarujący, 
z poczuciem humoru, poczęstował mnie smacznym 
koktajlem. Oczywiście najdroższym z dostępnych, 
he he. 



I znowu poczęstował koktajlem. I sam się po-
częstował. Parę razy. 

Ja zrobiłam się całkiem miła i przyjacielska, 
a on – no czego tu można wymagać od faceta! – 
heroiczny. 

– Boisz się chodzić po nocy? – powiedział do 
mnie tajemniczym tonem. 

Zdziwiłam się. Większość mieszkańców mia-
steczka uniwersyteckiego wiedziała o tym, że jestem 
przyjaciółką Ottona i cieszę się szacunkiem Irgi. 
Krasnoludzki obrońca i opieka nekromanty – czego 
jeszcze potrzebuje dziewczyna, by nie bać się póź-
nym wieczorem wracać do akademika? 

Ale – jestem przecież na randce! 
– Oczywiście, że się boję! – wyszeptałam zmy-

słowo, ze wszech sił starając się usunąć z głosu 
nuty sceptycyzmu. 

Co tam jeszcze należy mówić w takich przypad-
kach? Aha, w pamięci stanęły cytaty z tych zwojów, 
co to Otto czytał mi, podczas gdy malowałam buźkę. 

– Ale przecież jest ze mną taki męski obrońca, 
z nim niczego się nie boję! 

Potrzepotać rzęsami, potrzepotać. 
Bringema te słowa niezwykle podbudowały. 
– Idziemy. 
– Dokąd? 
– Przespacerujemy się po okolicy. 
Oczywiście, do głowy idiotki może przyjść mą-

dra myśl, ale akurat tym razem nic takiego się nie 
stało. Tak więc zgodziłam się. 

I poszliśmy na spacer. Po ulicach, uliczkach, 
alejkach, ścieżeczkach... Chwila, a gdzie my idzie-
my? 

Tak, wam się to może wydać śmieszne. Wypiła, 
rozkojarzyła się, zagapiła na blond fryzurę. 
I znalazła się na cmentarzu. Oczywiście, że żywa, 
a kto wam to wszystko opowiada niby? 

– No i gdzie mnie przywiodłeś? – zapytałam 
niemiłym głosem, zapomniawszy o jakiejkolwiek 
zmysłowości. 

– Cmentarz Warragiński, zobacz, jak tu ślicznie! 
Cmentarz Warragiński faktycznie był bardzo 

ładny. W marmurowych kryptach odbijał się księ-
życ, klęczące figury malowniczo chowały się za za-
roślami zielska i wydawało się, że cisza aż dzwoniła. 
Stary cmentarz, rzadko odwiedzany, ze swoją starą 
aurą. Nigdy przedtem na nim nie byłam. 

– Romantyczne, nie? – mój kawaler produkował 
się w natchnieniu. 

– Jesteś wampirem? – spytałam z nieśmiałą na-
dzieją. 

– No coś ty! 
– Wilkołak? Zombi? Albo chociaż inkubus? 
Bringem zagapił się na mnie z wyrazem kom-

pletnego zdziwienia na przystojnej twarzy. 
No tak, on jest przecież praktykiem! Jak mo-

głam zapomnieć! Przecież praktycy nie boją się 
cmentarzy, nie to, co my – teoretyczne mole książ-
kowe. Uspokoiłam się i wyjaśniłam: 

– Wierzę, że po starych cmentarzach należy 
chodzić ze znajomymi siłami nadprzyrodzonymi. 
Więc na wszelki wypadek sprawdzałam. 

Romantyczny nastrój został uratowany. Szliśmy 
powoli. Bringem opowiadał mi o właścicielach krypt, 
miał na tym cmentarzu praktykę z niszczenia ży-
wych trupów. Jeśli wierzyć słowom mego towarzy-
sza, właściciele krypt – zwykle ludzie bogaci – po 
śmierci często byli wywoływani z zaświatów. 

– Ale... po co? 
– Czasem niepocieszeni krewni szukają skar-

bów, czasem papierów, czasem pomysłów. Jakbyś 

miała utalentowanego pradziadka, to czy będąc 
w kłopotach, nie zwróciłabyś się do jego ducha 
w poszukiwaniu pomysłów? 

A tak przy okazji, o pomysłach w sytuacjach 
kryzysowych. W naszą stronę, spokojnym i pewnym 
siebie kroczkiem, właściwie lekkim truchtem, kie-
rował się całkiem nawet ruchliwy zombie. W głowie 
wyświetliła mi się treść podręcznika: „Zombie jest 
istotą wredną, a na wolności groźną”. Właściciela 
w pobliżu nie zauważyłam. 

– Co robimy? – spytałam Bringema, pociągając 
go za rękaw i pokazując żywego trupa. 

Prawie dyplomowany mag-praktyk wywrócił 
oczami, po czym zemdlał. 

Zaciągając kawalera w cień krypty w nadziei, że 
zombie nas nie widział, myślałam tylko o jednym: 
takich studentów jak mój kawaler trzeba 
z Uniwersytetu wywalać! Za braki edukacyjne! Nie 
wychodziło mi nawet spryskanie Bringema ma-
giczną wodą – cała koncentracja konieczna dla wy-
konywania gestów magicznych zebrała mi się 
w żuchwie i aktywnie zajmowała szczękaniem zę-
bami. Tak, przestraszyłam się! Jeszcze nigdy nie 
widziałam żywiutkiego i spacerującego na wolności 
trupa. 

Blondynek otworzył oczy i, stukając zębami 
jeszcze głośniej, wczepił się w moją rękę. To otrzeź-
wiło waszą pokorną sługę, więc zdzierając z rękawa 
Bringemowe palce, wysyczałam: 

– Jesteś przecież praktykiem! Praktykiem! 
– Boję się zombie! Jestem magiem bojowym, 

mam niszczyć żywych wrogów, nieumarli to nie mój 
profil. 

W tej właśnie chwili zrozumiałam, co to znaczy, 
że kogoś „dusi wściekłość”. Bałam się, ale jeszcze 
znacznie bardziej chciałam radośnie oddać tego 
niedorobionego maga bojowego zombie i pomóc 
trupkowi powoli go rozczłonkować. 

– Po co żeś mnie przyciągnął na cmentarz? – Po-
trząsałam Bringemem, trzymając go za kołnierz. 
Jego głowa chwiała się bezwładnie, a zęby wydzwa-
niały swoistą melodyjkę. 

Zrozumiawszy, że nic w ten sposób nie osiągnę, 
zdecydowałam się na rejteradę na czworakach. 
Podniosłam wzrok. No oczywiście, nasz kochany, 
martwy przyjaciel nie mógł nie zauważyć zamiesza-
nia przy krypcie. 

– Cześć! – nie mogłam wymyślić nic lepszego niż 
pomachanie zombie rączką. 

On odmachał w odpowiedzi. Kolczyki Irgi 
w uszach, prawdopodobnie reagując na ruchy tru-
posza, zauważalnie się rozgrzały. 

Próbowałam odpełznąć od nieboszczyka, ak-
tywnie ruszając „krzywizną bioder” i bezpowrotnie 
niszcząc urok mojej jedwabnej spódnicy. Bringem 
udawał trupa dość wiarygodnie. Nawet zęby mu nie 
dzwoniły. 

Czyjś zmarły krewny, zapewne wezwany 
w sytuacji kryzysowej, postanowił przyśpieszyć moje 
ruchy, więc schylił się i wczepił siną ręką w moją 
spódnicę. 

Piękny układ kolorystyczny, zdążyłam pomyśleć 
i niemal natychmiast pojawiło się oburzenie. 

– Moja najlepsza spódnica! – krzyknęłam, ko-
piąc zombie z całych sił. 

Trzeba przyznać, że nie na darmo jednak zało-
żyłam pantofelki. Obcasik może i był mały, ale za to 
ostry. Ręka umarlaka nadziała się jak szaszłyk na 
rożen. Parę razy bezskutecznie szarpnąwszy nogą, 
pomyślałam: czy naprawdę tak bardzo mi szkoda 



zostawić pantofel zombie i uciec na bosaka? Przed 
oczami pojawił się cennik: 

Spódnica jedwabna, z frędzlami – 4 złote. 
Pantofle, skór. kob. – 3 złote. 
Nie ma co, niezła randka. 
Zombie chyba również rozmyślał. Coś w końcu 

postanowiwszy, złapał wolną ręką za moją nogę 
i parę razy pociągnął. Teraz spod spódnicy kusząco 
wyglądało wszystko, co tylko mogło. 

Oburzenie zabiło we mnie cały strach. Powie-
działam: 

– Szanowny panie! Proszę puścić moją nogę! 
Pan za nią nie płacił. 

Widocznie słowo „płacić” było dla mojego nowe-
go przyjaciela kluczowe. Zagapił się na mnie okrą-
głymi oczyma i całkiem wyraźnie powiedział: 

– Podatków nie płaciłem i płacił nie będę. 
Bringem przestał udawać trupa i czknął. Popa-

trzył na naszą dość malowniczą grupę „Zombie 
i dziewczyna z zadartą spódnicą siedząca koło kryp-
ty” i zdecydował się jednak pozostać martwy. To 
wszystko przypominało majaki po spożyciu. 

Pomyślałam, że chyba powinnam przestać pić. 
Od siedzenia na ziemi zrobiło mi się zimno, 
a w duszy tęsknie. Jedyne, co grzało, to kolczyki 
w uszach, ale tego było zbyt mało, żebym przestała 
dygotać. Bez nadziei parę razy szarpnęłam nogą 
i pomyślałam: wrócę do domu, to za wszystko zabiję 
Bringema, a Ottona po prostu stłukę. 

– Piękny widok – zauważył ktoś z góry. 
Podniosłam oczy. Irga! Nigdy się tak nie cieszy-

łam na widok nekromanty. 
– To twoje żarty? – zaciekawiłam się, co prawda 

bez szczególnego entuzjazmu. 
– Zombie jest mój. Mieliśmy podnoszenie 

z ludźmi z podatkowego. Próbowali z niego wycią-
gnąć pozwolenia na płacenie podatków dla potom-
ków. Ten piękniś napisał testament, że przeklnie 
wszystkich potomków, którzy będą płacić podatki. 
Więc próbowaliśmy go przekonać, bo przekleństwo 
zza grobu to cholernie wredna rzecz. 

Ten „piękniś” zaczął głaskać moją nogę. Zawy-
łam – dotknięcie było zimne, paskudne i wcale nie 
erotyczne. 

– Zabierz ode mnie to paskudztwo, zabierz! Nie-
nawidzę!!! 

Irga wyszeptał parę zaklęć, zombie zamarł. Nek-
romanta ostrożnie uwolnił moją nogę i pomógł mi 
wstać. 

– Czemu twoje kolczyki mnie nie obroniły? 
– Przecież cię nie jadł – zauważył nekromanta, 

właściwie słusznie. – Tylko głaskał. – I paskudnie 
zachichotał. 

– Chodź, zabijmy go! – powiedziałam z nadzieją 
na pomszczenie moich skołatanych nerwów. 

– Nie mogę, on jeszcze nie dał zgody na podatki. 
– Nie o zombie mówię. – Wskazałam ręką pod-

noszącego się z krzaków Bringema. 
– O, Bringem – ucieszył się Irga. – A ja tak sobie 

myślałem, czy to nie ty w krzakach leżysz? A ty co, 
spotykasz się z nim? – To do mnie. 

– Oczywiście, że nie – oburzyłam się. Nogi mi 
jeszcze drżały, co nie przeszkodziło w oglądaniu 
uszkodzeń na spódnicy. – Otto mi zorganizował 
randkę. Dostałam dwie złote monety. 

– I oczywiście nie miałaś pojęcia, że on się pa-
nicznie boi nieumarłych, i dlatego zaciągnęłaś go na 
cmentarz. 

– Ja zaciągnęłam, ja?! – z wściekłości straciłam 
resztki miękkiej kobiecości. – Ta zaraza sama mnie 
tu przyprowadziła. 

– Byłem pewien, że tu nikogo nie ma! – wyjęczał 
Bringem. – Proszę, nie mów nikomu! 

– A co z praktyką z niszczenia żywych trupów? 
Zobacz, w jakim stanie jest moja spódnica!!! 

– Praktykę za niego przeszedłem ja – uśmiech-
nął się Irga. – Para monet i wszystko załatwione. 
Wykładowca jeść musi, i ja też. A on jest niezłym 
wojownikiem, więc przymknęli na to oczy. 

Zrobiło mi się smutno. Gdzie są prawdziwi męż-
czyźni, bohaterowie, którzy robią coś, nie wymaga-
jąc nagrody? (Wybawiając mnie od zombie, Irga 
bezpłatnie potrzymał mnie za nogę i na pewno obej-
rzał sobie wszystko to, co powinno być skromnie 
schowane pod spódnicą, a w tamtej chwili nieprzy-
zwoicie wystawało.) Po niedawnych przeżyciach 
trzęsło mną. Bardzo brakowało mi torby, w której 
znajdowała się lecznicza nalewka z zupełnie nie-
znaczną zawartością alkoholu. Było mi tak smutno, 
że nie chciałam nawet przywalić Bringemowi, który, 
przygarbiony, wlókł się ku wyjściu. 

Szkoda spódnicy, pantofle są do czyszczenia, 
zamarzłam, nerwy mam zszargane. Nie da się 
ukryć, podobne randki są wybitnie szkodliwe dla 
kruchej kobiecej psychiki. Bo czuję, że teraz czeka 
mnie uspokajanie tejże psychiki przy użyciu czegoś 
smacznego i ogrzewającego, co zniweluje jakiekol-
wiek przychody finansowe. 

A przy okazji..... 
– Irga – spytałam – ile zapłacisz, żeby pójść ze 

mną na randkę? 
  

Z rosyjskiego przełożyła Marina Makarewska 



Paweł Czerwiec 

Prawdziwa historia o 
prawdziwych rycerzach 

  
  
W poprzednim odcinku: 
Dwóch wyrażających się nader kwieciście 

i skorych do bitki barbarzyńców odprowadziło zna-
lezioną wśród traw księżniczkę do domu. Ponieważ 
nikogo to nie ucieszyło, obaj czmychnęli czym prę-
dzej z miasta, tym bardziej, że księżniczka znowu 
się gdzieś zapodziała. Jedynym zyskiem z całej 
awantury było złoto podarowane bohaterom przez 
księcia oraz nabyta przez nich od księżniczki umie-
jętność wyrażania się nieco mniej kwieciście. 

Ale że jeden z barbarzyńców wzbogacił się przy 
okazji o mocny stosunek emocjonalny względem 
księżniczki, nasi bohaterowie ruszyli tropem powtór-
nie zaginionej pannicy. 

Rzecz całą nieco utrudnia osobiste zaangażowa-
nie w nią tajemniczego i mrocznego maga Vidoczka. 

  
1. 
Zbliżała się jesień i dzień coraz mniej chętnie 

wstawał nad Przełęczą Wiśni, najurokliwszym za-
kątkiem Gór Winietu. Rzeka Sądu, która tu osiągała 
dopiero rozmiary nieco większego strumienia, spły-
wała ze wzgórz i po raz pierwszy zwalniała odrobinę 
swój bieg, jakby niespieszno jej było do czekającej 
w dolinach dorosłości. Mieniła się złoto, srebrnie 
i błękitnie, tworzyła pierwsze, niewprawne zakola 
i jeszcze droczyła się z kamieniami, tocząc je nur-
tem wcale blisko powierzchni. A jednak już tutaj 
zaopatrzono ją w most, właściwie kładkę, zbudowa-
ną chyba tylko dla dodania powagi pannicy mającej 
zasłużyć w ciągu kilkuset kilometrów na tytuł Kró-
lowej Rzek. 

Budowla spinająca dwa brzegi strumienia stwo-
rzona została najwyraźniej przez budowniczych 
pozbawionych możliwości pobierania nauk 
u słynnych czy choćby po prostu wyedukowanych 
architektów. Ktokolwiek zbudował mostek, wiedział 
tyle tylko, że powinien się on zaczynać na jednym 
brzegu, kończyć na drugim i nie chybotać za bar-
dzo. Zbudował więc dzieło niepozbawione polotu, 
z pewnością użyteczne i posiadające nawet pełen 
urok, bliższe jednak raczej symbolowi mostu niż 
rzeczywistej powadze budowli mającej ułatwiać 
ludziom przeprawę. 

Niemniej symbol to czasem aż nadto. 
– Powiedz swojemu, że nie ma mowy! – wrzesz-

czał pryszczaty wyrostek stojący na wschodnim 
brzegu strumienia. Długie, jasne włosy opadały mu 
na twarz, zmuszając go, by odruchowym, z lekka 
nerwowym ruchem odgarniał je co chwila. 

Jego rudowłosy odpowiednik na brzegu za-
chodnim uniósł wzrok, by spojrzeć na posępnego 
jeźdźca, któremu odmówiono prawa do przejazdu. 

– Panie, on mówi... 
– Słyszałem. Powiedz mu, że w takim razie roz-

strzygnie walka. 
– Panie... 
– Powiedz mu! 
Rudy westchnął. Godnie reprezentującą kolor 

włosów twarz obsianą miał piegami, usta przesad-
nie, niemal dziewczęco czerwone, a przy tym szero-
kie. Kiedy otwierał je do krzyku, wydawało się, że 

prawie przesłaniają i piegi, i zadarty nos, i nawet 
jasnoniebieskie oczy. 

– Pan mój – wrzasnął, aż góry zadrżały – Rin-
gweid z Siwego Lasu, syn Arlinga Złotowłosego, 
pana Sowiego Krzyku, żąda po raz ostatni, byś mu, 
panie, drogi ustąpił albo rozstrzygnął spór ten 
w walce, jak rycerzowi przystoi. Walczyć możecie 
konno lub pieszo, na naszym lub też waszym brze-
gu, albo i na moście, jako wolicie! 

– Ja wiedziałem, że to się tak skończy – wes-
tchnął blondyn, niewysoki i krępy. – Panie? 

Jego rycerz, wysoki i chudy jak szczapa, przy-
mknął oczy i uniósł twarz ku porannemu niebu, 
jakby u niego szukając porady. Zajęło mu to chwilę, 
ale wreszcie musiał usłyszeć jakąś odpowiedź, bo 
rzekł: 

– Powiedz mu, Strawik, że drogi nie ustąpię, 
póki w nim rycerza znaczniejszego i godniejszego nie 
uznam. A że nie uznaję, to musimy się potykać. 
Spotkamy się tedy na środku mostu, pieszo, lecz 
w pełnych zbrojach, w blasku swych barw. Potykać 
się zaś będziemy, póki się jeden z nas za pokonane-
go nie uzna lub nie legnie. 

Strawik westchnął teatralnie i zawołał: 
– Pan mój, Borgerd z Pastuszej Góry, rzecze... 
– Słyszałem – przerwał mu rudy. – Dyć ten 

strumyk nie ma dwóch skoków, wszystko słychać. 
– Zamilcz! – zganił go rycerz Ringweid. – Nie-

godnie to odpowiedzi nie wysłuchać! Mów, pachoł-
ku! 

– Giermku! – warknął rozeźlony Borgerd. – Nie 
obrażaj waść mego sługi! 

– Najmocniej przepraszam. – Ringweid pochylił 
się w siodle. – Wybacz mi, młodzieńcze, jeślim twej 
godności uchybił. 

– A gdzie tam! – Machnął ręką rozpromieniony 
Strawik, ale zaraz zgarbił się pod spojrzeniem swego 
rycerza i odpowiedział jak trzeba: 

– Przeprosiny wasze, panie, przyjmuję, bo wiem, 
żeście nie ze złej woli to powiedzieli i ujmy nijakiej 
uczynić żeście mi nie chcieli. 

– No! – sapnęli równocześnie usatysfakcjonowa-
ni rycerze. Strawik, bardzo z siebie zadowolony, 
wygłosił odpowiedź pana Borgerda. Pomógł mu się 
przebierać w zbroję, niesioną przez znudzonego 
sytuacją, ale szczęśliwego, że mu ujęto ciężaru, 
osła. Dwadzieścia zwrotek przebierali się rycerze, 
szykując do pojedynku, ale wreszcie stanęli naprze-
ciw siebie w godnych zbrojach, dzierżąc krótkie 
miecze i tarcze herbowe. Na jednej prężył się dum-
nie jeleń w zielonym polu, z drugiej szczerzyła wie-
wiórka. 

Rycerz Borgerd, spod znaku jelenia, aż przysta-
nął na ten widok. 

– Nosisz waść w herbie wiewiórkę? – zapytał. 
– To nie wiewiórka – burknął tyleż niechętnie, 

co niewyraźnie Ringweid. 
– Aha. Tom się musiał zmylić. Wybaczcie. 
Rycerz Ringweid wybaczył. Poczynili ku sobie 

trzy kroki, z których ostatni postawili już na moście, 
kiedy Borgerd nie wytrzymał i zapytał: 

– A co to w takim razie jest, jeśli nie wiewiórka? 
– Tajemnica – wycedził przez zaciśnięte zęby 

Ringweid, mający już po same uszy powtarzającej 
się ciągle sytuacji z pytaniem o stwora na tarczy. 
Gdyby mu honor nie zabraniał, zrezygnowałby dla 
świętego spokoju z jakichkolwiek w ogóle pojedyn-
ków. 

Ale przecież wyjeżdżając z domu, poprzysiągł oj-
cu i braciom, że nie wróci, póki tak ich rodzinnego 
herbu nie rozsławi, że nikt się już z niego naśmie-



wać nie ośmieli. Ojciec pokiwał nawet głową, choć 
nigdy mu tajemnica rodzinna nie przeszkadzała, ale 
chętnie się dwunastego, najmłodszego syna z domu 
pozbywał. 

– Tajemnica? – zawołał Borgerd, opuszczając 
miecz. – Wybaczcie, panie, ale nie mogę pojedynko-
wać się z kimś, kto przede mną swój ród ukrywa 
i znaczenia znaku nie chce wyjaśnić. Ja, na ten 
przykład, od razu mogę wam powiedzieć, iż jeleń 
w moim herbie wziął się stąd, iż czterysta lat temu... 

Strawik ziewnął. Siedział na trawie obok gierm-
ka Ringweida i dzielił się z nim plackiem jęczmien-
nym i kawałkiem szynki, za co otrzymał w zamian 
kubek miodu. 

– On tak zawsze. Nie ma pojedynku, żeby nie 
opowiadał tej historii z jeleniem – wyjaśnił. 

– Ale to ciekawa historia! – odparł rudy, który, 
jak się Strawik dowiedział, nosił imię Rijka. – Te 
smoki i tury... 

– Ech, może i ciekawa za pierwszy razem, ale 
jak jej w kółko słuchasz... Ty, patrz, teraz twój pod-
chodzi do mojego i coś mu szepce. 

– No. Że jak mu powie, co znaczy ten herb, to go 
będzie musiał zabić. 

– Co ty, poważnie? 
– No. 
– I zabije? 
– Już paru zabił. 
– O żesz! To dopiero świetne! Taka tajemnica! 

A ty wiesz, co ten herb znaczy? 
– Zwariowałeś? Jeszcze mi życie miłe! W ogóle 

nie chcę wiedzieć! 
– Tak nic a nic? 
– Wcale. 
– Dziwny jesteś. Ja to bym się chciał dowie-

dzieć... O, patrz, już się leją! 
– No. Dobry ten twój. Ma cios! 
– A jak się twój szybko zasłonił! Kto by pomy-

ślał, taki grubasek... 
– Przyganiał kocioł garnkowi. 
– Ty, chcesz się bić? 
– Nie. Prawdę ci powiem, że jak szedłem z domu 

za panem Ringweidem, to myślałem, że to będzie 
przygoda mojego życia. W domu miałem ośmiu bra-
ci i dziewięć sióstr, nie przelewało się. To poszedłem 
na służbę do rycerza, w bitwach uczestniczyć... Ale 
już mi te bitwy zbrzydły. 

– A byłeś w jakiej? 
– We dwóch. Nawet zbroję mam po takim jed-

nym dzikim, co go usiekłem. Pokazać ci? 
– Jeszcze pyta! No pewnie! 
Zerwali się i pobiegli ku koniom jucznym, kom-

pletnie ignorując swoich okładających się mieczami 
panów. Rijek chwalił się egzotyczną zbroją, w której 
najbardziej cieszyły go dołączone nie wiadomo po co 
dzwoneczki, kiedy padł na nich niespodziewanie 
cień. Zaskoczeni chłopcy unieśli głowy. 

Z wysokości potężnych koni przyglądało im się 
dwóch ponuro wyglądających mężczyzn. Jeden 
z nich ubrany był jednolicie na czarno, drugi zaś 
w złachmanione pstrokate szaty, kiedyś zapewne 
będące eleganckimi. 

– To wasi? – spytał czarny głosem ciężkim 
i mrocznym. – Wasi tak się leją? 

Przytaknęli równocześnie. 
– A o co? 
– Bo... – Strawik przełknął ślinę. Tych dwóch 

obcych nielicho go przestraszyło. Wyglądali na wo-
jowników zaprawionych w bojach, zupełnie nie 
przypominali przy tym rycerzy. Strawik widywał 
takich, kręcących się po zamkach i zajazdach, szu-

kających krwawej roboty za garść srebra. Zawsze 
wydawali mu się odrażający, brudni, źli. – Bo zacny 
rycerz Borgerd z Pastuszej Góry i pan Ringweid 
z Siwego Lasu nadjechali o poranku z dwóch róż-
nych stron ku mostowi i żaden drugiemu drogi 
ustąpić nie chciał... 

– Mówisz więc, że biją się o prawo do przepra-
wy? – zapytał pstrokaty jeździec, podjeżdżając do 
strumienia. 

Strawik przytaknął. 
– Przez to? – upewnił się pstrokaty, wjeżdżając 

do strumyka. Woda ledwie zakrywała jego wierz-
chowcowi kopyta. 

Czując się nadzwyczaj niewyraźnie, Strawik po-
szukał wzrokiem pomocy u Rijka. Pod kpiącym 
spojrzeniem pstrokatego przekonanie chłopca 
o słuszności poczynań rycerzy zaczynało chwiać się 
w posadach. 

– Bo tak nakazuje honor! – bąknął. – Bo jakże 
to ustąpić miejsca mniej godnemu... 

– A kto mu każe ustępować? – wzruszył ramio-
nami pstrokaty. – Mógł przez rzekę przejechać. Dłu-
go by się brodu nie naszukał. 

– Nic, widzę, nie wiecie o honorze! – zawołał nie-
spodziewanie zapalczywie Rijek. 

– Ano, chyba nie – zgodził się pstrokaty – Wi-
dzisz, Buhaj, jak się zachowują znaczni? Jeden 
w drugiego wariaci. Jedziemy! 

Choć jednak strumyk był tyleż szeroki, co głę-
boki, pstrokaty nie dotarł na drugi brzeg. Po-
wstrzymał go głos towarzysza: 

– Stój, Kwoka! Chyba nie ustąpisz im miejsca? 
Zaskoczony Strawik spojrzał na czarnego. Nie-

samowite, ale ten uśmiechał się szeroko. 
Kwoka zawrócił konia. Podjechał do przyjaciela, 

z trudem opanowując chęć strzelenia go w ten wy-
szczerzony pysk. Przedtem chciał się dowiedzieć, co 
go rozśmieszyło. 

– A niby czemu miałbym się tym przejmować? – 
zapytał, wietrząc podstęp. 

– Bo ty teraz jesteś znaczny! To chyba musisz 
się bić, nie? O ten most. 

Kwoka zerknął odruchowo za siebie, gdzie pa-
nowie Borgerd i Ringweid zwarli się właśnie 
i przepychali z jednej krawędzi mostka na drugi. 
Deski trzeszczały pod ich stopami, wieszcząc nie-
bezpieczeństwo. 

– Bić to ja się mogę... – powiedział powoli Kwoka 
i może właśnie przez tę zamierzoną powolność nie 
dokończył. 

Trzeszczenie za jego plecami zmieniło się bo-
wiem w głośny trzask, z jakim nie budowany prze-
cież do pojedynków most przełamał się w pół. 

– Olaboga! Potopią się! – zawołał Rijek, widząc 
rycerzy szamoczących się bezwładnie w rzeczce 
niczym pstrągi wyrzucone na brzeg. 

Obaj słudzy pobiegli ratować swych panów 
przed niechybnym utonięciem, a kto wie – może 
i zardzewieniem. Kwoka i Buhaj odprowadzali ich 
wzrokiem. 

– Można by teraz pożyczyć od nich te koniki – 
zasugerował wyższy i czarniejszy. – Zanim się te 
łazęgi podniosą. 

– Znaczone. Zmarnowalibyśmy czas, próbując je 
sprzedać. 

– Szlachetni panowie! Szlachetni panowie! – do-
biegło ich wołanie Strawika – Pomóżcież nam, bo 
sami rady dać nie możemy! 

Kwoka parsknął śmiechem, ale skierował konia 
ku mokremu zamieszaniu pośrodku strumienia. 

– Chcesz im pomóc? – zdziwił się Buhaj. 



– To rycerze, oni się wszyscy znają nawzajem. 
Mogą coś wiedzieć o tym tam... Czarnym Rycerzu. 

– Czarniawym – poprawił Buhaj gniewnie. – 
Czarny jestem tylko ja! 

  
2. 
Gdy słudzy doprowadzali zbroje do porządku, 

rycerze schli pogodnie nieopodal brzegu, popijając 
wino z zapasów Kwoki i wysłuchując jego historii. 

– Tak więc powiadacie, panie, że mag przebiegły 
księżniczkę waszą uprowadził i wy jej na ratunek 
spieszycie? – upewnił się Borgerd. 

Kwoka skinął niechętnie głową. 
– Wielce to szlachetne! – zawołał Ringweid, któ-

ry nie mógł poszczycić się mocną głową, łatwo też 
wzruszał się romantycznymi historiami. Głównie 
dlatego, że jemu żadna się do tej pory nie przytrafi-
ła. 

– Wielce szlachetne – zgodził się Borgerd, dla 
odmiany zyskujący z każdym łykiem wina na cyni-
zmie. – Wybaczcie mi jednak, ale, choć to pewnie 
wynik mego nieobycia w świecie, na rycerzy mi nie 
wyglądacie. 

Matka Kwoki opowiadała mu różne rzeczy o jego 
pochodzeniu. Gdyby wierzyć każdemu jej słowu, 
miałby za ojca co najmniej tuzin książąt. Rozważał, 
czy nie powołać się na matczyne świadectwo, kiedy 
uprzedził go Buhaj. 

– Książę rzekł, że nas pasuje, gdy mu drugi raz 
córkę zwrócimy. 

– Tedy rozumiem wasz zapał. – Pokiwał głową 
uspokojony Borgerd, ignorując oburzone spojrzenie 
Ringweida. – Na drodze do pasa rycerskiego stoi 
wam teraz Czarny Rycerz? 

– Czarniawy! – warknął Buhaj. 
– Prawda, mówiliście. Ale ja nie o kolorze szat 

myślałem, jeno o duszy. 
– Tym bardziej! 
Borgerd przyglądał się Buhajowi długo 

a uważnie. Coś tam sobie w głowie pododawał 
i uznał za stosowne przeprosić. 

– Rzecz w tym, że mag Vidoczek mieszka 
w otoczonej stromymi, niepokonanymi skałami 
dolinie. Wiedzie do niej jedna droga, a ta zagrodzona 
jest wysokim, czarnym murem, pośrodku którego 
wznosi się Czarny Zamek. W nim mieszka pilnujący 
szlaku Czarniawy – wyjaśnił Kwoka. – Szukamy 
sposobu, by go przekonać, aby nas przepuścił. 

– Trudne to będzie – westchnął Ringweid – bo 
Czarny... Czarniawy Rycerz magowi Vidoczkowi 
służy. Taka jego klątwa. 

– Klątwa? – nie zrozumiał Buhaj. 
– Nic, widzę, o magu i jego słudze nie wiecie. Na 

Czarnym Zamku i jego panu ciąży klątwa Vidoczka. 
Każdy, kto chce przejść, a sługą lub przyjacielem 
maga nie jest, musi pokonać Czarne... Czarniawego 
Rycerza. 

– Da się zrobić – mruknął Kwoka. 
– Niestety. – Potrząsnął głową Ringweid. – On, 

wiedząc o zadaniu waszym, wyzwania nie przyjmie, 
tym bardziej, żeście nie rycerze. Musielibyście we 
dwóch zamek zdobywać, a to wam się przecie nie 
uda. A jest jeszcze i jedna rzecz. Każdy, kto Czar-
ne... Czarniawego Rycerza pokona, jego klątwę 
przyjmuje i Vidoczkowi zmuszony jest służyć. Taki 
czar nałożył mag na zamek i na rycerza. 

– Za dobrze to nie wygląda – mruknął Buhaj. – 
Może niech nas Baba Jaga zamieni w coś latającego 
albo co? 

– Jest sposób – odezwał się Borgerd. – Widzi mi 
się mniej od czarów rozpaczliwym. 

– Ile? – zapytał Kwoka, który i myśleć, i oceniać 
ludzi potrafił szybko i trafnie. 

– Widzi mi się, że jeden – odparł rycerz Ringwe-
id, nie posiadający umiejętności logicznych Kwoki, 
ale rozumiejący, o czym mówi Borgerd. – Oto Czar-
niawy Rycerz raz do roku opuszcza Zamek, by sta-
nąć w szranki w turnieju organizowanym przez 
kasztelana Miromiła. Sławny to turniej i wielu 
dzielnych rycerzy zjeżdża się na niego, by swych sił 
spróbować, nagrodę kasztelana zdobyć, 
a i z Czarniawym Rycerzem się zmierzyć. 

– Tak się spieszą do klątwy? Dlaczego? 
– Bo to świetna posada – odpowiedział szybko 

rycerz Borgerd, zanim Ringweid zdążył palnąć coś 
szlachetnego. – Dostaje człowiek zamek i sługi 
i wielkiemu panu służy. A i sława go otacza. Każdy, 
komu los majątku poskąpił, chce skorzystać. I tu 
wracamy do waszego, panie Kwoko, pytania. Otóż 
ja, rycerz Borgerd z Pastuszej Góry, chętnie dla was, 
panowie, pokonam Czarniawego Rycerza, przedtem 
słowo rycerskie wam dawszy, że przez bramę Czar-
nego Zamku was przepuszczę. Jeno aby do turnieju 
stanąć, trzeba mieć na wpisowe, a ono niemałe. 

– Ile? – powtórzył Kwoka. 
– Trzydzieści groszy. A to tylko za walkę zbioro-

wą, bo jak kto chce jeszcze do pojedynków stanąć, 
dziesięć groszy dopłacić musi. 

– Czyli w sumie czterdzieści groszy – upewnił się 
Kwoka. 

– Właściwie – odezwał się ośmielony winem Rin-
gweid – osiemdziesiąt. Zważcie, że jeśli we dwóch 
będziemy się starali dla was Czarniawego Rycerza 
zabić, bardziej możliwym to się staje. 

– Chodźmy na chwilę na bok – mruknął Buhaj 
mało wesołym tonem. 

Odeszli na kilka kroków. 
– Zabijmy ich obu – zaproponował Buhaj. – Za-

bierzmy im konie, zbroje i tarcze z herbami, stańmy 
do turnieju i zabijmy Czarniawego jako jeleń 
i wiewiórka. 

– Kuszące – przyznał Kwoka. – Jest tylko jeden 
feler. 

– Jak mi powiesz, że to niegodne... 
– Klątwa. Chcesz się zamienić w Czarniawego? 

Niech wezmą osiemdziesiąt groszy i go zatłuką. 
Buhaj potrzebował chwili, by to przemyśleć. 

Wreszcie, bardzo z siebie zadowolony, znalazł lukę 
w rozumowaniu przyjaciela. 

– A jak go nie zatłuką? 
– Zatłuką. Ty wiesz, jak wygląda turniej? 
– Biją się? – spróbował odgadnąć Buhaj. 
– Toś trafił! Rzecz w tym jak się biją. Pierwszego 

dnia stają naprzeciwko siebie w drużynach i leją się 
jak w prawdziwej bitwie. A wiesz ty, jak to 
w bitwach – łatwo o wypadek. Jak staną we dwóch, 
to łatwo im będzie Czarniawego od tyłu zajść i rzecz 
załatwić. 

– Wiewiórka nigdy się na to nie zgodzi. 
– Ale jeleń tak. Niech więc wiewiórka się 

z Czarniawym honorowo tłucze, a jeleń zajdzie tam-
tego od tyłu i po sprawie. Zresztą ze swojej części 
tego, cośmy od księcia dostali, zapłacę. Nic stratny 
nie będziesz! 

– No! – oburzył się Buhaj. – Żadne takie! Spółka 
to spółka, potem mi części łupu odmówisz. 

– Buhaj! – Oczy Kwoki zabłysły gniewnie. – Że-
byś wiedział, że ci odmówię! 

– Takiś? 
– To ty takiś? 
  

*** 



  
– Jak tak na nich patrzę, to myślę, że jednak 

jest w nich coś szlachetnego – rozmarzył się Stra-
wik. – Może to rycerze w przebraniu? 

Obserwowali kotłowaninę rąk i nóg, w jaką 
przemieniła się dyskretna rozmowa Kwoki i Buhaja. 
Wyglądało to zupełnie inaczej niż pojedynki ich 
panów. Jeszcze nigdy nie widzieli, żeby rycerz ryce-
rzowi próbował, na przykład, odgryźć nogę albo 
wsadzić palec do oka. 

– Czy ja wiem? – zastanawiał się Rijek. – Ani nic 
do siebie nie krzyczeli przedtem, ani jeden drugie-
mu nie cisnął w twarz rękawicy... Zupełnie bez za-
sad się biją. 

– Ciekawe o co? 
– Jak rycerze, to o honor. Jak nie rycerze, to 

o niewiastę. 
– A to nie jedno i to samo? 
– Strawik, ty młody jeszcze jesteś, co? 
– Znalazł się, pryszczaty ważniak! 
– Lepiej uważaj, serdelku! 
– Ty, może ten herb z wiewiórką to od twoich 

włosów? I zęby masz też jakieś wielkie i krzywe... 
  

*** 
  
– Oni chyba dają zły przykład naszym gierm-

kom – rozważał rycerz Borgerd, widząc, jak dwaj 
chłopcy wzięli się za łby. 

– Młodzi są, niech się biją. – Wzruszył ramio-
nami rycerz Ringweid, na próżno próbujący wyci-
snąć z dzbana choć kropelkę wina więcej. 

– Ale to przyszli rycerze. Nie powinni bić się jak 
prostaki, bez żadnej etykiety. Zabijać się trzeba 
z wdziękiem. 

– Mówisz tak waść, bo wasz przegrywa. 
– Mój przegrywa? Mój?! Przegrywa, bo wasz 

oszukuje! 
– Mój oszukuje? 
– A tak! 
– To mi przypomina – powiedział powoli rycerz 

Ringweid, wstając – żeśmy jeszcze nie rozstrzygnęli, 
który z nas powinien drugiemu miejsca ustąpić. 
A już wygrywałem... 

– Wyście wygrywali?! 
– A nie? Prawie was z mostka wyparłem. 
– Jaki pan, taki kram – mruknął rycerz Bor-

gerd, niby pod nosem, ale wystarczająco głośno, by 
słowa te doszły uszu rycerza Ringweida. 

– A co takiego macie na myśli? – zaperzył się 
natychmiast wojownik spod znaku nie-wiewiórki. 

– Że wiem, od kogo wasz sługa nauczył się nie-
czystych sztuczek! 

  
*** 

  
Południe zastało ich poobijanych. Wszystkich 

sześciu. 
  
3. 
Miropole, gród, którym sprawnie zarządzał 

kasztelan Miromił, wznosiło się dumnie, acz życzli-
wie na łagodnym, zielonym wzgórzu zwanym Po-
lianną. Ludzie w grodzie żyli sympatyczni, 
z optymizmem przyglądający się światu, w każdym 
wydarzeniu upatrujący czegoś dobrego. Z ich wro-
dzoną pracowitością znakomicie współgrał fakt, iż 
w Miropolu spotykało się tyle szlaków handlowych, 
że nawet najsprawniejsi kupcy gubili się czasem 
w ich plątaninie, docierając niezupełnie tam, gdzie 
planowali. Kasztelan dbał przy tym 

o bezpieczeństwo dróg, dobrze wiedząc, że to wła-
śnie handlowi zawdzięcza swój dostatek 
i powodzenie. 

Gród przypominał zbiorowisko targowisk prze-
dzielonych wąskimi granicami domów. Zajmowały je 
głównie magazyny i warsztaty co znaczniejszych 
rzemieślników. Jedynie na samym środku pyszniły 
się ratusz i siedziba kasztelana. Zwyczajne domo-
stwa przycupnęły pod wysokim murem chroniącym 
gród i na strzeżonym mniejszym murem podgro-
dziu. Tam ściągający zewsząd na turniej pomniejsi 
handlarze powołali do życia dwa dodatkowe, rywali-
zujące ze sobą targowiska. Pomiędzy nimi krążyli 
przybysze, przede wszystkim młodzi chłopcy wy-
krzykujący głośno miana swych sponsorów: a to 
kowala Siemartycza, a to płatnerza Wijdarły, który 
przybył do Miropola zaprezentować swe wyroby. 
Osobne miasteczko powstało wokół pola turniejo-
wego przygotowanego u stóp wzgórza, na rozległej, 
jak na górzystą okolicę, równinie. Tam też rok rocz-
nie przywracał do życia wielką, z kamienia budowa-
ną gospodę „Pod Czarnym Mieczem” jej obecny wła-
ściciel, Karko Wiśnionosy. Liczący dwieście lat 
z okładem budynek gotów był pomieścić na wiecze-
rzy i stu znaczniejszych gości, sługi ich zaś rozmie-
ścić można było bez trudu na ławach poustawia-
nych na zewnątrz. Co szczęśliwsi i zamożniejsi pa-
nowie wynajmowali też u Karko pokoje, reszcie po-
zostawało rozbić w pobliżu namioty. 

Ani rycerz Borgerd, ani Ringweid nie posiadali 
namiotu. Z przykrością odkryli, że wszelkie okolicz-
ne szopy, komórki, a nawet chlewki zostały już 
dawno wynajęte, pobliski zaś lasek niemal do-
szczętnie wykarczowano, przerabiając drzewa 
i krzewy na szałasy. Obecnie przy resztkach lasku 
czuwała dniem i nocą straż kasztelańska, Miromił 
był bowiem człowiekiem ogromnie czułym na piękno 
przyrody. 

Na wzgórzu naprzeciw grodu wyrosło dwie noce 
wcześniej ogromne drzewo o czarnej korze 
i poskręcanych gałęziach pozbawionych liści. Za 
sprawą magii Vidoczka, a dokładniej magicznych 
czarnych ziaren jego produkcji, pojawiało się ono 
wszędzie tam, gdzie Czarny Rycerz chciał wznieść 
obóz. Rijek i Strawik przyglądali się drzewu 
z rozwartymi ze zdumienia ustami, ich panowie 
raczej z zawodową ciekawością. Co do Kwoki 
i Buhaja, to ten drugi rozglądał się za dziewczętami, 
a pierwszy oceniał wzrokiem potencjalnych prze-
ciwników rycerzy, którzy mieli wkrótce reprezento-
wać go w turnieju. Znalazł dwóch, którzy wydali mu 
się podejrzani. Pierwszego z nich jednak jeszcze 
przed zmrokiem wtrącono do wieży jako oszusta, 
drugi zaś nadział się siedmiokrotnie na własny 
miecz podczas wieczornej toalety. Kwoka, który 
z żadnym z tych zajść nie miał nic wspólnego, do-
wiedziawszy się o obu wypadkach dopiero wieczo-
rem, podziękował swojej szczęśliwej gwieździe 
i wpadł w doskonały humor. Ten minął mu jednak 
jak ręką odjął, gdy zobaczył na własne oczy Czarne-
go Rycerza. 

A że stało się to dopiero, gdy heroldowie odtrą-
bili początek turnieju, niewiele mógł już zrobić. 
Kasztelan Miromił podziękował wszystkim zebra-
nym, fanfary zagrały, panie niższego stanu zaczęły 
piszczeć, zaś panie wyższego stanu mdleć pokazo-
wo. Gruchnęły cztery dziesiątki zawołań rycerskich 
i dwa oddziały ruszyły na siebie, inaugurując pierw-
szy dzień turnieju. 

Pod zieloną chorągwią szarżowali na przeciwni-
ków rycerze Ringweid i Borgerd. Naprzeciw nich 



stanęło dziewiętnastu ludzi pod chorągwią czerwoną 
oraz człowiek-góra w czarnej zbroi pod czarnym 
proporcem. 

Strawik prawie zapomniał oddychać 
z zachwytu. Spoglądał na różnobarwnie przybra-
nych rycerzy, jednych chronionych zaledwie lamel-
kami z ponaszywanymi żelaznymi wzmocnieniami, 
innych w solidnych kolczugach, wszystkich jednak 
dumnych, pewnych siebie i wspaniałych. Tłum na-
pierał na niego i ryczał. Chłopak dawał się ponieść 
temu dzikiemu, nieopanowanemu entuzjazmowi, 
jakby wichrowi unoszącemu go poprzez szranki na 
pole walki. 

Patrzył, jak rycerze ruszyli ku sobie. Ze wznie-
sionych za kłębiącym się tłumem trybun dobiegło 
Strawika jakby jedno potężne westchnienie, a potem 
zakrzyknęli rycerze i rozkrzyczał się tłum. Ich głosy 
jednak, chłopak przestał słyszeć, gdy dwa oddziały 
zderzyły się ze sobą w eksplozji huku i zgrzytu. 

Rijek przymknął powieki, gdy uderzyła w niego 
chmura pyłu wzniecona przez wierzchowce. Kiedy 
otworzył oczy, dostrzegł tuż przed sobą kłębowisko 
ciała i stali. Wybrali ze Strawikiem najlepsze miej-
sca. „Będzie jak w bitwie!” – powtarzał uszczęśliwio-
ny sługa rycerza Borgerda. 

  
*** 

  
Nie było jak w bitwie. W bitwie, Rijek dobrze to 

pamiętał, wrzask jest jeszcze bardziej ogłuszający. 
Ludzie krzyczą jak bestie, konie kwiczą jak demony 
i chyba nikt nie jest sobą – wszyscy zmieniają się 
w ruchome, rozwrzeszczane plamy. Ale czas płynie 
wolniej i doskonale widzisz tego szaleńca 
w bambusowej zbroi, jak gna ku tobie, a cała jego 
twarz jest jednym wielkim rykiem. Błyszczą nad nim 
te dziwnie wielkie oczy. A potem czujesz na twarzy 
krew, bo twoja ręka wyprowadziła cios, w którym 
całe ciało ułożyło się tak, jak uczył cię twój pan. Nie 
wiesz jeszcze, czyja ta krew, czujesz tylko, jaka go-
rąca. Potem on upada i ty upadasz, ale ty wstajesz. 
Krzyczysz i biegniesz ku następnej rozmazanej pla-
mie. A czas płynie wolno i jedne rzeczy widzisz 
zdumiewająco, nienormalnie wyraźne, inne jakby 
istniały tylko mimochodem. 

Tutaj nikt nie próbował nikomu przegryźć gar-
dła i tylko tłum wył jak tamci szaleni dzicy. Nie 
miało to nic wspólnego z bitwą, w każdym razie 
Rijek nie czuł tu bitwy. Spróbował odnaleźć rycerza 
Ringweida i już, już prawie mu się udało, kiedy 
czarny olbrzym przesłonił mu niespodziewanie cały 
widok. 

Kwoka nie miał problemu z odnalezieniem 
wśród walczących wynajętych przez siebie rycerzy. 
Starali się przebić ku Czarnemu Rycerzowi, przy 
czym wiewiórka robił to z irytującym zachowaniem 
wszelkich reguł, rzucając wyzwania w samym środ-
ku bitewnej zawieruchy, pochylając się nad poko-
nanymi i coś im tam wywrzaskując do uszu. Jeleń 
dla odmiany tylko ryczał z uciechy, gdy jego koń 
wspinał się na tylne nogi i wykopywał przeciwników 
z siodeł. Kwoce zdecydowanie bardziej odpowiadał 
styl jelenia, choć i tak nie potrafił pojąć, o co w tym 
wszystkim chodzi. Mordowanie na oczach gapiów 
uważał za skrajną głupotę. „Kiedy zabijasz otwarcie, 
zabijaj wszystkich – powtarzał mu jego pierwszy 
nauczyciel, Gruby Ol – inaczej wśród tych, których 
pozostawisz przy życiu, zawsze znajdzie się jakiś 
mściciel i będzie ci uprzykrzał życie”. 

Ulubionym sposobem walki Grubego Ola było 
podrzynanie gardeł śpiącym. Technika owa okazy-

wała się niezawodna, aż do pewnej pechowej nocy, 
gdy jedna z potencjalnych ofiar czy to śniła jakiś 
paskudny sen, czy też wykazała się nieprzyzwoitą 
czujnością, dość, że złapała Grubego Ola za wielkie 
łapsko, uratowała własne życie i podniosła krzyk. 
„Czmychaj!” – krzyknął Gruby Ol i Kwoka czmych-
nął posłusznie, dzięki czemu mógł potem udać się 
w dzień targowy do miasta Brychn i podziwiać, jak 
mieszczanie sprawiedliwie wieszają jego nauczyciela 
ku uciesze gawiedzi. Ponieważ był wtedy młody 
i głupi jak, nie przymierzając, szlachetni panowie, 
miał ze sobą łuk i miecz gotowe do walki 
i awanturniczej próby odbicia przyjaciela. Jakimś 
cudem Gruby Ol odnalazł go wzrokiem w tłumie i, 
marszcząc brwi, pokręcił głową, jeszcze raz wykazu-
jąc niezwykłą znajomość Kwokowego charakteru. 
Kwoka zamarł, tymczasem Gruby Ol, korzystając 
z prawa do ostatniego słowa, zawołał: 

– Jedno, czego chcę, to żebyś, durna pało, za-
pamiętał to, czego cię uczyłem! Żadnych, kurwa, 
pokazów i bohaterstw! Podrzynaj gardła, gdy śpią, 
chłopcze! A teraz patrz, jak zdychają nie dość 
ostrożni, i niech to będzie dla ciebie lekcja! 

Kwoka, który nałożył już przeznaczoną dla kata 
strzałę na cięciwę, poczuł wstyd. Chciał coś powie-
dzieć, ale wtedy Gruby Ol, już z pętlą na szyi, zawo-
łał: 

– Cisza, gówniarzu! Cisza jest najważniejsza! 
Kwoka nie powiedział więc już nic. 
I teraz też milczał, przyglądając się przede 

wszystkim Czarnemu Rycerzowi. Musiał przyznać, 
że drań znał się na swojej robocie. Ciekaw był, co 
sądzi o tym wszystkim Buhaj. 

Buhaj sądził, że turniej ma swoje dobre strony. 
Spośród nich najbardziej podobała mu się ta 
w błękitnej sukni, siedząca obok jakiegoś wypłosza 
w czymś, co mogło nawet przypominać zbroję, 
z pewnością jednak nią nie było. Chyba że wypło-
szowi znudziło się życie. Czarniawemu poświęcił 
Buhaj jedynie rzut oka. Ot, kolejne durne panisko. 
Ale błękitna... 

Błękitna miała w sobie coś, czego nie potrafił 
nazwać. Błękit sukni pogłębiał kolor jej oczu, które 
raz tylko spotkały się z Buhajowym spojrzeniem 
i zignorowały zupełnie. Kompletnie natomiast nie 
ignorowały pełnych zuchwałości spojrzeń wypłosza, 
toteż Buhaj obiecał mu szybko to i owo. A choć nie 
do końca rozumiał pojęcie honoru, pewnego rodzaju 
przyrzeczeń dotrzymywał zawsze. 

Za jego plecami trwał bój o mienie i chwałę. 
Wraz z zadanymi ciosami z rąk do rąk przechodziły 
zbroje i triumf. Wojownicy dowodzili swego męstwa, 
zadając ciosy bądź je przyjmując. Kobiety piszczały 
i mdlały, chłopcy pokroju Strawika oddawali się 
marzeniom, ci podobniejsi raczej Rijkowi zaczynali 
się zastanawiać, a Kwoka planował i oceniał szanse. 

Buhaj miał to gdzieś. Mimochodem wykręcił rę-
kę jakiemuś złodziejaszkowi. Po chwili dobiegł go 
zduszony krzyk, gdy temu samemu pechowcowi 
wykręcał rękę Kwoka. Na to też nie zwrócił uwagi. 
Odesłał kopniakiem sprzedawcę czegoś, co wedle 
skrzekliwych zapewnień miało być kiełbaskami, bo 
przesłaniał mu widok. 

Błękitna udawała zainteresowanie turniejem, 
większą uwagę poświęcała jednak wypłoszowi. Coś 
wyszczebiotała. Błękit w oczach Buhaja na chwilę 
zalała czerwień furii. Zawarczał i nagle wokół niego 
zrobiło się pusto. Ruszył ku wypłoszowi, ale w tym 
właśnie momencie błękitna wstała i klasnęła 
w dłonie. Tłum zaczął wiwatować i tylko Kwoka 
ryknął: 



– No żesz kurwa ich jebana mać! 
Buhaj zrozumiał, że pierwsze starcie turnieju 

dobiegło końca, gdy błękitna zasłoniła usta, tłumiąc 
udawane ziewnięcie, i pod opieką wypłosza ruszyła 
ku wyjściu. 

Jakiś nieszczęśnik stał stanowczo zbyt blisko 
Buhaja. Pisnął, gdy ten wykręcił mu rękę. 

– Ta w błękitnym. Kto to jest? 
– Ale panie, ja nie wiem, ja przejezdny, ja... 

aaaaaaa! Niech mu ktoś powie, na litość! Ta 
w błękitnym! Kto to? 

– Olianna, córka Irlenda Czerwonego – pomógł 
pechowemu przechodniowi Kwoka, który zawsze 
starał się wiedzieć wszystko o wszystkich. Przyglą-
dał się swemu przyjacielowi poważnie. – Puść go, 
Buhaj, mamy kłopot. 

– Taki znaczny z tego czerwonego? A ja ci po-
wiem... 

– Oderwij na chwilę wzrok od cycków i spójrz za 
siebie. 

Głos Kwoki nie należał do takich, którym się 
odmawia. Z drugiej strony Buhaj nie był jakimś tam 
wypłoszem. 

Dlatego tylko zerknął. 
Na polu bitwy leżało trzydziestu dziewięciu ry-

cerzy, część z nich oddychała, część niekoniecznie. 
Konie, które jakimś cudem wyszły z walki bez 
szwanku, pochylały łby nad swoimi panami. 

Ku jedynemu rycerzowi, który stał, leciały już 
wieńce, zdobne chusty, a nawet i monety. 

Nie interesowały go. Ani kwiaty, ani kolorowe 
chusty nie pasowały mu do czerni zbroi. 

– Czarniawy – mruknął Buhaj. – A cóżeś my-
ślał? Załatwimy go po naszemu. Ale najpierw... 

Gdy Rijek i Strawik biegli ku swoim pojękują-
cym panom, on ruszył za błękitną. 

  
4. 
Borgerd i Ringweid pojękiwali zgoła nie po ry-

cersku, leżąc wśród zdeptanych traw i poddając się 
z lekka tylko wprawnym zabiegom medycznym 
swych giermków. Rycerz Borgerd, pomijając dzie-
siątki sińców i nacięć, cierpiał z powodu złamanej 
lewej nogi oraz ręki, podczas gdy rycerz Ringweid na 
odwrót. 

– Zawiedliśmy was, panie! – wystękał Ringweid, 
starając się nie zerkać na to, co Rijek wyprawiał 
z jego kończynami. – Tamten to demon wcielony! 
Pieniądze wasze zwrócimy wam, oczywiście... 

– Jak tylko jakie zdobędziemy – dokończył po-
spiesznie Borgerd. – Co teraz zrobicie? 

– Skrócę skurwiela o głowę – odparł Kwoka gło-
sem bardzo pewnym siebie. Obecnie najbardziej 
zastanawiało go, dokąd polazł Buhaj i w jakie kło-
poty wpakują się w wyniku jego wycieczki. Czarnia-
wy bił się nieźle, ale jednak stanowczo zbyt uczci-
wie, by móc sprostać Kwoce. Natomiast chuć Buha-
ja mogła sprowadzić im na głowę potężne problemy. 

– Nie może to być! – zawołał Ringweid – Przecie 
wtedy klątwa na was spadnie! 

– Buhaj zatłucze czarodzieja, to i będzie po klą-
twie – wzruszył ramionami Kwoka, ani sobie sprawy 
nie zdając, jaki zachwyt wzbudził tymi słowami 
u Rijka i Strawika. Oto ich oczom ukazał się praw-
dziwy bohater, którego nic nie przerażało i dla któ-
rego wszystko było proste. Jest jakiś problem? To 
się go zabije. Takie podejście ujęło chłopców. 

– Nie dacie rady – odezwał się Borgerd. – Czarny 
Rycerz... 

– Czarniawy! – upomniał go w zastępstwie przy-
jaciela Kwoka. 

– Jak by go nie zwał – zezłościł się Borgerd, któ-
remu akurat zapatrzony w Kwokę Strawik brutalnie 
przekręcił nogę – będzie z dużym pocztem wracał do 
zamku, więc go w drodze nie dostaniecie. 
A w zamku to on będzie już całkiem poza waszym 
zasięgiem! 

– Więc muszę go utłuc tutaj. Na turnieju. Jutro 
druga walka drużyn. Ten wasz zielony książę szuka 
nowych zawodników, bo ich wielu stracił 
w pierwszym starciu. To się zgłoszę i ubiję Czarnia-
wego zgodnie ze wszystkimi regułami. 

– Nie może być! – zawołał ponownie Ringweid. – 
Boście nie rycerz! 

– A kto o tym wie? 
– A my! – Uniósł się honorem rycerz spod znaku 

nie-wiewiórki. 
– To się dobrze składa, bo wy akurat jesteście 

mi coś winni. Powiedzmy, że zapomnę o długu, a wy 
zapomnicie, żem nie rycerz. 

Rycerz Borgerd pokiwał na taką propozycję 
ochoczo głową, jednak Ringweid głową potrząsnął. 
Zaraz też posłali sobie niechętne spojrzenia. 

– Ja sprawę waszą rozumiem – rzekł Ringweid. 
– Miłość to rzecz wielka i szlachetna, ona wam bla-
sku dodaje. Ale jeśli staniecie w turnieju, honor jego 
i całego rycerstwa zbrukanym zostanie. Nie może to 
być! 

– Dureń! – syknął Borgerd. 
Ringweid tymczasem skinął na Rijka. Ten po-

mógł mu wstać. 
– Klęknijcie, panie Kwoko – zażądał, chwiejąc 

się lekko na nogach. Twarz pobielała mu z bólu. 
Kwoka, który klękał niechętnie, posłał mu mało 

życzliwe spojrzenie. W porównaniu jednak ze spoj-
rzeniem Borgerda mogło ono uchodzić za całkiem 
sympatyczne. 

– Czyżeś oszalał?! – zawołał wzburzony rycerz. – 
Pasować go chcesz? Ty??? 

– Pod Widłowym Wzgórzem, gdy Parenkowie do-
padli Księcia Firziłła, prosty rycerz Urchill pasował 
na rycerzy chłopów z pobliskiej wsi – odparł spokoj-
nie, choć przez zaciśnięte z bólu zęby, Ringweid. – 
Mogę i ja. Nowa to moda, że na rycerzy jeno możni 
pasować mogą, drzewiej inaczej bywało. Klęknijcie, 
panie Kwoko, bo nie wiem, ile mi sił starczy, zaraz 
omdleć mogę. 

– Klęknijcie, panie! – poprosił Rijek. – Taki ho-
nor! Taki honor! 

I Kwoka, sam z siebie trochę się śmiejąc, ukląkł 
przed chudym jak szczapa, kredowobiałym na twa-
rzy rycerzem spod znaku nie-wiewiórki, biednym 
jak mysz świątynna, lecz za to egzaltowanym jak 
wschodni smok. Pochylił głowę, trochę w udawanej 
pokorze, a trochę, by ukryć uśmieszek. A kiedy 
wstał, był już, tak jakby, rycerzem. 

Jedno, co go nie ucieszyło, to że jeszcze nie zdą-
żył jako rycerz nóg rozprostować, a już dostał po 
gębie. 

Strawik z Rijkiem ledwo go powstrzymali, przy 
czym Rijek puścił przez to Ringweida 
i niepodtrzymywany rycerz gruchnął na ziemię. 

– Dobrze! – wyszeptał – I pamiętaj, że to ostatni 
cios, jaki ci ktoś wymierzył bezkarnie! 

I zemdlał. 
– Urchill i wszyscy ci pasowani zginęli – mruk-

nął Borgerd. – Pomyślałem, że winniście to wiedzieć. 
Bo i was los taki może czekać, jeśli w szranki 
z Czarnym Rycerzem staniecie. Wierzę, żeście bitni, 
ale co innego po gościńcach karawany... tego... 
chronić, a co innego z rycerzem od małego do walki 
szkolonym się zmierzyć. Umiecie wy włócznią robić? 



Kwoka przyznał, że nie umie. 
– Takem myślał. I ani konia, ani zbroi porządnej 

nie macie. Jak chcecie walczyć? 
– Zbroję kupię. Konia też znajdę. 
Rycerz Borgerd z wrodzoną wprawą przeszedł 

nad kwestią znajdywania konia i zajął się innym, 
nie mniej pilnym problemem. 

– Herbu jakiegoś potrzebujecie. 
– Obejdzie się. 
– Nie może to być! – jęknął, odzyskując na ten 

moment przytomność Ringweid, po czym zemdlał 
ponownie. 

  
5. 
Są takie chwile w życiu mężczyzny, że tylko 

stanąć i oniemieć, a potem walnąć pięścią w coś 
najbliższego. Może to być ściana domu, może to być 
drzewo, a może to być przechodzień. 

O ile jednak domy i drzewa poradziłyby sobie 
jakoś z przejawami Buhajowego zakłopotania, o tyle 
przechodnie mieli z tym niejaki kłopot. 

Pchnięci niezrozumiałą solidarnością mieszkań-
cy Miromiłowa, strażnicy kupieccy i zwyczajni gapie, 
którzy przybyli do grodu, by popatrzeć na turniej 
i coś przy okazji zarobić, stanęli naprzeciw żywiołu 
i spróbowali go powstrzymać. 

Buhaj prawie nie zwracał na nich uwagi. Prze-
wracał ich, roztrącał, łamał im to i owo, ale właści-
wie nie widział, z kim walczy, i mało go to obchodzi-
ło. Nie sięgnął nawet po miecz, a jedynie chwycił 
palik stanowiący podstawę jakiegoś straganiątka 
i używając go jak pałki, radził sobie raczej odru-
chowo niż przy pomocy przemyślanej strategii. Być 
może zdumiałoby go, że wciąż i wciąż nadpływają 
nowi przeciwnicy, że ktoś krzyczy: „Mało nas! Po-
trzeba więcej! Więcej!”. Może zauważyłby nawet, że 
cały ten harmider przyciągnął uwagę niebieskich 
oczu. Ich właścicielka wprawdzie nie wyszła na 
jeden z balkonów kamienicy przeznaczonej przez 
kasztelana dla szczególnie ważnych gości, ale wy-
glądała ciekawie przez okno i nadziwić się nie mogła 
temu potężnemu mężczyźnie w czerni, przy którym 
inni wyglądali jak zabawki. 

– Och, mój drogi przyjacielu – szepnęła błękitna 
piękność. – Cóż to za zamieszki na ulicy? Czy to 
Czarny Rycerz odpiera ataki tłuszczy? 

Wypłosz znalazł się obok niej natychmiast, zer-
knął przez okno i jednym spojrzeniem ocenił sytu-
ację. 

– To tylko jakiś barbarzyńca, miła Olianno. Jeśli 
chcesz, każę straży go usunąć. 

– Och, barbarzyńca! – Śliczne usta wydęły się 
w wyrazie zadumy. – Och! Nie, kuzynie, niech wal-
czy. Jest w nim coś dumnego. Pospolicie dumnego, 
oczywiście, ale jednak. Chcę patrzeć. 

Te słowa mogłyby zmienić nastawienie Buhaja. 
Nie usłyszał ich jednak. 

Czuł się rozżalony i nieszczęśliwy. Cała ta wy-
prawa przyniosła ze sobą zmiany, na które okazał 
się kompletnie nieprzygotowany. Dostarczenie zło-
toskórej księżniczki jej ojcu wydawało się okazją do 
niezłego zarobku, tymczasem wpakowało ich 
w awanturę z księciem i jakimś czarnoksiężnikiem, 
zda się potężnym, bo wszyscy bledli na sam dźwięk 
jego imienia. Wszystko to jednak nie warte splunię-
cia, bywali z Kwoką w nie takich tarapatach! Nieste-
ty, spotkanie Złotka odmieniło Kwokę. Stał się ma-
łomówny i skłonny do nierozsądnych zachowań. 
Czym innym jest spalić jakiś gródek po pijanemu, 
gdy się człowiekowi zdaje, że przechodzień uraził go 
spojrzeniem, czym innym gnać za jakąś dupą przez 

pół kraju. I to jednak zniósłby Buhaj, ba – znalazłby 
w tym powód do uciechy. Fakt jednak, że Kwoka 
najwyraźniej przejął się swoją nową rolą i zaczął 
zachowywać jak panisko, napawał Buhaja niepoko-
jem. Najbardziej zaś ubodło go, że Kwoka zaczął się 
wywyższać, spoglądać na niego – Buhaja! – z góry. 

– Powiedział, że nie podzieli się ze mną łupem! – 
mamrotał, śledząc błękitną – Przyjaciel! Druh! 
Kompan! Ścierwo! 

Odgadł wreszcie, że panna kieruje się do dużego 
kamiennego pałacu. Wyprzedził ją więc i ustawił się 
na jej drodze tak, że musiała przejść obok niego, 
prawie ocierając się o solidne Buhajowe ciało. Przy-
jął swoją ulubiona postawę – swobodnego barba-
rzyńcy. Wyprężył pierś i uśmiechnął się w sposób, 
który zawsze działał na kobiety – lekko, zuchwale, 
z drwiną w kącikach ust. A kiedy błękitna zbliżyła 
się do niego, spojrzał jej w oczy z tą siłą i łobuzerską 
bezczelnością, od których kobiety mdlały. 

Gdyby tu był Kwoka, powiedziałby jej jeszcze, że 
w tym twardzielu kryje się wrażliwy mężczyzna, 
pomyślał z żalem. To zawsze działało. Kobiety były 
gotowe na każde wyzwanie, byle dotrzeć do jego 
nieistniejących pokładów wrażliwości. 

Tyle że tym razem nie było przy nim Kwoki. 
Odegnał złe myśli i zogniskował cały swój czar 

w tym jednym spojrzeniu, mającym zwalić z nóg 
błękitną pannę. 

A ona minęła go jakby nigdy nic! Niby na niego 
patrzyła, ale jakby nie zauważała. 

Stał oniemiały dobrą chwilę, nim zrozumiał. 
Był dla niej nikim, częścią bezimiennego tłumu, 

człowiekiem z pospólstwa, przy którym nawet towa-
rzyszący jej wypłosz wyglądał jak książę. 

Potraktowała go tak, jak zaczynał traktować go 
Kwoka. 

Biała błyskawica rozbłysła w jego głowie i przez 
moment nie widział nic. To była właśnie ta chwila 
od walenia w cokolwiek. 

– Nie jest sam – odkrył wypłosz, wskazując 
Oliannie dwóch niegodziwie wyglądających męż-
czyzn uwijających się za Buhajem. – Tamci dwaj 
osłaniają jego plecy. 

– Och – westchnęła. – Cóż za rozczarowanie! 
A ja myślałam, że on walczy sam przeciw wszyst-
kim! Przez moment wydawało się to interesujące. 

Pozwoliła się odprowadzić od okna. 
Buhaj, który pojęcia nie miał, iż ktokolwiek mu 

pomaga1, oprzytomniał na tyle, by rozumieć, że lada 
moment w całą sprawę wmiesza się straż miejska 
i radosna bójka, jaką wszczął, zmieni się w coś 
znacznie poważniejszego. Powoli zaczął więc przebi-
jać się przez tłum w stronę wąskiej, ciemnej uliczki, 
kuszącej tym bardziej, że pustej. Dotarł do niej, 
traktując wszystkich po drodze tak, jak jego zda-
niem na to zasługiwali, ukrył się w cieniu 
i odetchnął głęboko. 

Bójka pozwoliła mu ostudzić nieco gniew, nie 
zmieniła jednak przekonania, że musi rozmówić się 
z Kwoką. Jeśli tak ma być dalej, ich drogi się rozej-
dą. Nie pozwoli się traktować jak... jak... Jak teraz! 

Starcie za jego plecami żyło już własnym ży-
ciem. Mało kto pamiętał, od czego się zaczęło. Wal-
czący skupiali się na najbliższym przeciwniku. 
Wreszcie, jak przewidywał Buhaj, przybyła straż 
i rozgoniła całe to towarzystwo. 

Wtedy jednak on był już na polance, gdzie obo-
zowali z Kwoką i rycerzami. 

Zastał swego przyjaciela przymierzającego róż-
nobarwną zbroję. 

  



6. 
– Nie może to być! – szeptał półprzytomny Rin-

gweid, patrząc na efekt zakupów Kwoki. 
Także Borgerd kręcił głową. 
– Skądżeście tego nabrali? 
– Trochę stąd, trochę stamtąd – mruknął Kwo-

ka, dla odmiany przyglądając się swojej zbroi 
z ukontentowaniem. Miał na sobie barwiony na 
zielono, pokryty jak należy żelaznymi kółkami, się-
gający kolan kaftan, spod którego wystawały fanta-
zyjnie żółte nogawice górujące z kolei nad czerwo-
nymi trzewikami. Dla odmiany rękawice Kwoka 
zdobył szare. Wszystkie części jego stroju najlepsze 
czasy miały już za sobą. Całość wieńczył stożkowaty 
hełm z prostym nosalem, pokrytym niegdyś imitują-
cą złoto farbą. Kwoka gotów był dokupić do tego 
jeszcze karmazynowy płócienny płaszcz, na tę eks-
trawagancję zabrakło mu jednak pieniędzy. 

– Wygląda, jakbyście każdy fragment kupowali 
od kogo innego – pokręcił z dezaprobatą głową Bor-
gerd. 

– Bo i tak było! – odparł Kwoka, przyglądając się 
swemu hełmowi i kombinując, czy nie dało by się 
przyczepić do niego jakiego kolorowego pióra. 

– To niedobrze. Zbroja powinna być dopasowa-
na, a nie poskładana z byle czego. 

– To i jest dopasowana! Ja mam – Kwoka zawa-
hał się – bardzo oryginalne wymiary. Żadna cała nie 
pasowała. A tak poskładałem – kaftan od jednego 
kupca, nogawice od innego i wyszło. Coś nie tak? 
Moim zdaniem wyglądam świetnie. 

Nikt nie odważył się zaprotestować, póki na 
arenę zdarzeń nie wkroczył lekko poobijany Buhaj. 

– Kwoka! – ryknął, aż okoliczne konie zarżały – 
Coś ty z siebie, kurwa, zrobił?! 

– Teraz jestem rycerz! – oznajmił dumnie Kwo-
ka, biorąc się pod boki. 

Buhaj pokonał chęć, by odwrócić się i odejść. 
Podszedł do Kwoki, chwycił go za zielonkawy kaftan 
i odciągnął na bok. 

– Czyś ty kompletnie ochujał? – wycharczał. 
Kwoka wyjaśnił mu pokrótce sytuację. 
Buhaj aż usiadł z wrażenia. 
– Czyli że jesteś rycerz, tak? – upewnił się. 
– No! 
– No to cześć. Bywaj, rycerzu, kurwa, Kwoko. 

Nie ma dla mnie miejsca przy jaśnie panu! Niech ci 
się, kurwa, darzy! 

– Ty, Buhaj! – zaniepokoił się Kwoka. – Co ty? 
Dokąd?  

– Nie po drodze nam, Kwoka. Ja jestem zwykły 
najmita, ty już prawdziwy rycerz! Łupem się nie 
chcesz ze mną dzielić! – wyrzucił z siebie wszystkie 
żale Buhaj. 

Kwoka zbaraniał. 
– Jakim łupem? 
– Jakim łupem! – Buhaj aż wzniósł oczy ku nie-

bu, przywołując je na świadka wiarołomstwa. – 
Jakim łupem! Sam mówiłeś, zasrańcu, że jak dor-
wiemy czarodzieja, to się łupem nie podzielisz! 

– Buhaj – westchnął Kwoka, który zaczynał całą 
sprawę rozumieć. – No przecież jedyny łup to będzie 
moja Złotka. Jakże nią miałbym się z tobą dzielić? 

– A weź sobie ją, rycerzyku, i.... – zawołał rozgo-
rączkowany Buhaj i urwał. – Tylko o to ci chodziło? 
O babę? 

– O Złotkę – poprawił Kwoka. 
Pomilczeli trochę, po czym każdy zaklął szpetnie 

a identycznie. Nie mieli w zwyczaju padać sobie 
w ramiona, więc tylko posłali sobie kose spojrzenia. 

– I będziesz się z Czarniawym po rycersku bić? – 
upewnił się Buhaj. – A klątwa? 

– Jak już ja będę Czarniawy, ty zabijesz maga – 
wyjaśnił mu Kwoka. – I nie przejmuj się, tak do 
końca to ja nie zgłupiałem. Bić to ja się z nim będę 
po naszemu. 

Coś na kształt uśmiechu pojawiło się na twarzy 
Buhaja. 

– A konia bojowego masz? 
– Miałem właśnie skombinować. 
– Ja skombinuję. Ty się idź na turniej zapisz. 

Rycerzu. 
Mrugnął do niego i odszedł. Kwoka odprowadzał 

go niespokojnym spojrzeniem. Niby wszystko sobie 
wyjaśnili, czuł jednak, że ciągle coś było nie tak. 
Westchnął i ruszył się zapisać na turniej 
u kasztelańskiego sekretarza. 

Stary, pomarszczony i łysy Sweto przyglądał mu 
się podejrzliwie. 

– Powtórzcie, kim jesteście i czego chcecie – za-
żądał. 

– Jestem Wielobarwnym Rycerzem, imienia 
wam nie podam, bo poprzysiągłem, że go nie zdra-
dzę, póki nie spełnię, cóżem przyrzekł – wydekla-
mował przygotowaną bajeczkę Kwoka. – Stanę 
w zielonej drużynie księcia Urloda. Nie służę żad-
nemu panu, jeno – tu się zakrztusił na myśl o tym, 
co powie Baba Jaga, jak się o swym nowym imieniu 
dowie – Białej Wróżce z Borsuczej Kniei. 

– Białej Wróżce, hę? Nie słyszałem. 
– Niedawno dopiero przybyła w te strony, by 

walczyć z nieprawością i nieść nadzieję sprawiedli-
wym – odparł dziarsko Kwoka. 

– Dziwne to wszystko – ględził sekretarz. – Nie 
podoba mi się. Sam decyzji nie podejmę, książę 
musi zdecydować, czy chce takiego obrońcy. Poślij-
cie swego giermka po jego człowieka, pana Hugorle-
ta Czarną Pięść. On was oceni. 

Giermków miał Wielobarwny Rycerz dwóch – 
jednego jasno-, a drugiego rudowłosego. Spojrzeli po 
sobie i pognali obaj, by po kilku zwrotkach przy-
prowadzić możnego rycerza, który wyglądał dokład-
nie tak, jak się nazywał. Ocenił kandydata na 
obrońcę zielonego proporca jednym krytycznym 
spojrzeniem i choć wcale mu się Wielobarwny Ry-
cerz nie spodobał, wzruszył ramionami, splunął 
i skinął głową. 

– Bierzemy go. Choć nawet i z nim będziemy 
mieli dwóch za mało. Nikt nie chce stawać przeciw 
Czarnemu Rycerzowi. 

– Czarniawemu! – wyrwało się Wielobarwnemu 
Rycerzowi. 

Czarna Pięść spojrzał na niego, oczekując wyja-
śnień. Nawet Sweto wyglądał na zainteresowanego. 

– Znałem prawdziwego Czarnego... Rycerza – 
odparł świeżo upieczony wojownik księcia Urloda. – 
Ten jest przy nim najwyżej Czarniawy. 

– Ano, wiedziałem, że musicie być pomyleni, jak 
się do naszej drużyny zgłaszacie – westchnął Czarna 
Pięść i odszedł. 

Wielobarwny Rycerz wygiął się w karykaturze 
dwornego ukłonu, uśmiechnął szyderczo do sekre-
tarza i wrócił do swoich. 

Wieczorem przyszedł po niego Buhaj 
i zaprowadził na skraj lasu, gdzie w ukryciu czekał 
piękny, śnieżnobiały rumak. 

– Trochę się opierał, aleśmy sobie porozmawiali 
i teraz mnie lubi, prawda? – Buhaj mrugnął i koń 
cofnął się przestraszony. – Tak, myślę, że cię nie 
zawiedzie. 



– Znaczony – zauważył Kwoka. – I trochę łatwy 
do rozpoznania. 

– Dlatego po ciebie przyszedłem. Domalujemy 
mu łaty, a potem się przejedziesz, żeby ciebie też 
polubił. 

– Łaty? – Usta Kwoki zadrżały w zapowiedzi 
uśmiechu. 

– Mam trochę brązowego, trochę ciemnoczerwo-
nego barwnika – odparł Buhaj. – Pokombinujemy. 

  
7. 
Rankiem następnego dnia stanęło naprzeciwko 

siebie siedmiu rycerzy z jednej i sześciu z drugiej 
strony. Czerwoną chorągiew prowadził Czarny Ry-
cerz, pod zieloną zaś stanął Wielobarwny Rycerz na 
Wielobarwnym Koniu. 

Rycerzy czerwonej chorągwi miało być pierwot-
nie ośmiu, niestety, w nocy zapodział się gdzieś koń 
jednego z nich, piękny bojowy rumak o imieniu 
Arwentos, duma stajni Pułkownika Południa, 
sprzedany ponoć za dwadzieścia grzywien. Powia-
dano, że nie było mu równych na świecie i że dla 
swego pana zrobiłby wszystko. 

To ostatnie z pewnością było prawdą. Upokarza-
jąco upstrokacony Arwentos modlił się ze wszyst-
kich sił swej rumaczej duszy, by tylko nie doszło do 
kolejnej jego rozmowy z Buhajem. Gotów był nawet 
sam wygrać całą bitwę. 

Tymczasem Borgerd, który nic nie wiedział 
o końskim postanowieniu, udzielał Kwoce ostatnich 
rad. 

– Lepszą on ma zbroję od waszej, bo i płaty pod 
tą czarną szatką, i hełm solidny twarz mu całą 
chroni. Jeno że walcowaty, to jakby wam się udało 
go w łeb walić, to mu się tak powygina, że może 
i głowę uszkodzić. No i widzi w nim gorzej, to go 
możecie od boku zajść. Albo i od tyłu – dodał ciszej, 
żeby wsparty o niego rycerz „nie może być” Ringweid 
nie usłyszał. – Umie włócznią robić, widać, jak ją 
trzyma pod pachą, taka nowa moda, ale bardzo 
skuteczna. Dajcie mu nadziać ze dwóch, to może ją 
przy którym zgubi. A z mieczem to wam już lepiej 
pójdzie. Ja wam radzę uderzać na niego od góry, bo 
ten jego hełm może tak dobrze głowy nie chronić. 
Ale zrobicie, jak chcecie. 

Kwoka skinął głową i rycerze, podpierając się 
wzajemnie, odeszli. Ringweid coś tam szeptał Bor-
gerdowi. Kwoka nie zdziwił się, gdy dobiegły go sło-
wa: „nie godzi się”. 

Zagrały trąby na znak, że kasztelan i książęta 
weszli na trybuny. Potem herold puścił białą chustę 
i zaczęło się. 

„Zdaj się na konia – poradził mu Buhaj. – To 
bydlę więcej razy było w bitwach niż my obaj razem 
wzięci. Będzie wiedział, co ma robić.” 

Zdaniem Kwoki cholerny koń absolutnie nie 
wiedział, co ma robić, zamiast bowiem ustawić się 
na boku i odczekać, aż się wszyscy powybijają, po-
niósł swego pana w sam środek ciżby, prosto ku 
śmierci. Kwoka cisnął przeszkadzającą mu tylko 
włócznią w najbliższego przeciwnika, odrzucił tar-
czę, którą i tak nie umiał się posługiwać w walce 
konnej, i sięgnął po miecz. 

Zupełnie mu się nie przydał. Nie miał jak użyć 
broni, bo jego rumak wpadł w szał. Wznosząc się na 
tylnich nogach, kopał wściekle tak innych rycerzy, 
jak i ich konie, wierzgając i gryząc. Kwoka poddał 
się wreszcie i pozwolił mu działać, skupiając się 
głównie na tym, by nie wypaść z siodła. 

Kiedy odpowiednio zmotywowany przez Buhaja 
koń wysadzał z siodła rycerzy spod czerwonej cho-

rągwi, Czarny Rycerz radził sobie niezgorzej 
z kompanami z drużyny zielonej. 

I stało się tak, jak się stać musiało – zostało ich 
tylko dwóch, Czarny i Pstrokaty naprzeciw siebie. 

– Zdaj się na mnie! – zawołał Arwentos. – Udam, 
że chcę go skopać z siodła, a naprawdę ugryzę. Za-
działa, zobaczysz! 

Niestety, dla Kwoki zabrzmiało to jak zwyczajne 
końskie parsknięcie. 

Czarny Rycerz ukłonił się swemu przeciwniko-
wi, spiął konia ostrogami i ruszył na Kwokę. 

Arwentos rzucił się ku niemu bez żadnych za-
chęt. 

Odchylę się w siodle, uchylę przed ciosem 
i uderzę z obrotu, wymyślił Kwoka, zapominając, że 
ma na sobie zbroję znacznie cięższą od zwykłej skó-
rzanej kurty, jaką nosił na co dzień. 

I kiedy już się odchylił, stracił równowagę 
i spadł. 

Zaskoczony Arwentos zapomniał o taktyce 
i przebiegł obok Czarnego Rycerza w galopie. 

Ten zaś zatrzymał się i obserwował, jak Kwoka 
gramoli się niezgrabnie, przeklinając wściekle 
wszystkich rycerzy, ich głupie zbroje i debilne tech-
niki walki. 

– Mam cię w swojej mocy – rzekł Czarny Rycerz. 
– Poddaj się. 

– Pierdol się, Czarniawy – warknął Kwoka na ty-
le głośno, by damy poczuły wzburzenie. 

– Czarniawy? – zdumiał się rycerz. – A, to miała 
być obelga! No nic, zakończymy to więc krwawiej. 

Zsiadł z konia i wyjął miecz. 
– Stawaj! – rzucił. 
Kwoka potrząsnął z niedowierzaniem głową. 

A jednak zsiadł z konia! Co za dureń! 
Ruszył na Czarniawego, wymachując niby to 

groźnie mieczem, by odwrócić jego uwagę od buzdy-
ganu, trzymanego w lewej ręce. Czarniawy nie był 
jednak głupi, udawany cios mieczem sparował, 
uderzenie buzdyganu przyjął zaś na tarczę. 

Wtedy Kwoka kopnął go z całej siły na wysoko-
ści brzucha i obalił na ziemię. 

– Ciężkie zbroje, ciężkie kłopoty! – zadrwił, 
przykładając ostrze do odsłoniętego fragmentu szyi 
Czarniawego. 

– Nie! – zastopował go okrzyk zza pleców. – Po-
wstrzymaj się! 

Odwrócił głowę, by ujrzeć, jak kuśtyka ku nie-
mu dwóch wspartych o siebie rycerzy. 

– To niegodne! – zawołał z trybuny książę Aro-
der, do którego należała czerwona chorągiew. – 
Trzech na jednego! 

– Jakich trzech? – wzruszył ramionami książę 
Urlod. – Tych dwóch połamańców tworzy razem 
ledwie jednego rycerza. I jako jeden się zgłosili, 
a kasztelan w sprawiedliwości swojej przyjął ich 
zgłoszenie jako wyrównujące szanse. Bo wyście, 
panie, mieli jednego więcej. 

– Ale to było na samym początku bitwy! 
– Na sam początek nie zdążyli. Kuśtykali, a to 

spowalnia. 
Borgerd i Ringweid dotarli tymczasem do Kwo-

ki. 
– Oddaj nam miecz! – zażądał Ringweid. – Nam 

się podda Czar... Czarniawy i nie na ciebie spadnie 
klątwa. 

– On mnie pokonał! – zaprotestował Czarny Ry-
cerz, widząc, jak Kwoka oddaje rękojeść ciągle opar-
tego o jego gardło miecza. – Tak się nie godzi! 



Ringweid zadrżał, słysząc te słowa, i omal nie 
doszło do tragedii. Na szczęście Borgerd trzymał 
miecz drugą ręką. 

– On was pokonał, ale to my trzymamy miecz 
przy waszym gardle. 

Czarny Rycerz przemyślał swoją sytuację. 
– Niech tam – mruknął. – Ale to będzie trochę 

dziwne, nie? Obaj zostaniecie Czarnym Rycerzem? 
Ringweid i Borgerd spojrzeli po sobie. 
– Mamy jeszcze pojedynek do rozstrzygnięcia – 

przypomniał Ringweid. 
– I zabić mnie musicie, bo tajemnicę waszą 

znam – dodał Borgerd.  
– Ano prawda. I zabić was muszę. Ale to póź-

niej. Najpierw czyńmy, cośmy przyrzekli czynić. 
– Czyńmy! – zgodził się Borgerd, myśląc, iż 

dzięki temu nie będą winni Kwoce żadnych pienię-
dzy. – Poddajecie się zatem? 

– A co mi tam – westchnął Czarny Rycerz. – 
Poddaję się tym oto dwóm szlachetnym rycerzom, 
co walczyli jak jeden! – zawołał. 

– Dobrze! – sapnęli równocześnie i zwrócili się 
ku Kwoce. 

– Wypełniło się – rzekł Ringweid. – Ruszajcie te-
raz, droga stoi przed wami... 

– ... otworem – dokończył za niego Borgerd. – 
Jakośmy... 

– ... przyrzekli. 
– Co wy tak jeden przez drugiego? – zaintereso-

wał się Kwoka. 
– Klątwa zaczyna działać – wyjaśnił mu rycerz, 

który nie był już ani Czarny, ani Czarniawy. – Nie 
wiem, jak to się dzieje, ale spłynęła na obu po rów-
no. Pewnie są teraz jakby jednym rycerzem. 

Kwoka skinął głową, jakby cokolwiek z tego zro-
zumiał, i ruszył ku oczekującemu go Buhajowi. 

Za nim poczłapał nieco zawstydzony Arwentos. 
  
8. 
Opuścili gród jak mogli najszybciej, z obawy, że 

gdy się mag Vidoczek dowie o niezwyczajnym wyni-
ku turnieju, może im spłatać jakiegoś psikusa. Je-
chali długo w milczeniu, aż wreszcie Kwoka zapytał 
z wysokości swego nowego bojowego rumaka, o co 
właściwie Buhajowi chodzi. 

– Takie tam pieprzenie – burknął Buhaj. – Jak 
ty teraz jesteś rycerz, to co ja jestem? Giermek? 
Sługa? 

– Tym się przejmujesz? – nie uwierzył Kwoka. 
– Ano tym – skłamał Buhaj, myśląc o błękitnej 

pannie, na której nie zrobił najmniejszego wrażenia. 
– Dość tego – warknął Kwoka po kilku kolejnych 

zwrotkach milczenia. Zsiadł z konia i zmusił do tego 
samego Buhaja. – Klękaj! 

– Kwoka, widzisz, co się dzieje! Już ci odbija! 
– Klękaj, idioto, pasuję cię na rycerza! 
– Ty mnie pasujesz? 
– Ja. Jak jakiś tam kretyn podczas jakiejś bi-

twy, w której wszyscy zginęli. Klękaj! 
I ogłupiały Buhaj, sam nie wierząc w to, co robi, 

ukląkł. A gdy Kwoka oznajmił mu, że już po wszyst-
kim, że już z niego rycerz, wstał i aż mu pociemnia-
ło przed oczami, gdy dostał w twarz ciężką, rycerską 
rękawicą. 

Zareagował po swojemu – odruchowo. 
– Tak właśnie ma być – stęknął czas jakiś póź-

niej Kwoka, plując krwią. – To był ostatni cios, jaki 
przyjąłeś bez... eee... No, ostatni taki cios. 

Buhaj, który leżał zwinięty po zdradzieckim 
uderzeniu w żołądek, skinął niemrawo głową. 

– To znaczy, żem teraz rycerz? – upewnił się 
dwie zwrotki później. 

– Obajmy rycerze! 
– Prawdziwi? 
– Najprawdziwsi! 
– To dobrze. To teraz musi mnie zauważyć. 
Poleżeli jeszcze trochę pod niebem i pod zdu-

mionym spojrzeniem Arwentosa, który nie widział 
jeszcze, by jacykolwiek rycerze zachowywali się 
w ten sposób. Aż wreszcie Kwoka jęcząc podniósł się 
z ziemi i pełen jak najgorszych przeczuć zapytał: 

– Kto? 
  
________________________ 
  
1 To może wydawać się dziwne i niespodziane. 

Jeśli jednak redakcja pozwoli na kontynuowanie 
serialu, pewne rzeczy – jak niespodziewani pomoc-
nicy Buhaja czy tajemnica nie-wiewiórczego herbu 
rycerza Ringweida – znajdą wyjaśnienie 
w przyszłości. Na razie poupajam się faktem, że 
jedynie ja znam rozwiązania wszystkich zagadek. 



Monika ‘Mara’ Sokół 

Prorok 
  
  
Duma rozpierała pierś Wielkiego Kapłana, gdy 

patrzył na sunące po niebie opasłe transportowce. 
Pomimo że coroczne obchody święta ku czci Boga-
Słońce już się zakończyły, zarówno on, jak i stojący 
obok Cesarz wciąż nie mogli oderwać oczu od poma-
lowanego w jaskrawe barwy konwoju. 

– Uroczystość była imponująca – mruknął 
z uznaniem Cesarz, nie patrząc nawet na Kapłana. – 
Nie wątpię, że twoja kompetencja jak zwykle zapew-
ni nam pomyślność w nadchodzącym roku. 

Kapłan lekko skinął głową, przyjmując słusznie 
należący mu się komplement – od niego przecież 
zależą losy całej cywilizacji. Gdyby zaniedbał choćby 
jeden z wielu szczegółów skomplikowanej ceremonii, 
obrażony Bóg-Słońce mógłby zgasnąć lub co gorsza 
wybuchnąć, niszcząc cały układ planetarny i kilka 
okolicznych. Tak więc uznanie, które okazał mu 
Cesarz, było jak najbardziej właściwe. 

Chociaż z drugiej strony, nie lubił tego bubka. 
Urodzony tylko po to, by rządzić, nigdy nawet nosa 
nie wysunął poza stolicę. Był karmiony, myty, no-
szony, a jego jedynym zadaniem było wydawać roz-
kazy. Przyznać jednak trzeba, że rządzenie olbrzy-
mim Imperium Majoteków nie należało do rzeczy 
prostych. No, ale od czego ma się rzeszę doradców? 

Kapłan skrzywił się niemal niezauważalnie – nie 
chciał, by tę słodką chwilę tryumfu zatruwały mu 
myśli o pogardzanym władcy. Znów spojrzał w górę, 
a widok statków sunących pomiędzy chmurami 
przywrócił mu błogi spokój, jaki odczuwa się po 
dobrze wykonanej pracy. Tegoroczne uroczystości 
były największe w historii Imperium, gdyż przy oka-
zji świętowano zwycięstwo nad Nung Chao – federa-
cją planet kupieckich. Wojna trwała przez długie 
lata, jednak kilka tygodni temu siły Cesarza defini-
tywnie rozbiły flotę federacyjną i wreszcie nastał 
pokój. Pokój? Po twarzy Kapłana przemknął cień 
paniki. 

– Musimy zerwać rozejm z Chanatem! 
– Tak – zgodził się bez wahania Cesarz. – Prze-

cież nie możemy dopuścić do tego, żeby 
w następnym roku ceremonia była skromniejsza, 
prawda? Mogłoby to zakłócić właściwy porządek 
rzeczy. 

Mimo dzielącej ich wzajemnej antypatii w tej 
jednej sprawie rozumieli się niemal bez słów – nie 
mogło zabraknąć ofiar dla Boga. 

  
*** 

  
– Komandorze, pora rozpocząć ewakuację – za-

meldował oficer pokładowy. Jego błękitne pióro, 
oznaka wysokiej rangi wojskowej, lśniło w czarnych 
włosach. – Niedługo przekroczymy punkt krytyczny. 

– Wiem o tym. – Wzrok Komandora był zimny 
jak lód. Niebieskie oczy i jasne włosy zdradzały, że 
nie pochodził z macierzystego układu Imperium. – 
Zainicjować wybudzanie i rozpocząć ewakuację. 

– Tak jest, komandorze! – Załoga doskonale 
znała swoje obowiązki i wszystkie rozkazy wykony-
wane były błyskawicznie. Część podwładnych już 
udała się do doków, gdzie przycumowane były sza-
lupy, natomiast reszta zabezpieczała statek przed 
zejściem z kursu i uruchamiała mechanizmy odpo-

wiedzialne za doprowadzenie ładunku do wymaga-
nego stanu. 

Komandor stał na mostku wpatrzony 
w olbrzymią tarczę Słońca, która zbliżała się nie-
ubłaganie. Blask wybuchów słonecznych odbijał się 
refleksami w purpurowo-złotych piórach dowódcy – 
świadectwie wybitnych osiągnięć w boju. Komandor 
wielokrotnie brał udział w kampaniach Imperium, 
a jego odwaga i umiejętności przywódcze były wręcz 
legendarne. Od pewnego czasu jednak zaczął zasta-
nawiać się nad sensem polityki podbojów prowa-
dzonej przez Cesarza i swojej w niej roli. Roli ślepe-
go i okrutnego narzędzia. Po latach wojen dostrzegł 
w swoich wrogach ludzi godnych szacunku. Podzi-
wiał ich odwagę, inteligencję, poświęcenie. Dlatego 
też ciężko było mu wykonać to jakże zaszczytne 
zadanie, powierzone mu jako nagroda za zasługi. 

Patrzył prosto w twarz żarłocznego Boga-Słońce. 
Za taki przywilej wielu oddałoby cały swój majątek, 
a on nie czuł nic poza pustką. Nie musiał widzieć 
ekranów kontrolnych, by wiedzieć, że w tym mo-
mencie kapsuły hibernacyjne otwierają się i tysiące 
otępiałych jeńców – naukowców, artystów, dowód-
ców i innych wybitnych obywateli Nung Chao, wra-
ca do życia. Nie na długo jednak. 

– Komandorze, musimy opuścić statek ofiarny. 
– W głosie oficera słychać było echo starannie 
ukrywanej ekscytacji wywołanej bliskością Boga. 

– Tak. – Komandor ocknął się z zamyślenia. – 
Opuścić mostek! 

Szalupy oddaliły się na bezpieczną odległość, by 
załoga mogła stamtąd obserwować mistyczną chwi-
lę, gdy transportowce znikną w niewiarygodnym 
żarze boskiej istoty. Ten starożytny rytuał, przywró-
cony trzysta lat temu, zapewniał Imperium przy-
chylność potężnego Boga, który łaskawym okiem 
patrzył na wciąż nowe wojny ofiarne. 

– Kolejna wojna, kolejni jeńcy, kolejne ofiary. 
Błędne koło! – prychnął Komandor. Poczuł się nagle 
bardzo zmęczony. – A co się stanie, gdy zabraknie 
już wrogów? – pytał siebie. – Nie będzie ani wojen, 
ani jeńców? Będziemy wysyłać statki ofiarne 
z obywatelami Imperium? I po co? Z powodu trady-
cji? Ten wąż kiedyś połknie własny ogon! I mam 
nadzieję, że się nim zadławi... – Pogładził jasną bro-
dę gestem, który zawsze pomagał mu uspokoić kłę-
biące się w głowie myśli i znaleźć właściwe rozwią-
zanie. 

– Komandorze, Cesarz wyraził pragnienie osobi-
stego złożenia panu gratulacji za doskonale prze-
prowadzoną akcję. – Oficer z błękitnym piórem 
skłonił się przed nim z szacunkiem. 

Komandor skrzywił się niezauważalnie, czując 
jednocześnie, jak w jego głowie rodzi się Plan. Naj-
pierw powolutku i nieśmiało, po chwili jednak za-
czął nabierać wyraźniejszych kształtów. 

  
*** 

  
Uroczystości ofiarne w następnym roku przy-

ćmiły swoim przepychem wszystkie dotychczasowe, 
pochłaniając przy tym olbrzymie nakłady finansowe. 
Skarbiec Imperium wciąż jednak wypełniony był 
pieniędzmi po brzegi, gdyż cesarstwo zmieniło swoją 
politykę z podbojów na ekspansję gospodarczą. 

Tym razem statek wyruszający w swoją drogę 
ku Słońcu był tylko jeden. W dodatku niewielki. 
Oprócz załogi znajdowali się na nim Cesarz 
i Kapłan. I to bynajmniej nie w roli pasażerów. 

Stojący w loży obserwacyjnej Komandor pogła-
dził swoją jasną brodę. Teraz był nie tylko dowódcą 



wojskowym, ale także Prorokiem. Rok temu, pod-
czas misji ofiarnej, Bóg-Słońce wybrał go, by został 
Jego głosem pośród śmiertelników. Tym samym 
Komandor zyskał nieograniczoną władzę. Co praw-
da na początku odzywały się głosy sprzeciwu 
i potępienia, ale szybko zamilkły, gdyż ich właścicie-
le zaginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. 
W tym również dopatrywano się ręki Boga, chociaż 
lepiej zorientowani stawiali na armię. Podbite plane-
ty wchodzące w skład Imperium, jak również jego 
sąsiedzi, odetchnęli z ulgą na wieść o diametralnej 
zmianie polityki zagranicznej Cesarstwa. 

Komandor patrzył na wielkie monitory, na któ-
rych widać było mały stateczek ginący 
w rozgrzanym wnętrzu Słońca. 

– Dołączcie do swoich ofiar, oprawcy. – Mściwy 
uśmiech wykrzywił jego usta. Z nienawiścią pomy-
ślał o całej dynastii cesarskiej, która w zamian za 
wygodne życie co roku wysyłała na śmierć tysiące 
istnień. A on przez długie lata był narzędziem w ich 
rękach. Jakże skutecznym narzędziem! – pomyślał 
z goryczą. 

– Jakie są twoje rozkazy dotyczące uroczystości 
za rok? Kogo Bóg wybrał na ofiarę? – Nowy Kapłan 
wyrwał go z zamyślenia. Komandor odwrócił się 
i spojrzał na siedemdziesięciu dwóch synów nie-
dawno zmarłego Imperatora, zgromadzonych w loży. 
Uśmiechnął się drapieżnie: 

– W najbliższym czasie ofiar nam nie zabraknie. 



JK 

Noir story in piekło 

(komentarz: Gadulissima) 
  
Na początku chciałbym oznajmić, że korzystając 

z okazji wypowiedzi muszę wyprostować jedną bar-
dzo ważną, rzekłbym wręcz oburzającą rzecz, której 
jako Urzędnik Piekielny puścić Żyjącym płazem nie 
mogę!  

Na początku będzie przestroga, a przestroga jest 
u mnie, bo jam tekst ten czytała. I powiadam, że 
długi jest utwór ten, i nie każdemu będzie dane 
przejść do końca, gdzie uwag trochę zamieszczę. 
Albowiem jam jest ta, która gada i gadać będzie, 
dopóki sił starczy i w płucach powietrza. 

Otóż jeśli ktokolwiek i kiedykolwiek, nawet jeśli 
będzie to na Saharze w porze obiadowej ktoś wam 
powie, że jest upalnie jak w piekle, to ostatnim 
miejscem, dla którego to powiedzenie się sprawdzi, 
będzie Piekło właśnie! 

Azaliż przysłowie o piekle, co zamarzło, praw-
dziwe jest? Albowiem sugestia pada, jakoby 
w piekle nie było gorąco... Sugestia ta nieprawdą 
jest wszakże, o czym świadczyć będzie dalsza część 
utworu. 

I mówię wam to ja, urzędnik Wydziału Nielegal-
nych Emigracji, który w Piekle jest już chyba dzie-
siąty ziemski rok i niewiadomo który raz z rzędu 
miał nadzieję, że wisząca nad nim chmura siarki 
wyemituje trochę mniej ciepła! 

Tyle tytułem wstępu, ale kiedyś musiałem to 
z siebie wyrzucić. 

Zaprawdę, powiadam: interpunkcja konieczna 
jest. Aby wysiłku oszczędzić Czytelnikowi i aby wy-
powiedź zrozumiałą się stała. Przecinki, spójniki – 
oto, czego zabrakło w długim zdaniu o Saharze. 

Tak więc upał jak zwykle piekł wszystkie poku-
tujące w mieście Hades dusze, nie pozwalając nawet 
na jeden lżejszy oddech. 

Nawet jeśli stylizacja na mowę potoczną ma 
miejsce, użycie „tak więc” na początku frazy razi 
oczy. Albowiem tekst pisany nie jest tożsamy 
z mową... 

Nie zmieniło to jednak faktu, że miałem względ-
nie dobry humor i kiedy tylko zamknąłem za sobą 
drzwi biura, od razu wskoczyłem na krzesło, bez-
czelnie wywaliłem nogi na biurko i machałem ogo-
nem w rytm jakiejś zapamiętanej z Ziemi piosenki. 
Nie chciało mi się robić nic, toteż z przyjemnością 
spoglądałem na tony czekających na uzupełnienie 
papierów, których obiecałem sobie nawet nie tknąć 
w celu rozkoszowania się moim absolutnie nieod-
powiedzialnym lenistwem. Mało tego, nie czułem też 
zbytnio, że chce mi się palić. 

Moją ziemską wędrówkę zakończyły właśnie pa-
pierosy, a dokładnie rak płuc, jakie spowodowały. 
Za życia grzeszyłem zaniedbując rodzinę i oszukując 
innych, czerpiąc z tego absoltuną przyjemność. 
Rozbiłem także niejedno małżeństwo i to dla własnej 
satysfakcji. A co najważniejsze, ani przez chwilę nie 
chciałem prosić o rozgrzeszenie. Jak mówiła moja 
żona, był ze mnie kawał sukinsyna. 

Takoż i wędrówka moja na ziemskim łez padole 
przez papierosy zakończona będzie, jeśli taka wola 
Nieba... Powiadają bowiem, że palenie samobój-
stwem na raty jest. Zaprawdę jednak, za wiele em-

fazy, za wielkie napuszenie, za sztywny język, 
abym uwierzyła, że narrator jest sukinsynem.  

Tak więc wylądowałem tutaj i za karę, oprócz 
wiecznego gorąca, przyszło mi cierpieć wieczny głód 
tytoniowy. Było to o tyle perfidne, że ilekroć bym nie 
sięgnął do kieszeni marynarki czy spodni, zawsze 
znajdowałem w niej paczkę moich ulubionych pa-
pierosów. Chcąc zaspokoić głód, najszybciej jak 
mogłem podpalałem je od ogona i kiedy już byłem 
pewien, że po płucach rozprowadzi się ta upragnio-
na woń dymu, kiedy w ustach czułem bibułkę, pa-
pieros zmieniał smak na ten okropny, słodki dez-
odorant kwiatowy jaki kupiłem kiedyś żonie na 
spóźnioną rocznicę ślubu. 

Okropieństwo. 
I tak cały czas, wiecznie na głodzie tytoniowym, 

o jakim wam, ziemskim palaczom nigdy się nawet 
nie śniło. 

Po co ja to mówię, i tak sobie tego nie wyobrazi-
cie. 

I każdy, kto raz chociaż palenie rzucał i strzymał 
na odwyku dłużej niż dzień jeden, wyobrazić sobie 
potrafię mękę tę piekielną. Straszliwe okrucieństwo 
kary, jakże dotkliwe, jakże diabelsko przewrotne – 
jakże mi się podoba.  

A więc siedziałem sobie w ten mało przestający 
urzędnikowi sposób, napawając się szczęściem 
z postanowienia nie uzupełniania papierów aż, co 
logiczne, jeśli chcę wam cokolwiek opowiedzieć, 
wydarzyło się coś co zmieniło totalnie plan mojego 
dnia. 

Niechaj każdy ujrzy jasno, jaki koniec czeka 
tych, którzy popełniają, jako i Autor popełnił, grzech 
zaniedbania i lenistwa. Oto zdania powyższego nie 
przeczytawszy głośno, zapomniał Autor ów 
o brzmieniu, sensie i logice, składnikach niezbęd-
nych w literackiej wypowiedzi. Zaprawdę, od „więc” 
nie zaczyna się zdania. Zaprawdę, czasownik „prze-
stawać” inne ma znaczenie, czego dowodem słow-
nik, najlepszy przyjaciel pisarza. Zaprawdę, od wy-
razu „logiczne”, logiki właśnie w wypowiedzi zabra-
kło, jakiż jest bowiem związek z chęcią opowiadania 
nam czegokolwiek, a wydarzeniem, które zaszło? 
Człek prosty a prymitywny, ośmielający się komen-
tować niniejsze dzieło, nie pojął sensu frazy, nie 
zrozumiał myśli autorskiej...  

Tym razem na biurku zadzwonił telefon. 
A zatem sytuacja podobna, jak opisywana, mia-

ła już miejsce, na co wskazuje „tym razem”. Jedna-
kowoż w tekście utworu sytuacji tej znaleźć nie moż-
na... 

– Niech pana diabli, panie Adamie. – przywitała 
się sekretarka, jak zwykle przychodząca do pracy 
później ode mnie. – Wiem, że miałam... 

Wrzasnąłem. 
– Przecież mówiłem wczoraj, ze jestem dzisiaj 

bardzo zajęty i miała pani nikogo do mnie nie 
wpuszczać! 

– Ale ma pan gościa.. z góry. 
Argument sekretarki do mnie nie trafił 
– Niech idą do Sawińskiego, on ma dzisiaj mniej 

papierkowej roboty ode mnie! – na nowo napawałem 
się swoim genialnym planem nieuzupełniania nicze-
go. 

– Ale pan mnie chyba nie zrozumiał... to nie 
z Administracji... to z  g ó r y... 

Ten akcent położony na ostatnie słowo wprawił 
mnie w zadziwienie. 

– No co... Niech pani nie mówi, że... – 
z niedowierzania ściszyłem głos. – To z  
t a m t e j góry...? 



– Jeśli mnie oczy nie mylą... to tak... 
– Garnitur...? Skrzydła..? Jest pani pewna...? 
Na cholerę one mi tutaj! 
Azaliż chodzi o skrzydła? 
Cały dzień leżały sobie tam u Góry na przyjem-

nych plażach, kąpały się w morzu i słuchały świet-
nej muzyki, a jak się już u nas zjawiały, to po nic 
dobrego! 

– Niech pana diabli, panie Adamie. – przywitał 
się Anioł, wchodząc do środka. Natychmiast jednak 
przystanął i zaczął rozglądać się po biurze kręcąc 
z niesmakiem głową. – Nie zazdroszczę lokalu, nie 
zazdroszczę... 

– Nie ja urządzałem wnętrze. – odpowiedziałem 
ponuro, ale Anioł nic nie zareagował. Dopiero po 
chwili zniesmaczenia zwrócił się do sterczącego za 
biurkiem mnie. 

Yyyy... „Sterczący za biurkiem ja”, tedy „ster-
czącego za biurkiem mnie”. I końcówki się zgadzają, 
i deklinacja się zgadza... A zdanie kuleje, jak szkapa 
ochwacona... 

– Jak mnie pan nie poznaje, jestem Archanioł 
Gustaw. 

– Rzeczywiście, nie poznałem. – nie wiedziałem, 
jak się witać z Aniołami, ale jakoś nie wprawiło 
mnie to w smutek. – O co chodzi? 

Gustaw ściągnął okulary, odsłaniając niebieań-
skie oczy i zasiadł na krześle. Spod służbowego 
garnituru wystawał kołnierz koszuli hawajskiej. 

– Nasz Urząd Emigracji zarejestrował ucieczkę 
dwóch dusz do was. 

– Nie wierzę! – wypaliłem natychmiast – Chce 
mi pan powiedzieć, że ktoś uciekał z Nieba do Pie-
kła?! 

– Na to wygląda, panie Adamie. Byliśmy z tym 
już u Astarota w sprawie ich odnalezienia. Skiero-
wał nas do pana. Ale zaszczyt, nie? – rozsiadł wy-
godniej, krzyżując nogę na kolanie i machając 
odzianą w klapki stopą. 

Nie wiem, czy to wrodzona – a raczej pośmiertna 
– nienawiść dusz piekielnych do Aniołów, ale ten 
gość działał mi na nerwy. 

– Kto taki? 
– Dwoje ludzi. – pstryknął palcami i na biurku 

pojawiły w chmurce dymu dwa dokumenty. – Pani 
Alina Swarzędz i Stanisław Wtorek... Coś tu gorąco 
u pana... nie ma pan klimatyzacji? 

– Niestety nie. 
– Szkoda. – bąknął. – Wracając do sprawy. Tych 

dwoje zniknęło nam spod bram Raju dwa tygodnie 
temu, po prostu wyszli z Sądu i znikli. Na początku 
myśleliśmy, że doszło do jakiejś pomyłki 
w papierach i że dusze trafiły do Czyśćca, a ich 
pisma przez przypadek do nas. Kiedy jednak dosta-
liśmy odpowiedź i odpis z Sądu Ostatecznego okaza-
ło się, że o pomyłce nie może być mowy. Raport 
Świętego Piotra także nie wspominał o wejściu tej 
dwójki. Potem były wielki szum, bo musieliśmy 
o tym powiedzieć Szefowi. 

– I trafiliście tutaj? 
– No bo gdzie mogli uciec? W Czyśćcu ich nie 

mają, my ich nie mamy... pozostaje tylko Piekło. 
Niech mnie szlag. Odkąd nie żyję, nawet przez 

myśl mi nie przeszło, że z Nieba można chcieć ucie-
kać! Zazwyczaj zajmowałem się odnajdywaniem 
osób, które znalazły się tu przez pomyłkę przy wypi-
sywaniu przepustek na Sądzie Ostatecznym, albo 
też ucieczce z Czyśćca. Ale żeby uciekać z Nieba? 
Poza tym, przecież mają takie służby graniczne, że.. 

– Nie pytaj, jakie mamy zabezpieczenia granicz-
ne, bo i tak ci nie powiem. 

Nie pytał wszak... 
Skubaniec czytał w moich myślach! Ciekawe, 

czy przeczyta to? 
– Heh, jeśli pan nie zauważył, jestem już 

u diabła, tak więc bardziej do niego iść już nie mo-
gę, panie Adamie. – Gustaw uśmiechnął się. – Swoją 
drogą, niezwykły ma pan ogon. Jakaś nowa moda? 

O nie... Myślałem, że uda mi się to utaić... Już 
myślałem, że chociaż Anioł powstrzyma się od ko-
mentarza na temat mojego ogona... Ale eh, skoro się 
wydało, powiem wprost: nienawidziłem swojego 
ogona. Był okropny. Chudy, za długi, plątał się pod 
nogami, ledwo krzesał ogień. Próbowałem ukryć go 
przed wzrokiem innych dusz, ale... no to było nie-
możliwe. Nie wiem, czy to w ramach kary otrzyma-
łem najgorszy model. Cholera, nawet moja sekre-
tarka miała lepszy! I tak, cholera, mam na jego 
punkcie kompleks! I syćcie się tą świadomością aż 
wasze pozbawione współczucia dusze napełnią się 
do syta! 

I oto błąd logiczny, albowiem „sycić się do syta”, 
to pleonazm jest. 

Nie.. stop, Adam.. Wdech, wydech, i wdech, 
i wydech... 

– No już, proszę się tak nie denerwować. Wszel-
kie inne informacje znajdzie pan na tych papie-
rach... – pstryknął palcami i koło dwóch kartek A4 
pojawiły się następnych parę. – I tych. 

Anioł chwilę namyślił się, po czym pstryknął raz 
jeszcze. 

– Te teczki również się przydadzą... 
Potem nie było już mowy o żadnych zahamowa-

niach i po kilku chwilach widziana nad okopem 
z teczek twarz anioła uśmiechnęła się. 

– Wszystko. Znajdzie pan te dusze i zaprowadzi 
do Rajskiej Ambasady. 

– Jasne... – odpowiedziałem załamany spogląda-
jąc na kartotekowy wał przeciwpowodziowy, a Anioł 
wstał. 

(Wał przeciwpowodziowy... tak, to określenie by-
ło dobre) 

A czemuż dobre było określenie owo? Wszak 
w Piekle, jakie opisane zostało, o wielkiej wodzie nie 
wspomniano słowem...? 

– Słyszałem, że obiecał pan sobie dzisiaj nie ro-
bić żadnej papierkowej roboty... Chyba pokrzyżowa-
łem panu plany, ale widzi pan, to jest Piekło. Trzeba 
trochę pocierpieć, co nie? – założył okulary przeciw-
słoneczne i uśmiechnął się odsłaniając lśniące ząb-
ki. 

Patrzyłem na niego kipiąc ze złości. Wyglądałem 
zapewne jak ta chmura siarki za oknem. 

– To ja lecę. Powodzenia życzę, panie Adamie. – 
obrócił się i poszedł do drzwi. 

Jeszcze raz popatrzyłem na leżący mi przed no-
sem stos papierzysk i załamałem się. 

To było piekło. To jest właśnie piekło. Są 
w tobie dwa sprzeczne uczucia – jedno budzi w tobie 
nienawiść do czegoś, za co wpadłeś właśnie tutaj, 
a drugie każe ci w to brnąć, to niewiadomoego po-
chodzenia popęd, który każe ci cierpieć i którego 
"zaspokajanie" przynosi jeszcze więcej bólu. Za życia 
mienawidziłem papierkowej roboty... I teraz musia-
łem robić to, czego nienawidziłem. I nie ma ucieczki 
– trzeba pisać, przeglądać, a tylko się wściekasz... 

Nie trafcie do piekła. Albo pokochajcie papiery. 
W końcu jednak udało mi się odnaleźć ważne 

informacje. Z portretu psychologicznego kobiety 
wynikało, że z Aliną... z Alą, kłopotów być nie po-
winno. 



Alina... Ala. Umarła młodo, a za życie kochała 
mocne wrażenia, skakała z samolotu na spadochro-
nie, na bungee i kilka innych takich ciekawych. Ku 
jej rozpaczy, zmarła w czasie operacji na serce (do-
kumenty milczały, czy prosiła o niepodawanie nar-
kozy), czyli jak nic nie czuła. Tutaj, w Piekle, mogła 
moment śmierci przeżywać dowolną ilość razy. Poza 
tym była osobą wierzącą, z rodziną... Na pewno 
znajdę ją w jakimś stowarzyszeniu samobójców, 
albo czymś takim. Łatwizna. 

Gorzej było z panem Wtorkiem. Nieomylne akta 
podawały, że mężczyzna był przykładnym obywate-
lem, dbającym o rodzinę i dom ojcem i mężem, 
czynnie wspomagającym akcje charytatywne i kilka 
innych organizacji do walki z ubóstwem. Fakt, był 
okropnie bogaty, ale wyglądało na to, że dorobił się 
zupełnie uczciwie, korzystając ze swojego talentu 
hazardowego. Gdyby oszukiwał w pokera, 
z pewnością sztywniaki Sądu Ostatecznego wpisały-
by to w akta. Co więc mogło go ciągnąć do Piekła? 
A przede wszystkim, co mnie dużo bardziej intere-
sowało, gdzie go mógł teraz być? 

Myślałem chwilę, siedząc zachmurzony na krze-
śle i znienawidzonym ogonem wymachując ósemki. 
Potem wstałem, powiedziałem sekretarce że udaję 
się w akcję terenową i wyszedłem z biura. Najpierw 
postanowiłem znaleźć Alinę, może ona będzie wie-
działa coś o Wtorku. Jej samej najlepiej będzie za-
cząć szukać w Kręgu Samobójców. 

Urzędnikom piekielnym na czas wykonywania 
zadań w terenie przysługiwał mały-duży immunitet 
– niektóre kary malały do znośnego wymiaru, tak 
wiec wędrówka po wiecznie topiącym się od gorąca 
asfalcie była możliwa do zniesienia. Musiałem 
w końcu mieć warunki do zadbania o podtrzymanie 
imidżu Hadesu. Balibyście się Piekła, gdyby zalała 
je fala nielegalnych imigrantów, albo nie przestrze-
gano by praw, ha? 

I po raz wtóry nie potrafię pojąć autorskiej myśli. 
Na czym polega dbanie o imidż, czyli image? Immu-
nitet na mękę tworzyć ma warunki do dbania 
o wizerunek Hadesu? Zaprawdę, skrót myślowy to 
być musi, nic innego. 

Na kolejkę do Kręgu Samobójców złapałem 
niemal w ostatniej chwili, ale łutem szczęścia czy 
nie, w Kręgu Samobójców byłem parę minut później 
i od samego wyjścia na peron rozglądałem się za 
jakimiś ulotkami stowarzyszeń. Alina zapewne wy-
brałaby coś ekstremalnego, więc dałem sobie spokój 
z przeglądaniem połykania trucizny. Szukałem sko-
ków z wieżowca, dźgania nożami i tym podobnych. 

Wystarczyło mi zaledwie pół godziny by zapisać 
kilka stron numerów telefonów osób odpowiedzial-
nych za zrzeszanie żądnych "przygód" samobójców. 

Samobójcy mieli wyjątkowi system kar. O ile 
w pozostałych Kręgach, tak jak moich, cierpienie 
polegało na niesamowitej eskalacji rzeczy, których 
za życia nienawidziliśmy, tak samobójcy cierpieli 
oglądając swoją śmierć, na nowo ją przeżywać – tym 
razem z uczuciem skrócenia życia, które mogłoby 
dalej ułożyć się lepiej, doprowadzić do Szczęścia... 
oczywiście Alina nie cierpiała, bo zbiegłą do Piekła, 
a nie trafiła tu w ramach kary. Zachowywała swoje 
ziemskie przyzwyczajenia, więc o ile inni samobójcy 
cierpieli, ona bawiła się w najlepsze w przeżywanie 
własnej śmierci, bez ryzyka, że zginie. 

Próbując nie rzucać się nikomu w oczy z moim 
ogonem, taksówką pomknąłem więc prosto do 
pierwszego adresu. 

– Widzę, że jest pan jakimś urzędnikiem. Pan 
też do Banku Wspomnień z Cierpień? 

Widzac, że oczy taksówkarza patrzyły się na 
mnie w lusterku, odruchowo i protekcyjnie schowa-
łem ogon za siebie. 

A widzenia w powyższym fragmencie mnóstwo, 
choć niepotrzebne to i stylistycznie ohydne... 

– Banku cierpień? Co to takiego? 
– Nie słyszał pan? Absolutna nowość tutaj! Ja-

kiś facet założył bank, w którym dusze mogą zosta-
wiać opisy, nagrania swoich cierpień... idiotyzm, 
nie? 

Racja. Totalnie bez sensu... Po co komu taki 
bank?! 

Pod wskazanym na ulotce adresem mieścił się 
niewielki budynek. Stojąca za ladą starsza kobieta 
miała wybałuszone oczy. Musiała mieć okropną 
śmierć. 

– Niech panią diabli. – przywitałem się. – Mia-
łem się tutaj umówić z tą kobietą, podobno jest 
zrzeszona w waszej grupie. To jej zdjęcie. 

Starsza pani popatrzyła na nie i pokręciła gło-
wą. 

– Niestety, pierwszy raz widzę. 
Podobnie było w następnej organizacji i jeszcze 

następnej. Już myślałem, że albo Alina wcale nie 
była taka głupia, albo ja idę złym tropem, ale już 
w trzeciej organizacji znalazłem ją. 

– No pewnie, że wiem! – dziwacznie ubrany facet 
cały czas wykrzykiwał. – No pewnie! Ona jest tą... 
no! Jak jej tam... 

– Członkinią stowrzyszenia... 
– Wiem, wiem! – skarcił mnie, ciągle wrzeszcząc 

– Tylko kim ona... Ona jest... Ona jest... no, weź mi 
pan pomóż, mam to na końcu języka! 

– Skacze z bungee na zbyt długiej linie...? – za-
sugerowałem cicho. 

– A co pan opowiadasz! – ryknął z nową siłą – 
Ona jest tą... u nas... no, siedzi na widowni 
a potem... Statystką, o! – mężczyzna uśmiechnął się 
zatryumfowany ze znalezienia właściwego słowa – 
Widziałeś pan, wiedziałem, że sobie przypomnę! 

– Statystką? W czym? – zapytałem zdziwiony. 
Alina powinna dać się gryźć niedźwiedziom polar-
nym, wieszać na linkach hamulcowych... 

– W przedstawieniu magikal... magiko.. No, cho-
lera, jak to się mówi?! 

– Magicznym. 
– No właśnie! Jeździ sobie z takim jednym ma-

aagikiem, siedzi na widowni i na niektórych po-po-
pokazach zgłasza się na tą... no... – nie był pewny, 
czy dobrze mówi poszczególne słowa. 

– Ochotniczkę? 
– No właśnie! I wtedy biorą ją na scenę i... 
– Wie pan, gdzie ją mogę znaleźć? – przerwałem 

mu, chcąc szybko dowiedzieć się konkretów. 
– No pewnie! Czekaj pan, mam ich zyw... wyz... 
– Wizytówkę? 
– Zgadza się! Wityzówkę właśnie. – podłubał 

chwilę w portfelu i wyciągnął z niej kartonik. – Pro-
szę. 

Wziąłem wityz..., cholera!, wizytówkę do rąk. 
Grupa magiczna "SzarL(ewi)atan" z magikiem 
Johnnym Dzieisęć i Półtorapalcem – eh, miał fajny 
ogon... – na czele stała sobie na tle płomieni. Seanse 
od poniedziałku do piątku o 23:00. Czyli – niech 
mnie diabli – za dwie godziny! 

– Widział pan, ja wiem wszystko...! Trochę tylko 
trudno mi mówić, bo za życia byłem tym... no... – 
pstrykał palcami pomagając sobie w przypominaniu 
– mim... mimim.. 

Spokojnie... jeszcze tylko formalność.... Już za-
raz będę daleko od niego 



– Może powie mi pan kiedy indziej, bo muszę 
iść. Jeśli trop będzie właściwy, odezwiemy się do 
pana telefoniczne z nagrodą. Pana nazwisko? 

– Nagroda?! O kurde! – ucieszył się na dźwięk 
tego słowa. – Nazywam się ten... no... Filip... ee... 
no, jak... Filip... ee.. 

Westchnąłem. 
– Dobra, nieważne, sami pana znajdziemy. 

Niech pana szlag. – pożegnałem się i popędziłem na 
wskazany na adres. 

O ile kluby w Piekle mogą być przyjemne, to 
ten, w którego podziemiach znajdowała się Scena 
SzarL(ewi)tana na pewno taki nie był. Zejście w dół 
znajdowało się jednak tuż przy wejściu do lokalu, 
więc nawet nie musiałem się zbytnio kryć przed 
klubowymi zabijakami z moim ogonem. Usiadłem 
na widowni i chwilę obserwowałem, czy nikt 
z obecnych nie patrzy przypadkiem na mój punkt 
kompleksów. Nikt jednak nie zwracał na mnie uwa-
gi, chyba, że udawał. 

Jakiś czas oczekiwania na ewentualne śmiechy 
z mojego powodu potem, światła w pomieszczeniu 
zgasły i dwa ogromne refletory wskazały na środek 
sceny. Johnny Dziesięć i Półtorapalca stał na środ-
ku, witając się z bijącą brawo publiczność. 

– Niech was wszystkich diabli, was wszystkich! 
– wołał uśmiechnięty. – Witam was na pokazie 
sztuk magicznych grupy Szarlewiatan! 

Odpowiedziały mu gromkie brawa, a siedzące 
w pierwszym rzędzie kobiety – w większości starsze 
panie – wystrzeliły w górę gwiżdżąc z zachwytu. 
Dałem sobie rękę uciąć, że statystki, bo reszta ko-
biet na widowni nawet nie drgnęła. 

– W programie, to co zwykle, czyli same naj-
większe magiczne okropności i magiczne sposoby 
samobójstwa! Dzisiaj między innymi połykanie 
śmiercionośnych węży żywcem, specjalnie przysto-
sowanych do życia w układzie pokarmowym czło-
wieka! – powiedział, puszczając oczko w stronę ko-
biety w pierwszym rzędzie, powodując tym samym 
omdlenie innych w promieniu do trzech miejsc do-
okoła. 

Dużo statystek. 
– Mam nadzieję drogie panie, że obudzicie się 

na gwóźdź programu, czyli małe żabki łażące po... 
Najpierw Johnny pokazał kilka sztuczek 

z kartami, potem do zapowiadanej sztuczki 
z wężami wziął jakiegoś faceta z widowni. Potem na 
środek sceny wjechał prowadzony przez przebrane 
za wampiry asystentki stół z ogromnym, przezroczy-
stym pudełkiem w środku. Następna asystentka, 
kręcąc ponętnie ogonem, przyniosła ze sobą war-
czącą piłę motorową. 

Nawet ja wiedziałem, co to za trik. Pokazywali 
go pełno razy na MefistoTV, ale nigdy nie widziałem, 
jak cięcie kogoś w pół wygląda naprawdę. Usadowi-
łem się wygodniej, kiedy Johnny swoim wyszuka-
nym językiem przedstawiał następną sztuczkę. 

– Nie myślcie, panowie, że jestem seksistą – po-
wiedział wesoło – ale tradycja magiczna wymaga, 
bym do tej sztuczki zaprosił panią. Jest jakaś 
ochotniczka?! 

Wtedy drgnąłem, bo z całej widowni odezwał się 
tylko jeden głos. Już widząc zarys wstającej 
z miejsca osoby wiedziałem, że to Alina. 

No to co, Alinko... Najpierw zobaczymy, jak wyj-
dzie ci sztuczka, potem cię złapiemy. 

Po krótkiej, wyraźnie ustawionej wcześnie bo 
sztucznie brzmiącej jak cholera rozmowie, Alina 
położyła się w przezroczystym pudle. Nogi, ręce 

i głowa wystawały przez specjalne otwory poza 
skrzynię i zwisały swobodnie nad ziemią. 

– Gotowa? – zapytał ją Johnny 
w akompaniamencie mając rwany motor silnika 
trzymanej piły. 

– Pewnie! 
– No to do zobaczenia, pani Alino! – i przyłożył 

ostrze do skrzynki na wysokości pasa kobiety. Sil-
nik zawył i piła zatopiła się w szkliste pudło. 

– Suuuuuper...! 
I wesoły okrzyk Aliny zmienił się w śmiech, kie-

dy piła trafiła na jej ciało. Też sobie wyobrażam, jak 
pozbawioną krwi i innych narządów dusze łaskotać 
musi takie urządzenie. Kiedy było po wszystkim, 
rozdzielana na pół Alina zwiesiła kończyny i głowę 
w dół, imitując śmierć. Johnny kopnął część stołu 
z nogami tak, że odjechała na parę metrów. 

Dobra, pora było teraz zepsuć przedstawienie. 
Wstałem z fotela na widowni i donośnym gło-

sem urzędnika piekielnego wystawiłem w górę rękę 
z legitymacją. 

– Urząd Nielegalnych Emigracji, w imieniu pra-
wa, zgodnie z ustawą Szatana o Nielegalnym Prze-
kraczaniu Granic Zaświatów przerywam pokaz na 
czas nieokreślony! 

Wszyscy zamarli, patrząc wprost na mnie. Nie-
siony uczuciem powagi, zszedłem po schodach 
i zwróciłem się w stronę zdziwionej Aliny. 

Uwielbiałem to robić. 
– Pani Alina Swarzędz? – pytanie retoryczne. 
– A co? – zapytała, spoglądając na mnie od do-

łu, otwierając oczy. 
– Pójdzie pani ze mną. – zapiąłem jej na 

z pozoru bezwładnej ręce kajdanki. Johnny oburzył 
się i chciał coś powiedzieć, ale Alina zagłuszyła go 
śmiechem. 

– Pójdzie? Bardzo chętnie, tylko nie wiem czy 
pan zauważył, trzeba mnie najpierw poskładać! 

– Nic szkodzi. – zwróciłem się teraz w stronę 
oburzonej asystentki i Johnny’ego. – Proszę otwo-
rzyć to pudło. Zabieram obie części pani Aliny ze 
sobą. 

– Że co?! – wrzasnął Johnny, po raz pierwszy 
tracąc wyważony ton mówienia. – Co zrobiła?! 

– Zbiegła nielegalnie z Nieba. Zostanie oddele-
gowana, ale najpierw przejmie ją Rajska Ambasada. 
Mam ją tylko znaleźć. 

– Chyba nie wierzysz w te bzdury! Ja miałabym 
uciec z Nieba?! Mogę ci pokazać przepustkę z Sądu 
Ostatecznego, że trafiłam do Piekła i... 

Asystentka posłusznie otworzyła pudło, zarów-
no na nogach i tułowiu Aliny. Zamiast odpowiadać, 
brutalnie wyszarpnąłem za rękę ją za rękę. Tułów 
gruchnął o ziemię i Alina zajęczała. 

– Chwila! Takie traktowanie więźniów jest nie-
zgodne z Konwencją... 

I tu wpadłaś, Alu. 
– Z czym, pani Alino? Konwencją Genewską? 

Genewa została w świecie żywych, pani Alino. 
A może chciała pani powiedzieć Konwencją Aniel-
ską? W Konwecji Piekielnej niemiłe traktowanie jest 
bardzo mile widziane. 

Zrobiła niewiadomo jaką minę, a Johnny o mało 
nie zemdlał. 

– Skoro zostałaś skierowana do Piekła, skąd 
mogłaś wiedzieć o Konwencji Anielskiej? – podsze-
dłem do jej nóg i te szarpnąłem za ogon. 

– Może byście mnie chociaż zespolili?! – zakrzy-
czała wzburzona. – Będziesz mnie tak ciągnął? 

– Nic się pani nie stanie. Zresztą tutaj w Piekle 
nawet teraz ma pani kontrolę nad swoimi nogami. 



Jeśli pani nie chce być ciągnięta nogami po gorą-
cym asfalcie, proszę wstać. – nogi posłusznie stanę-
ły, a tułów Aliny nadal leżał na plecach na ziemi, 
przypięty ręką do mojej ręki. – To cóż, idziemy. Pa-
nu, panie Johnny Dziesięć i Półtorapalca, wyślemy 
z UNE oficjalny dokument. Z panem też się poli-
czymy, ale to już nie moja działka. Przepraszam za 
przerwany show. Niech was diabli. – pożegnałem się 
i ciągnąc buczący coś tułów Aliny za sobą po ziemi 
wyszedłem pełen godności z lokalu. 

Szedłem po ulicy udając, że nie słyszę pojęki-
wań z tyłu. Nogi kobiety dreptały posłusznie za mną 
aż do przystanku kolejki. 

– Gdzie mnie bierzecie teraz? 
– Do Rajskiej Ambasady. Tam panią oddelegują 

z powrotem do Nieba. Mogę wiedzieć, co panią skło-
niło do ucieczki stamtąd? 

– Ciekawość. Tutaj miałam wszystko – śmierć, 
adrenalinę... a tam? – odpowiedziała, kiedy pozwoli-
łem jej dolnej połowie usiąść w wagonie i ustawiłem 
tułów na nich. Za jakiś czas obie połówki powinny 
się zrosnąć. – Tam było nudno jak diabli, jeśli moż-
na tak powiedzieć. 

– Nie podziałał na panią Eliksir Szczęścia? – ja-
ko pracownik takiego a nie innego wydziału, wie-
działem dużo o procedurach przyjmowania dusz do 
poszczególnych Miejsc Ostatecznych. 

Uśmiechnęła się tajemniczo. 
– Widać nie bardzo. 
– Trudno. To i tak nie moja działka, nie intere-

suje mnie to. Proszę mi powiedzieć, wie pani, gdzie 
może się znajdować Stanisław Wtorek? - A kto to 
taki? 

Żałosne. 
– Niech pani nie udaje, pani Swarzędz, że nie 

wie. Wiemy o nim, że uciekł razem z panią. Proszę 
o podanie mi możliwych namiarów to obydwoje 
dostaniecie łagodniejszą karę. Osobiście się za tym 
wstawię. – uwielbiałem kłamać. 

– Nie znajdziecie go. – odpowiedziała pewnie, 
kiedy kolejka ruszała do miasta Hades. 

– Skąd ta pewność? 
– Potem się przekonasz. 
Resztę podróży spędziliśmy w milczeniu. W ręce 

anielskiej ambasady dała się przekazać bez kłopo-
tów. 

Jeden uciekinier z głowy. 
Gdzie mógł znajdować się Stanisław Wtorek? 

Chciałbym powiedzieć ziemskim zwyczajem diabli 
wiedzą, ale sęk był w tym, że właśnie nie wiedzieli. 
Aniołowie też. I ja też nie, tyle że to ja miałem być 
tym, który miał sprawić, by powiedzenie wróciło do 
łask. 

Tymczasem to ja wróciłem do biura, przejrzeć 
jeszcze trochę papierów. Nie wiem, czy uzyskałem 
nowy stopień ulgi w karach za znalezienie Aliny, ale 
przeglądanie nie okazało się wcale takie męczące. 

Stanisław Wtorek prowadził życie idealne, był 
altruistą i wybornym ojcem, żył przykładnie więc 
trafił do Nieba. Ale co ciągnęła skubańca do Piekła? 
Może Alina go przekonała. Miał być jej przepustką, 
może udało mu się jakoś... Nie, to bez sensu. 

Wszystko było bez sensu. Zwłaszcza Wtorek, 
mój ogon i ten bank z nagranymi wrażeniami cier-
piętników. Po co komu tutaj taki bank czy Stani-
sław Wtorek? 

A jeśli ten bank i Stanisław Wtorek są ze sobą 
jakoś powiązane? 

Mieliście kiedyś uczucie olśnienia? 
Skoczyłem za biurko, jednym ruchem ręki zmio-

tłem z niego wszystkie papiery by znaleźć telefon. 

– Pani Basiu? Zadanie dla pani: niech mi pani 
znajdzie jak najszybciej informacje o jakimś banku 
w kręgu Samobójców, w którym można zachować 
swoje cierpienia. Interesuje mnie wszystko, 
a zwłaszcza adres, data powstania i założyciel. 

– Ale przecież ma pan swój ko... 
– Oddałem go naprawy. – oczywiście że miałem 

swój komputer, ale nie używałem go, bo nie. Zresz-
tą, jak wspominałem, uwielbiałem kłamać – Proszę 
wydrukować wszystko, co pani o nim znajdzie 
i podać od razu mi. Dziękuję. 

Rozłączyłem się i nie czekałem długo, kiedy na 
moim biurku już leżał niewielki – co za ulga – plik 
dokumentów. Wynikało z nich, że ta nowopowstała 
instytucja – dosłownie dzień po tym, jak Rajski 
Urząd stwierdził zaginięcie Stanisława Wtorka! – 
nazywa się Bankiem Wspomnień z Cierpień – tak 
jak mówił taksówkarz! – w jakimś slumsie. Nic 
dziwnego. Na miejscu Wtorka także nie chwaliłbym 
się z tą działalnością. O założycielu czy prezesie nie 
było żadnej wzmianki. 

Drugi raz tego samego nocodnia wskoczyłem do 
kolejki – tym razem byłem na czas – i pomknąłem 
do Kręgu Samobójców. 

– To znowu pan, zdecydował pan się jednak? – 
zapytał wesoło ten sam taksówkarz co poprzednio, 
kiedy ruszał spod przystanku. 

– Jak będziesz pan jeszcze kiedyś w tym kręgu, 
znajdź mnie pan! Powiesz mi, na czym ten bank 
polega! – zawołał za mną taksówkarz, wystawiając 
głowę przez okno, kiedy kierowałem się w stronę 
niewielkiej kamieniczki. 

Czytelnik, którego umysł prosty jest jak kon-
strukcja młotka, nie pojmuje sensu wypowiedzi tak-
sówkarza, albowiem taksówkarz właśnie poinfor-
mował wcześniej narratora, czym bank wspomniany 
się zajmuje... 

Jak tu będę następnym razem, to tego banku 
już tu dawno nie będzie. 

W niewielkim, niezbyt zadbanym zresztą holu 
stało kilka biurek, ale tylko za jednym siedziała 
recepcjonistka. Nie wyglądała na zbyt bystrą, więc 
na poczekaniu wymyśliłem jakąś historyjkę, żeby 
odciągnąć ją od biurka i dzięki temu móc zanurko-
wać bezpiecznie w zaplecze – mogła mieć pod bla-
tem ukryty interkom ostrzegawczy, który wypłoszy-
łby mi Wtorka spod nosa. 

– Niech panią diabli... – udałem zniesmaczonego 
i zawstydzonego jednocześnie – Ale zanim przejdę do 
sprawy... ee... nie chcę być wścibski, czy niegrzecz-
ny... ale na ścianie przy wejściu znajduje się pani 
karykatura.... Chyba nie byłaby z niej pani zadowo-
lona... 

Moja sztuka aktorska zaowocowała, gdyż recep-
cjonistka zadrżała. 

– Co pan mówi?! – mówiła zaskoczona. 
– Tam przy drzwiach... Chyba najlepiej, niech 

pani sama zobaczy... Trochę głupi mi coś takiergo 
opowiadać... – nie miałem nawet jak pochwalić się 
swoim sztucznym rumieńcem zmieszania na twarzy, 
którego tyle ćwiczyłem jak byłem mały, kiedy recep-
cjonistka niesiona jakimś wojowniczym instynktem 
ruszyła w stronę drzwi. 

Jakiś instynkt wojowniczy? Czyliż istnieje więcej 
niż jeden instynkt wojowniczy? Zaprawdę, niezdol-
nam do zrozumienia, po cóż zaimek nieokreślony 
Autor zamieścił...  

– No co pan wygaduje? Przecież tu nie ma nic 
narysowanego... Zaraz, zaraz! Gdzie pan się po-
dział?! Tam nie wolno wchodzić! 



Na zaplecze wdarłem się, kiedy tylko recepcjo-
nistka zniknęła mi za plecami. Teraz wystarczyło 
poszukać gabinetu szefa, prezesa czy kogo tam. 
Miałem niewiele czasu, ale... 

Bingo. 
Drzwi podpisane „szef” nie były zamknięte. Za 

nimi znajdował się nieduży pokój z biurkiem 
i wstawionym za nim ogromnym fotelem. Przy ścia-
nach stały regały z teczkami. Wszedłem głęboko, 
stojąc naprzeciw biurka. Gdzie jest szef? Czyżbym 
się... 

Albowiem należy dokładnie zlokalizować, gdzie 
narrator stanął. Istotne ma to znaczenie dla biegu 
wydarzeń, by opis sięgał szczegółów i nie dawał 
Czytelnikowi pola wyobraźni. Najlepszy to sposób, 
by zrazić do utworu, znudzić i zmęczyć. 

– W zasadzie mógłbym ci się wymknąć teraz 
i przepaść raz na zawsze, ale to już chyba nie ma 
sensu. – rozległ się za mną głos. 

Stanisław Wtorek stał z tyłu, chowając się za 
otwartymi drzwiami przy ścianie. Wyglądał iden-
tycznie jak na zdjęciu. Był młody, niewysoki o nieco 
dziewczęcych rysach twarzy. Niewielki nos nosił 
ślady złamania – zapewne stało się to w chwili 
śmiertelnego dla ciała wypadku. Ubrany był w szary 
garnitur w paski. 

– Przyszedłeś tu, żeby mnie stąd wziąć, prawda? 
Alina mnie ostrzegła. – Stanisław odszedł od ściany 
i stanął po przeciwnej stroni biurka, tam, gdzie miał 
zwyczaj siadać szef. 

– Zgadza się. – machnąłem mu legitymacją 
przed nosem – Biuro Wydziału do spraw Nielegal-
nych Emigracji. Pójdziesz ze mną i...  

– Daruj sobie. Nie będę stawiał oporu, możesz 
mnie stąd wziąć. I to jak najdalej. – powiedział, 
niezbyt przejmując się swoją niekomfortową sytu-
acją. – Nie tak to sobie wyobrażałem... 

– Nie tak? – Postanowiłem na chwilę wstrzymać 
się z aresztowaniem. Może opowie mi, co go tu ścią-
gnęło. – A czego oczekujesz od Piekła? 

Usiadł bokiem na biurku i mówiąc patrzył mi 
prosto w oczy. 

– Byłem młody. Miałem wszystko – szczęśliwie 
zarobione pieniądze, najpierw mnóstwo adoratorek 
potem kochającą żonę. Żyłem jak król... Fortunę 
zyskałem szczęściem. I wtedy przyszedł wypadek. 
Nagle, bezboleśnie – jak chyba chciałby każdy. 
I wylądowałem w Niebie. Nie grzeszyłem, a smak 
ciężkiego życia poznałem zanim wygrałem 
w kasynie. Niebo było dla mnie. 

– No to dlaczego uciekłeś tutaj? Co ciebie tu 
ciągnęło? – słuchałem go uważnie. 

– Uczciwość. – walnął prosto w twarz. 
– Co?! 
– Wiesz, na czym polega wiara? Fundamentem 

wiary jest to, że niepotwierdzone nigdy naukowo 
i racjnalnie dogmaty są dla ciebie tak samo oczywi-
ste jak fakty. Ja tak wierzyłem. Wierzyłem, że Bóg 
jest jakimś wszechmocnym duchem tego całego 
wszechświata, natchnieniem życia i jego stwórcą, 
którego człowiek nie zdoła pojąć, ale o którego bo-
skości będzie mógł się przekonać... Tak samo wie-
rzyłem w wieczne Szczęście, że nigdy nie poznam 
jego źródła. – zaczął z nową energią w głosie. – Tym-
czasem trafiłem do Nieba... I co się okazało? Szczę-
ście bierze się z Narkotyku, cholera, który 
w działaniu jest identyczny do tych, czym codzien-
nie szprycują się miliardy ludzi na ziemi! Nie było 
w tym nic nadludzkiego, zwyczajny narkotyk! Wia-
ra, będąca zaprzeczeniem ludzkości przemieniła się 
w bluźnierstwo boskości! A zatem, skoro źródło 

Szczęścia nie jest niczym niezrouzmiałym dla lu-
dzi... Kim jest Bóg? Duch, ktrego uznawałem, za coś 
niepojętego, miał być człowiekiem? Przedstawielem 
jakiejś obcej cywilizacji? Ale na pewno nie tym 
wszechmocnym duchem, w którego tak gorąco wie-
rzyłem! Nie chciałem go oglądać. Czułem się oszu-
kany. Zbiegłem więc do Piekła – cierpienie ma wy-
miar o wiele bardziej bliski człowiekowi niż szczę-
ście. Przypadkiem spotkałem Alinę, ona pomogła mi 
wydostać się. Założyłem ten bank cierpień – ludzie 
przychodzili tutaj, żeby zostawić sowje troski. 
W nagrodę miałem im sprowazać tego boskiego 
narkotyku... Wiara ich tak oszukała... Musieli za-
znać sprawiedliwości. Skoro bajka w dobre i złe 
uczynki była bujdą, oni nie są niczemu winni. 
Szmugiel chciałem rozpocząć za jakiś czas... I nawet 
nie pytaj, jak. Nie powiem ci. 

Nastąpiła chwila mileczenia. 
– Nawet to miejsce... to niest Piekło. Nie ma 

Nieba, Piekła. Może jestem po prostu na jakiejś 
planecie... 

Nadal nic nie mówiłem. Szczerze mówiąc, nie 
wiedziałem, co powiedzieć, ale i niewiele mnie to 
wtedy obchodziło. W końcu postanowiłem zakon-
czyć to spotkanie. 

– O takich tematach, sobie pomówisz z Aniołami 
w Ambasadzie. Ja mam cię tam tylko odprowadzić... 
dasz sam rączki, czy mam użyć paralizatora? 

Popatrzył chwile mi w oczy, po czym wyciągnął 
obie ręce do przodu. 

Podczas ekstradycji nie stawiał oporów. W ręce 
Aniołów oddałem go dwie godziny później. Nie wiem 
dlaczego, ale opowieść Stanisława Wtorka podziała-
ła na mnie smutno. Nie odezwałem się, kiedy pięk-
na Anielica dawała mi do podpisania kwit odbioru 
nagrody. Nawet nie kryłem się przed nią z obleśnym 
ogonem i kiedy z szerokim uśmiechem na twarzy 
wydała mi kopertę z nagrodą w środku, byłem po-
chmurny. Kopertę schowałem do kieszeni i bez sło-
wa wyszedłem na zewnątrz. 

Mowa polska trudna jest. Wszak nie można było 
rzec prosto, że u narratora opowieść wywołała smu-
tek, jakże banalnie by brzmiała fraza tak prosta 
a oczywista.... 

Wróciłem do biura. Sekretarki już nie było, zo-
stało po niej tylko kilka sztucznych zębów – zmarła 
na fotelu dentystycznym podczas zabiegu ekstrak-
cji... no, wyrywania po prostu, tak więc czasami 
mogłem natknąc się na jakiś fragment uzębienia. 

Biedna ta sekretarka, jakże biedna! Żal ściska 
mi serce, oto bowiem znikła sekretarka owa z piekła, 
umarła po raz drugi, wszak rzekł już poeta, że „nig-
dy dość się nie umiera”. Prawdziwie rzekł. A jednak 
pytanie pozostaje o znaczenie losów sekretarki dla 
fabuły. I dlaczego, ach, dlaczego umarła tak nędznie 
na dentystycznym fotelu? I dlaczego w ogóle umar-
ła? I czemuż dusza dbać musi o zęby? Azaliż taką 
mękę jej przeznaczono? Jaki grzech karę tak okrutną 
wywołuje? 

Zaprawdę, w opowieści tej nieciągłość znać... 
– A co mnie boli, w takim razie? – pomyślałem, 

siadając na fotelu w biurze i patrząc za okno. – Nad 
tym, że to wszystko dookoła mnie... To całe piekło, 
te tabuny cierpiących dusz na zewnątrz, ta chmura 
siarki... Aniołowie... Bóg... to wszystko nieprawda? 
Kłamstwo? 

Myślałem długo. Nie kręciłem się na fotelu. Nie 
machałem ogonem. Było cicho. Po prostu myślałem. 

Aż zadzwonił telefon. 
– Pan Adam? – rozpoznałem głos Archanioła 

Gustawa. – Witam. 



– Wzajemnie. 
– W imieniu Zastępu Świętych, Aniołów i Dusz 

Niebiańskich i swoim własnym, chciałbym podzię-
kować panu za skuteczne odnalezienie zbiegłych 
dusz i... 

– Daruj sobie... Gustaw. – przerwałem mu i już 
chciałem odkładać słuchawkę, ale Gustaw zmienił 
temat. I ton głosu. 

– Jako podziękowanie nasz Chór Anielski miał 
ci zaśpiewać "Money", podobno lubiłeś to, ale chyba 
nie bardzo masz ochoty, nie? 

– Tak jakoś... 
– Umiem czytać w myślach nawet na odległość. 

A u ciebie widzę wątpliwości... Przejąłeś się tym, co 
mówił Wtorek? Wiesz, że oddelegowaliśmy 
z powrotem do Piekła? Nie był godzien. Wiesz dla-
czego? Bo zwątpił. Mówię to tobie w tajemnicy, ale 
ty i tak jesteś już w Piekle, więc i tak nie masz z kim 
się tą informacjądzielić. A więc Eliksir Szczęścia nie 
istnieje – nawet nie wiem, co to ohydztwo tam Urząd 
Celny dolewa, ale pewnie mają pełno zabawy wi-
dząc, że dusze to piją. To ostateczny test wiary – 
chodzi o to, żeby sprawdzić Wiarę. Bo widzisz... 
Niebo to nie jest miejsce. Niebo to stan ducha, stan 
samopoczucia – i to się liczy. Człowiek naprawdę 
wierzący nie miałby nic przeciwko temu, gdyby 
Szczęście dałby mu ten niebiański napój. Wierzyłby, 
że to dar boski, nie traktował jak oszustwo. Wtorek 
był jak dzieciak, który obraził się na rodziców za to, 
że święty Mikołaj nie schodzi z komina, łapiesz? 

– Łapię... 
– No właśnie! Wtorek oczekiwał czegoś nadzwy-

czajnego, nadludzkiego, boskiego źródła Szczęścią. 
Ale kiedy Bóg wystawił go na ostateczną próbę wia-
ry, nawalił. I szlag go trafił, krótko mówiąc, bo wła-
śne oczekuje na kolejkę do.. zaraz, gdzieś to miałem 
zapisane... no, nieważne zreszta, ale Belfegor pew-
nie będzie łaskotał mu stopy. Wtorek nie był jeszcze 
najgorszy, za życia potrafił dostrzec boskich rzeczy 
w zwykłych, ziemskich sprawach. 

„Za życia potrafił dostrzec boskie rzeczy”, jak 
nakazuje Święta Norma Deklinacyjna języka nasze-
go ojczystego. 

Ale są gorsi ludzie, dla których rozwój wiedzy – 
jak na przykład odkrywanie części składowych ato-
mów! – to dowód przeciwko istnieniu Boga! 

– Chyba nie rozumiem ciebie... 
Powiada człek zazwyczaj: „Chyba cię nie rozu-

miem”.  
– Heh... Ci ludzie, dla których rozwój nauki, jak 

odkrywanie nowych części składowych jąder, 
świadczy przeciwko istneniu Bogu a dowodzi 
wszechmocy rozumu nie wytłumaczą ci, dlaczego 
elektrony krążą wokół jądra atomowego. 

Oto widzę, jak Autor leniwy, pociąwszy zdanie, 
by lepiej myśl wyrażało, osiągnął efekt zgoła prze-
ciwny, albowiem nie przeczytał po raz drugi, błędów 
nie poprawił, spójników i znaków interpunkcyjnych 
nie dodał w miejscach koniecznych. 

Grzech to jest, grzech lenistwa i nieumiłowania 
tworu własnego... 

Powiedzą ci – krążą, bo mają przeciwne ładunki, 
a te odpychają się. Ale co sprawiło, że przeciwne 
ładunki odpychają się? Skąd ta właściwość? Skąd 
się biorą ładunki? Bóg to siła, która każe tym 
wszystkim reakcjom przebiegać zgodne z planem. 
Nauka może jedynie nazywać dzieło boskie, pomyśl 
nad tym. Nawet gdybyś próbował wytłumaczyć 
przyciąganie się tych ładunków schodząc do coraz 
niższych składowych elektronów, jedno pytanie 
będzie bez odpowiedzi – co sprawiło, że te małe czę-

ści składowe złączyły się ze sobą w taki sposób, że 
powstał elektron? 

Poczułem przyjemne uczucie odrętwienia bie-
gnące wzdłuż kręgosłupa. 

Zaprawdę odrzekną ludzie ci, co w nauce pokła-
dają wiarę wbrew boskim przykazaniom: Choć na-
uka nie zna jeszcze przyczyny, nadejdzie chwila, 
gdy poznamy, czemu ładunki przeciwne przyciągają 
się, a jednorodne odpychają. Nie będzie to wszakże 
dowodem na istnienie Boga, lecz jedynie świadec-
twem niewiedzy nauki nam współczesnej. Jakiż to 
zatem argument?  

– Powiedz mi jeszcze... to prawda, że możemy 
być na innej planecie...? Tak mi mówił Wtorek... – 
To wszystko było... niesamowite. 

– Phi... Ja wierzę, że jestem w Niebie, obojętnie 
czy jestem w jakimś abstrakcyjnym miejscu którego 
nikt nigdy nie wskaże na mapie, czy na innej plane-
cie. Co zmienia to, czy Piekło czy Niebo może być 
jakąś planetą? Może Chrystus mówiąc "Niebo" 
i "Piekło" miał na myśli planetę właśnie? W czasach, 
w których żył Chrystus – który dysponował wiedzą 
ponadczasową, bo był boskim Synem – ludzie nie 
byli zbyt wykształceni, często nie wiedzieli, co się 
dzieje w sąsiednim mieście. Tymczasem Chrystus 
wyszedł do wszystkich, musiał więc mówić tak, by 
go rozumiał każdy – od parobka po pana. 
A w tamtych czasach ludzie nie wiedzieliby chyba co 
to "planeta". Słowo "planeta" czy odpowiadające 
"planecie" chyba nie istniało, chociaż nie dam sobie 
skrzydeł uciąć. Chrystus mógł nazwać to więc ina-
czej – Niebo. Niebo, było czymś, co ludzie widzieli 
i znali dobrze. Było odpowiednikiem, fakt, że mocno 
skondensowanym, naszego kosmosu. Może gdyby 
Chrystus zszedł na Ziemię dzisiaj, nazwąłby to pla-
netą? Ale nikt później nie schodził na Ziemię, by 
aktualizować Pismo do poziomu wiedzy kolejnych 
pokoleń! Zwróć uwagę, że Chrystus mówił "Moje 
królestwo nie jest z tego świata". Może dzisiaj, jak 
wiemu, że istnieją inne światy, możemy Jego słowa 
traktować dosłownie? Jeśli to prawda, jesteśmy na 
planecie, to jedno jest pewne: ludzie niewierzący 
nigdy tej planety nie odkryją. Nigdy 

Nastąpiła chwila przerwy. Nie wiedziałem, co 
powiedzieć. Droga do Szczęścia była dla mnie taka 
łatwa... A ją zmarnowałem. Ale zobaczyłem to teraz. 
– Dobra, dosyć rewelacji na dziś. Robota i drinki 
czekają. Jeszcze raz dzięki za ząłatwioną robotę... 
i na razie. Niech cię diabli. – I się rozłaczył. 

Co o tym myśleć? Po co w ogóle wam tą historię 
przytaczam? Nie wiem... Może nie chcę, żebyście 
znaleźli się tu ze mną? 

Wyciągnąłem się na krześle najwięcej jak tylko 
mogłem. Wentylator pod sufitem mącił gorące po-
wietrze. 

Sięgnąłem do kieszeni, szukając paczki papie-
rosów – dzisiaj jeszcze nie próbowałem palić. Nama-
całem kopertę z nagrodą, jaką dostałem w rajskiej 
ambasadzie. Wyciągnąłem ją i otworzyłem. "Prze-
putka na 1 paczkę papiersów. Przylep do opakowa-
nia i zapal papierosa, by poczuć smak tytoniu.". 
Wyrzuciłem ją przez okno. 

Kiedy stałem w przy otwartych okiennicach, 
wąchając upalne powietrze, miałem wrażenie, że 
w kąciku oka przemknął mi Gustaw. 

Dziwny to anioł, co w kąciku oka przemyka... 
Jakże się zmieścił tam ze skrzydłami? 

Dziwna dusza owa potępiona, co wącha powie-
trze gorące. Lecz cóż my, żywi, o duszach wiemy? 

Chyba się uśmiechał. 
  



No, dość wygłupów ze stylizacją. Teraz sobie 
pogadam. 

Przede wszystkim, prezentowany utwór kosz-
marnie się czyta, Szanowny Autorze. A koszmar ten 
wynika z wysiłku, jaki należy poświęcić na zrozu-
mienie, co miałeś na myśli, gdy napisałeś, co napi-
sałeś. Nie wytykałam wszystkich błędów, bo są 
powtarzalne, niemniej jest tego sporo. Literówki, 
błędy leksyki i deklinacji – łatwe do uniknięcia, gdy-
by sobie zadać trochę trudu i przeczytać więcej niż 
raz, co się napisało. Oczywiście, Ty sobie nie zada-
łeś, Autorze. Nie przeczytałeś ani razu, nie przepu-
ściłeś przez automatyczny słownik, by uniknąć np. 
„papiersów” lub „przeputki”.  

Nie literówki jednak przeszkadzają w czytaniu, 
ani też błędy leksyki lub deklinacji. To język jest 
drewniany, sztuczny boleśnie i nienaturalny skła-
dniowo. Widać po nim, Autorze, że z trudem przeka-
zuje, co masz na myśli – świadczy o tym właśnie 
kulawa składnia i udziwnione sformułowania. Prze-
gadujesz również, zbyt dokładnie, bez sugestywno-
ści prowadząc opis. Niepotrzebnie. Ten sztuczny, 
napuszony styl wypowiedzi męczy, choć, jak mi się 
zdaje, chciałeś stylizować na mowę potoczną. Ale 
brak Ci luzu. Po prostu. 

Znać również po utworze, że nie do końca zwery-
fikowałeś pomysł. Niespójności w zachowaniu tak-
sówkarza, który najpierw narratora informuje, czym 
jest Bank Cierpień, a potem prosi, by mu narrator 
o tym banku opowiedział, to jedno z takich potknięć. 
Sekretarka, która umiera, choć to piekło, gdzie po-
śmiertnie przebywają dusze, wymaga również albo 
uzasadnienia, albo jeszcze lepiej, usunięcia z tekstu, 
bo niczego do fabuły lub zrozumienia świata przed-
stawionego nie wnosi. Roli ogona, który tak stresuje 
jego posiadacza, również nie pojmuję. Ot, kolejny 
element, którego istotność jest problematyczna... 

I dlaczego ani taksówkarz, ani sekretarka nie 
sprawiają wrażenia, jakby przechodzili piekielne 
męki. Co zatem robią w piekle, pracują? Kim są, 
skąd się wzięli, dlaczego znaleźli się w piekle... No, 
coś nie do końca się klei w świecie przedstawio-
nym... 

No, i w końcu fabuła, w której wszystko się nar-
ratorowi-bohaterowi udaje od razu, nudna jest zwy-
czajnie, bo pozbawiona napięcia. Urzędnik dostał 
zlecenie, poszedł, wykonał, odebrał nagrodę. I co? 
I nic! Wzruszenie ramion, to najsilniejsza reakcja, 
jakiej można oczekiwać po odbiorcy.  

Temat wziąłeś nienowy, Autorze, ostatnio nawet 
modny – istnieje chyba trend jakiś, by opowiadania 
z piekła rodem, na motywach biblijnych czy religij-
nych pisać. U mnie wątpliwość budzi kwestia, czemu 
duszę poddaje się w Niebie próbie wiary, skoro do-
gmat mówi, że próbą tą jest właśnie życie na ziemi, 
życie doczesne, a Niebo to nagroda za pomyślne 
przejście próby. Słaba jednak jestem w religijne 
klocki, oceniać zatem koncepcji nie będę pod kątem 
oryginalności, ujęcia doktryny, etc. Zda mi się, że 
niezbyt głęboko sondowałeś kwestię, ale nie moja to 
rzecz. Za to ocenić mogę wykonanie. I muszę powie-
dzieć, że realizacja słaba, choć miejscami widać, że 
wpadałeś na niezłe pomysły – do takich zaliczam 
karę dla palacza albo powitanie, jakie obowiązuje 
w piekle. Całość jednak ani bawi, ani cieszy przy 
lekturze – bo rozłazi się spójność, a tekst ciężko 
przyswoić z powodu języka. 

Cóż mam Ci zatem poradzić, Autorze? Czytaj 
dużo. Kanonu, gdzie literatura z najwyższej półki 
jest. I obserwuj, jak ludzie mówią, a jak piszą. I myśl 
nad koncepcją kreatywną, zadając sobie podstawo-

we pytania: dlaczego tak, skąd to się wzięło, z czego 
wynika, etc. A potem pozwól, by tekst leżał 
w szufladzie lub na dysku, ukryty przez wiele dni, 
może nawet tygodni. Aż go zapomnisz. A wtedy każ 
przeczytać go na głos komuś innemu i słuchaj, co 
napisałeś. Usłyszysz to wszystko, co dla mnie, jako 
odbiorcy, jest oczywiste – usłyszysz język, jakim 
piszesz. Nie sądzę, aby to było przyjemne doznanie. 

Jeżeli jednak przebrniesz, potraktuj to jako 
przepustkę do dalszego pisania. Uważniej jednak, 
bez pośpiechu, który kładzie pomysł, bez niedoró-
bek. I może wówczas uda Ci się nie znudzić Czytel-
nika, Autorze... 

  
Gadulissima 

 


